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Resumo 

 

O estado de Minas Gerais, principalmente em áreas do Quadrilátero Ferrífero, é 

tradicionalmente conhecido por atividades de extração mineral como ferro, manganês, pedras 

preciosas e ouro.  Essa última constitui uma importante fonte de elementos traço, já que as associações 

minerais presentes nesses depósitos auríferos são ricos em minerais sulfetados principalmente os que 

contêm arsênio (arsenopirita e pirita). 

Na região do rio Gualaxo do Norte, foco desse estudo, atividades de extração de ouro são 

comuns na forma de garimpos. Nesses garimpos utilizam-se desde técnicas rudimentares até 

equipamentos mais modernos, como dragas e bombas, além da utilização do mercúrio para a 

amalgamação do ouro. Tal atividade, face às suas peculiaridades, implica nas alterações das condições 

ambientais, com intensidade e diversidade de efeitos, cujos riscos nem sempre se restringem aos 

limites da área de trabalho. 

Com o objetivo de avaliar os impactos da mineração de ouro na qualidade da água e do 

sedimento no rio Gualaxo do Norte, foram realizadas duas campanhas de amostragens (período seco e 

período chuvoso). As análises incluíram determinação de Hg e As, além de outros elementos traço e 

maiores (Al, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Sr, Th, Ti, V, Y, Zn e Zr) em amostras 

de sedimentos com granulometria menor que 63 µm e determinação de alguns parâmetros físico-

químicos (pH, Eh, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos e temperatura) e elementos traço e 

maiores (Hg, As,Al, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Sr, Th, Ti, V, Y, Zn e Zr) para 

as amostras de água. 

Os resultados da análise revelam que apesar da atividade garimpeira ter diminuído na região 

do rio Gualaxo do Norte, as amostras de sedimentos do rio ainda apresentam teores consideráveis de 

mercúrio (0,14 – 0,53 mg/kg)  e arsênio (8,6 – 82,4 mg/kg). Esses resultados quando comparados com 

os teores obtidos nas amostras dos tributários do rio Gualaxo do Norte mostram a influência do 

garimpo de ouro na contaminação do sedimento do mesmo rio. 

Os outros metais e metaloides analisados nos sedimentos apresentaram variações ao longo do 

rio Gualaxo do Norte em ambas as amostragens. Os valores obtidos para Hg, As ,Cr, Cu, Ni, Pb e Zn 

foram comparados com os valores-guia de qualidade dos sedimentos (VGQS) internacionais 

adotando-se os valores TEL/PEL. O arsênio ultrapassou os valores estabelecidos do PEL em todos os 

pontos dentro do rio Gualaxo do Norte, sendo que os outros elementos violaram os valores 

estabelecidos em apenas alguns pontos.  
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Os resultados da análise química da água não apresentaram valores consideráveis 

preocupantes para Hg e As. Para os outros metais e metaloides analisados, observou-se que para a 

maioria dos elementos as concentrações obtidas apresentaram valores inferiores aos valores máximos 

permitidos pelo CONAMA para águas Classe I e II, mostrando que apesar dos sedimentos 

apresentarem altos teores para alguns elementos, eles não estão sendo disponibilizados para o meio 

aquoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xix 

 

Abstract 

 

 The state of Minas Gerais, specially in Iron Quadrangle’s areas, is traditionally known for 

mineral extraction activities as iron, manganese and gold. The latter is an important source of trace 

elements, as the associations minerals present in these gold deposits are rich in sulfide minerals 

especially those containing arsenic (arsenopyrite and pyrite). 

In the region of the Gualaxo do Norte River, focus of this study, activities of gold mining are 

common in artisanal gold mining (garimpos). The garimpeiros (gold prospectors) make use of 

rudimentary and inadequate mining equipment and methods, employing Hg for the extraction of gold 

from the ore by amalgamation. Such activity, due to its peculiarities, requires changes in 

environmental conditions, intensity and diversity of effects, whose risks are not always, confined to 

the limits of the region this study. 

Aiming to assess the impacts of artisanal gold mining on the water and sediment quality of 

Gualaxo do Norte River, were carried out two samples (dry and rainy season). The chemical analyses 

included the determination of Hg and As concentration besides other trace and major elements (Al, 

Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Sr, Th, Ti, V, Y, Zn e Zr) in sediment samples with 

granulometry lower than 63 µm. It also included the determination of physical chemical parameters 

(pH, Eh, electrical conductivity, total dissolved solids and temperature) and trace and major elements 

(Hg, As,Al, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Sr, Th, Ti, V, Y, Zn e Zr) in water 

samples. 

 Test results show that despite the mining activity has declined in the region of the North 

Gualaxo, sediment samples still show significant levels of mercury (0.14 - 0.53 mg / kg) and arsenic 

(8.6 - 82.4 mg / kg). These results when compared with levels found in sediment samples from North 

Gualaxo River’s tributaries show the influence of gold mining contamination in the sediment of the 

same river.  

The other metals and metalloids analyzed in sediment samples varied considerably across the 

Gualaxo North River in both samples.  Values obtained for Hg, As, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn were 

compared with the guide values of sediment quality (VGQS) adopting international values TEL / PEL. 

Arsenic exceeded the PEL values established at every point in the river Gualaxo North, and the other 

elements violated the values set in just a few points. 

Water chemistry values showed no significant concern for Hg and As. Other metals and 

metalloids analyzed was observed that for most elements the concentrations obtained were lower than 
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maximum allowed by CONAMA to Class I and II, showing that despite the sediments present high 

levels for some elements, they are not being made available to the aqueous medium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 1   

INTRODUÇÃO 

 

1.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O estado de Minas Gerais, principalmente em áreas do Quadrilátero Ferrífero, como as 

cidades de Ouro Preto e Mariana, é tradicionalmente caracterizado por atividade extrativo-mineral, 

tendo se destacado desde o final do século XVII como umas das mais importantes regiões produtoras 

de ouro do Brasil e, posteriormente, como produtor de minério de ferro, manganês e pedras preciosas.  

 Atividades de extração mineral, como a mineração de ouro, constituem uma importante fonte 

de elementos traço, já que as associações minerais presentes nesses depósitos auríferos são ricos em 

minerais sulfetados principalmente os que contêm arsênio (arsenopirita e pirita). Segundo Borba 

(2002), a razão As/Au nestes minérios varia de 300 a 3.000, o que leva a considerar que durante os 

300 anos de mineração foram liberados 390.000 toneladas de arsênio na região do Quadrilátero 

Ferrífero. Além disso, nas mineralizações auríferas do Quadrilátero Ferrífero, hospedadas em 

“greenstones belts” participam fluidos que transportam, além do ouro, elementos como Ag, Sb, Cu, Pb 

e Zn (CPRM 1993).  

A mobilização desses elementos para as águas, sedimentos e solos depende das propriedades 

físico-químicas do ambiente (pH e Eh), das propriedades dos metais (valência, raio, grau de hidratação 

e coordenação com o oxigênio), da natureza do absorvente, de outros metais presentes e suas 

concentrações (Hortellani et al. 2008). Porém, é evidente que as atividades antropogênicas em 

contanto com fontes naturais desses elementos aceleram a mobilização dos mesmos para os diversos 

compartimentos.  

No rio Gualaxo do Norte, atividades de extração de ouro na forma de garimpos vêm se 

intensificando a partir de 2005 (Costa 2006). Nesses garimpos utilizam-se desde técnicas rudimentares 

até equipamentos mais modernos, como dragas e bombas, além da utilização do mercúrio para a 

amalgamação do ouro. Tal atividade, face às suas peculiaridades, implica nas alterações das condições 

ambientais, com intensidade e diversidade de efeitos, cujos riscos nem sempre se restringem aos 

limites da área de trabalho.  

Espera-se, portanto, contribuir para o estudo das águas e do sedimento do rio Gualaxo do 

Norte, de modo a identificar a contaminação por mercúrio e arsênio na região. Possibilitando a 

compreensão e previsão do transporte de contaminantes nesses compartimentos, de forma a avaliar o  

grau de contaminação e gerenciamento da área contaminada. 



Rhodes, V. P., 2010, Distribuição de Hg e As nos Sedimentos de Área Afetada por Garimpo... 
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1.2 - OBJETO DE ESTUDO 

O Quadrilátero Ferrífero é uma região geológica com cerca de 7.000 Km
2
, situada no centro-

sudeste do estado de Minas Gerais, conhecida desde o século XVII por suas riquezas minerais e 

intensa atividade de mineração. 

O local de estudo envolve áreas do rio Gualaxo do Norte (bacia do rio Doce), que tem suas 

nascentes localizadas nas proximidades do distrito de Antônio Pereira e Bento Rodrigues, norte - 

noroeste de Mariana, sudeste do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais (Figura 1.2). Segue na direção 

leste, drenando, à jusante da mina de Timbopeba, as localidades de Bento Rodrigues (onde recebe os 

efluentes das minerações Samarco e Vale através do rio Santarém), Paracatu de Baixo, Gesteira, até 

desaguar no rio do Carmo, no município de Barra Longa. A maior parte da trajetória do rio é 

acompanhada por estradas não pavimentadas, sendo que algumas dessas têm o seu tráfego dificultado 

no período chuvoso. O acesso a esta área, a partir de Ouro Preto, faz-se pela MG-129. 

Visando o melhor entendimento e caracterização do rio Gualaxo do Norte, este será dividido 

em alto, médio e baixo curso. O alto curso refere-se à cabeceira do rio, o médio curso situado entre o 

distrito de Bento Rodrigues até a localidade de Gesteira, e da Gesteira até a desembocadura do rio 

Gualaxo do Norte no rio do Carmo, será definido como baixo curso do rio Gualaxo do Norte. 

Esse trabalho está centrado na região do médio curso do rio Gualaxo do Norte, precisamente 

na região do distrito de Bento Rodrigues, nas proximidades de um garimpo de ouro (Garimpo 

Engenho Podre). Segundo Costa (2006), as atividades garimpeiras em aluviões se intensificaram 

recentemente, a partir de 2005, sobretudo entre a região a usina hidrelétrica de Bicas e a localidade de 

Ponte do Gama, região do distrito supracitado. Nesta região, observa-se a utilização de dragas com 

aberturas de imensas “catas”, desvio do canal do rio e assoreamento (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1 – Operação no Garimpo de ouro Engenho Podre - rio Gualaxo do Norte (Agosto 2008). 
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Figura 1.2 – Mapa de localização e acesso a área de estudo – rio Gualaxo do Norte 
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1.3 – GEOLOGIA REGIONAL 

A área estudada está inserida no extremo SE do Quadrilátero Ferrífero (Figura 1.3) e 

posicionada, segundo CPRM (1993), na zona limítrofe entre duas importantes Províncias geológicas 

do escudo brasileiro, a Província Geotectônica São Francisco e a Província Geotectônica Mantiqueira. 

Na Província São Francisco predomina sequência de rochas supracrustais associadas com rochas 

granitóides, enquanto na Província Mantiqueira prevalece rochas gnáissicas e granulíticas de médio e 

alto grau metamórfico. 

 

Figura 1.3 – Mapa geológico simplificado do Quadrilátero Ferrífero (modificado de Hashizume 1998). 

 A geologia da área em estudo é mostrada no mapa geológico (Fig. 1.4) e é descrita a seguir. 

1.3.1 – Estratigrafia 

 O rio Gualaxo do Norte, ao longo do seu curso, percorre várias unidades geológicas do 

Quadrilátero Ferrífero. Sua cabeceira está situada no domínio de rochas supracrustais, principalmente 

representadas por quartzitos, itabiritos e filitos do Supergrupo Minas, enquanto no seu médio e baixo 

curso afloram os Complexos Metamórficos Santo Antônio de Pirapetinga e Santa Bárbara e os 

Complexos Metamórficos Acaiaca e Mantiqueira, além de xistos e quartzitos do Supergrupo Rio das 

Velhas (Costa 2001). 
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Figura 1.4 – Mapa geológico da bacia do rio Gualaxo do Norte
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Província Geotectônica São Francisco 

 O Complexo Metamórfico Santo Antônio de Pirapetinga está caracterizado por rochas 

metabásicas e metaultrabásicas intimamente associadas a gnaisse tonalítico e trondhjemítico com 

zonas microclinizadas localizadas e bandas subordinadas de xisto, formação ferrífera e quartzito. As 

rochas metaultrabásicas foram classificadas nos tipos maciço, serpentinitos, esteatitos e tremolititos. 

As rochas metabásicas podem ser classificadas como anfibolito ou clorita-tremolita-xisto. Os gnaisses 

possuem composições variando desde tonalíticas até graníticas alcalinas (Souza 2004, Guimarães 

2005). 

 O Complexo Santa Bárbara é a unidade de maior distribuição espacial na área de trabalho, 

cobrindo praticamente toda a área do garimpo de Bento Rodrigues. Este complexo é constituído por 

três tipos litológicos. O primeiro é um gnaisse tonalítico e trondhjemítico, frequentemente bandado. O 

segundo tipo trata-se de uma rocha de composição granítica e foi observada injetando o gnaisse 

bandado trondhjemítico. O terceiro litotipo é ainda um granito mais claro e aparece na interface dos 

dois litotipos anteriormente descritos, que aparece como um diferenciado tardio (CPRM 1993). 

Observa-se ainda a ocorrência de rocha escura que aparece como xenólitos que podem ser 

classificados como anfibolitos ou como metadioritos. Localmente, na área do garimpo, esta rocha 

escura é de ocorrência predominante. 

 O Supergrupo Rio das Velhas corresponde a uma sequência de rochas de idade arqueana de 

origem vulcano sedimentar, correspondendo às primeiras manifestações de rochas supracrustais no 

Quadrilátero Ferrífero. O Supergrupo Rio das Velhas é dividido nos grupos: Nova Lima e Maquiné 

(Dorr et al. 1957 in CPRM 1993).  

 O Supergrupo Minas é a unidade mais conhecida e estudada do Quadrilátero Ferrífero, 

principalmente pelas importantes jazidas de ferro que encerra. É uma sequência metassedimentar de 

idade paleoproterozóica. A formação Cauê, é a unidade economicamente mais importante do 

Quadrilátero Ferrífero e engloba todas as jazidas de minério de ferro da região, sendo constituída 

principalmente por itabiritos, itabiritos anfibolíticos, itabiritos dolomíticos e lentes de quartzito, filito, 

dolomito e horizontes manganesíferos. 

  Província Geotectônica Mantiqueira 

 O Complexo Acaiaca constitui uma faixa orientada norte-sul, no quadrante sudeste da área 

estudada, sendo constituído, principalmente, de rochas com alto grau metamórfico, onde se incluem 

charnockitos, enderbitos e gnaisses kinzigíniticos, além de biotita-anfibólio gnaisses migmatíticos e 

granitóides injetados em conjunto. (Evangelista 1984 e Evangelista & Muller 1986 in CPRM 1993) 
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 O Complexo Mantiqueira, segundo a denominação de Brandalise (1991) in Souza (2004), é 

designado como uma sequência de gnaisses denominantemente ortoderivados, de composições 

diversas, migmatizados e/ou com intercalações de anfibolitos e metagrabados. 

 

No médio curso do rio Gualaxo do Norte, área do presente estudo, Roeser (1977) citado em 

Costa (2001), realizou análises litogeoquímicas em rochas envolvendo as unidades basais Os 

principais tipos de rochas identificadas foram miolitos, esteatitos, gnaisses e anfibolitos. Observa-se 

que os miolitos, gnaisses e migmatitos apresentam um enriquecimento de bário e estrôncio com teores 

máximos de 1821mg.kg
-1

 e 694 mg.kg
-1

 respectivamente. Os esteatitos apresentaram teores bastante 

elevados de Cr (2990 mg.kg
-1

 ) e Ni (1747 mg.kg
-1

). Os anfibolitos apresentaram teores elevados de 

Fe, Mn e Mg na forma de óxidos e dos metais traço: Co, Cr, Cu e Ni. 

 

1.4 - OBJETIVOS 

O presente trabalho visa contribuir para a qualificação e quantificação dos principais tipos de 

alterações nos parâmetros de qualidade das águas e na geoquímica dos sedimentos da bacia 

hidrográfica rio Gualaxo do Norte, fortemente afetada por atividades de explotação mineral de ferro e 

garimpo de ouro. Além disso, buscar distinguir as fontes das principais anomalias identificadas sejam 

elas naturais, associadas ao garimpo de ouro e/ou às atividades das minerações de minério de ferro. 

Especificamente visa: 

 A caracterização físico-química das águas e a geoquímica dos sedimentos da bacia do rio 

Gualaxo do Norte. 

 Monitoramento hidrogeoquímico sazonal que inclui a determinação de parâmetros de 

qualidade de água (pH, Eh, condutividade, sólidos totais dissolvidos e temperatura); cátions 

principais; determinação de Hg ,As, elementos maiores (Ca, Mg, Na, K, Fe, Al e Ti) e  outros 

elementos traço ( Mn, Cd, Ni, Cr, Zn, Pb, Co, etc.) em amostras de água e sedimentos. 

 A identificação das diferentes fontes responsáveis pelas anomalias detectadas. 
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CAPÍTULO 2   

QUÍMICA DO MERCÚRIO E DO ARSÊNIO 

 

2.1 - A QUÍMICA DO MERCÚRIO 

 Elemento químico de número atômico 80, o mercúrio (Hg) encontra-se no grupo 12 da Tabela 

Periódica de classificação dos elementos juntamente com os metais Cádmio e o Zinco. Naturalmente, 

o Hg ocorre no meio ambiente associado a outros elementos. O mais comum é o enxofre, com quem 

forma o minério cinábrio (HgS), composto de cor vermelha ou preta, cujas maiores reservas 

encontram-se na Espanha e na Itália (Canela 1995, Jardim et al. 2000). O Hg metálico é obtido com o 

aquecimento do cinábrio e posterior condensação.  

 Por possuir características pouco comuns (Tabela 2.1), o Hg é utilizado para diversos fins: 

baterias, lâmpadas de vapor de mercúrio, termômetros, produção eletrolítica de cloro-soda, fungicidas, 

entre outros.  

 Uma vez introduzido no ambiente, o Hg apresenta um ciclo complexo compondo a forma 

inorgânica e/ou orgânica. Na forma inorgânica pode ser encontrado sob três diferentes estados de 

oxidação: o Hg elementar (Hgº) metálico, o qual se encontra principalmente na forma de gás, o Hg 

monovalente (Hg2
2+

), forma pouco estável em sistemas naturais e o Hg bivalente (Hg
2+

). Na forma 

orgânica, o Hg bivalente apresenta-se ligado covalentemente a um radical orgânico, sendo o metil-

mercúrio (CH3Hg) e o dimetil-mercúrio ((CH3)2Hg) os mais comuns. 

De acordo com Jardim & Bisinoti (2004), o ciclo biogeoquímico do Hg é caracterizado pelas 

várias rotas que este composto pode seguir no ambiente. Dentre elas destaca-se sua liberação do solo e 

da água para atmosfera, seu transporte nesta seguido da deposição atmosférica das espécies de 

mercúrio para a água e solo. Quando em contato com o solo ou sedimento, pode ocorrer sorção do 

mercúrio na forma insolúvel seguida de metilação/desmetilação. Esta metilação depende da população 

bacteriana, da biodisponibilidade dos íons Hg
2+

, temperatura e baixos valores de pH e condutividade 

(Canela 1995). O ciclo é completado pelas rotas de precipitação, bioconversão em formas voláteis ou 

solúveis, reinteração deste na atmosfera ou bioacumulação e/ou biomagnificação na cadeia alimentar 

aquática ou terrestre (Jardim & Bisinoti 2004). No sistema aquático o fenômeno da bioacumulação e 

biomagnificação do Hg ocorre em espécies desde o fitoplâncton, passando pelo zooplâncton, peixes 

pequenos até seus predadores. Esta biomagnificação ocorre através da cadeia alimentar e muitas vezes 

a concentração de Hg nestes organismos aquáticos é maior do que a concentração na água em que 

vivem (Canela 1995). 
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Tabela 2.1 – Propriedades Características e Aplicações das Espécies de Mercúrio. (Adaptado de Bueno 1990 e 

Jardim et al. 2000) 

Forma Química Propriedades Características Aplicações 

Metal: 

Mercúrio elementar (Hgº) 

- líquido à temperatura ambiente, 

expansão volumétrica uniforme em 

ampla faixa de temperatura, alta tensão 

superficial, não aderência a superfícies 

vítreas 

 

- baixa resistência elétrica e alta 

condutividade térmica 

 

- alto potencial de oxidação em relação 

ao hidrogênio 

 

- facilidade de formação de amálgamas 

com outros metais 

 

- aparelhos de medição de 

pressão e temperatura: 

termômetros, barômetros e 

manômetros 

 

- materiais elétricos e 

eletrônicos, agente resfriante 

 

- operações eletroquímicas: 

indústrias de cloro-soda 

 

- metalurgia, odontologia, 

garimpos 

Compostos orgânicos: 

Metilmercúrio (CH3Hg
+
) 

Etilmercúrio (C2H5Hg
+
) 

 

Poder de assepsia por oxidação de 

matéria orgânica 

 

Inseticidas, bactericidas, 

fungicidas 

Compostos inorgânicos: 

Íon Mercúrico (Hg
2+

), Íon 

Mercuroso (Hg2
2+

) e 

Sulfeto de Mercúrio (HgS) 

Alta estereoespecificidade Catálise na indústria de 

polímeros sintéticos 

 A figura 2.1 apresenta um esquema do ciclo do Hg na natureza, indicando as principais 

reações que podem ocorrer no sedimento ou solo, água e atmosfera. 

 

Figura 2.1 – Ciclo do Mercúrio em Ambientes Naturais (Jardim & Bisinoti 2004) 
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 Na atmosfera, no entanto, quando o mercúrio metálico entra em contato com a atmosfera este 

pode ser oxidado pelo ozônio (ou outros oxidantes atmosféricos) para Hg
2+ 

ou ser retido na atmosfera 

por períodos longos (6 a 18 meses); consequentemente, este composto será transportado através de 

grandes distâncias (Jardim et al. 2000, Jardim et al. 2005, UNEP 2008). O Hgº, uma vez depositado no 

solo/sedimento pode permanecer nesta forma por um longo período. Estudos mais recentes de 

especiação de mercúrio também revelam a oxidação do Hg° em amostras de solo/sedimentos oriundas 

de garimpos de ouro, porém ainda não se sabe quais seriam os agentes oxidantes (Windmöller et al. 

2007).  

O destino deste metal nestes compartimentos irá depender principalmente dos parâmetros 

físicos e químicos que irão determinar seu transporte e acumulação (Lacerda et al. 1995). O Hg 

oxidado pode complexar com outros íons presentes, como o cloreto, e formar o HgCl2, que depositará 

na água e no solo, podendo formar metilmercúrio ou se volatilizar e retornar para a atmosfera, na 

forma de Hgº, metilmercúrio ou dimetilmercúrio (Jardim & Bisinoti 2004). Esses processos estão 

intrinsecamente relacionados a inúmeras variáveis, tornando a prática de remediação da área 

contaminada uma tarefa complexa, muitas vezes custosa e dispendiosa. 

 

2.1.1 - Toxicidade do Mercúrio 

De acordo com a Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (ATSDR) dos Estados 

Unidos, o mercúrio apresenta-se como o 3º elemento químico mais perigoso da Priority List of 

Hazardous Substances de 2007 (ATSDR 2007).  

O primeiro desastre ambiental de repercussão mundial que expôs o risco eminente do 

mercúrio ocorreu por volta de 1953 na Baía de Minamata, sudoeste do Japão. Um efluente contendo 

metilmercúrio, proveniente de uma indústria de acetaldeído (Chisso Fertilizer Co. Ltda), contaminou a 

biota marinha e águas de sua vizinhança chegando até a população, através da ingestão de peixes e 

frutos do mar. Ficou oficialmente reconhecido que 2.252 pessoas foram diretamente contaminadas 

pelo metilmercúrio, sendo que 1.043 óbitos ocorreram e um total de 12.127 pessoas reivindicou ter a 

doença conhecida como “Doença de Minamata” (Jardim & Bisinoti 2004). 

 Na década de 70, no Iraque, Paquistão e Guatemala ocorreram vários casos de contaminação 

em função do uso de fungicidas à base de metilmercúrio e etilmercúrio utilizados na produção 

agrícola. No caso do Iraque, mais de 6.900 pessoas foram hospitalizadas e pelo menos 459 morreram 

(Jardim & Bisinoti 2004).A literatura apresenta vários outros relatos de casos de contaminação por  

mercúrio no Brasil e no exterior, abrangendo acidentes tanto no meio científico quanto industrial( 

Canela 1995, Jardim et al 2000, Jardim & Bisinoti 2004, Counter & Buchanan 2004). 
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Todavia, a toxidade do mercúrio depende das diferentes espécies que este pode apresentar. A 

forma orgânica é extremamente tóxica, não apenas para o ser humano, mas para toda a biota. Devido 

ao radical orgânico, esta espécie pode entrar rapidamente na corrente sanguínea, causando danos 

irreparáveis ao sistema nervoso central( Lebel et al. 1998, Jardim & Bisinoti 2004). O metilmercúrio, 

por exemplo, pode ligar-se aos grupos sulfidrilas existentes nas proteínas dos seres humanos. Uma vez 

no organismo, ele rapidamente se converte em um complexo protêico, mantendo grande mobilidade 

através dos tecidos animais.A lipossolubilidade dos compostos organomercuriais também facilita a  

sua passagem através dos  tecidos. Estes compostos também podem ser absorvidos pela pele, e 

aproximadamente 100% (comparado com menos de 10% para para compostos inorgânicos) pelo trato 

gastrointestinal (Jardim et al. 2000). A principal forma de exposição do homem ao metilmercúrio dá-

se através da alimentação. 

 No entanto, o mercúrio na forma de vapor, como é liberado na maior parte em garimpos de 

ouro, é absorvido pelo organismo humano através do pulmão pelas membranas aveolares a uma 

proporção de 75 a 80% quando inalado. No sangue, o mercúrio é oxidado pelos eritrócitos (células 

vermelhas do sangue) e, uma vez oxidado, o íon Hg
2+

 é rapidamente distribuído pelo corpo através do 

sangue, podendo ligar também à albumina e à hemoglobina e ser acumulado nos rins (Lacerda et al. 

1995). 

 Os efeitos do Hg no organismo variam também de acordo com a sua forma de apresentação. O 

Hgº pode causar intoxicação aguda, no qual predominam os sinais e sintomas respiratórios e 

intoxicações subagudas e crônicas, onde aparecem os efeitos no sistema nervoso, rins e pele. No caso 

dos compostos orgânicos do Hg, destacam-se os seus efeitos crônicos, principalmente a nível do 

sistema nervoso e a possibilidade de lesão teratogênica (Câmara et al. 1996). Os principais indicadores 

para avaliação de contaminação por mercúrio em humanos são o cabelo, unha, sangue e urina. 

 

2.1.2 - Liberação de Mercúrio para o Meio Ambiente 

 As emissões do mercúrio para o meio ambiente pode ser divididas em fontes naturais e 

antrópicas. De acordo com Wang et al (2004), as maiores contribuições naturais são provenientes da 

desgaseificação do Hg elementar de depósitos minerais de mercúrio, emissões vulcânicas, dos oceanos 

e da vegetação. 

 As contribuições antrópicas ao aporte de Hg no meio ambiente começaram a se intensificar a 

partir da 1ª Revolução Industrial (Palmieri 2006). De acordo Wang et al (2004), as atividades que mais 

contribuem para a liberação de Hg são resultados da: (1) incineração de resíduos sólidos, (2) Queima 

de combustível fósseis, principalmente o carvão, (3) processos pirometalúrgicos (zinco, chumbo e 

ferro), (4) produção de mercúrio e ouro e (5) processo eletrolítica de cloro-soda. 



 
Contribuições às Ciências da Terra, 93p. 

 

13 
 

 É difícil avaliar o total de Hg emitido devido às atividades naturais e antrópicas, dados 

estimados pela EPA (2009) mostram que a emissão global total de Hg em função destas atividades 

está estimada em 4400 – 7000 toneladas por ano.   

De acordo com Lacerda (1997b), no Brasil, a contaminação pelo uso do Hg tem duas 

principais fontes. A primeira era originada na indústria de cloro-soda (localizadas particularmente na 

região sul-sudeste), responsável pela principal importação deste produto para o Brasil até a década de 

80. A partir da década de 80, com o aumento expressivo do preço internacional do ouro, o garimpo de 

ouro tornou-se o principal comprador de Hg no Brasil, sendo responsável pela maior emissão deste 

poluente no meio ambiente. Isso ocorreu principalmente em novas áreas na Amazônia, mas esta 

atividade também foi retomada nas antigas regiões de extração de ouro, como no Quadrilátero 

Ferrífero. (Lacerda in Windmöller et al. 2007) 

 Em garimpos de ouro, o mercúrio é utilizado na separação de partículas finas de ouro através 

da amalgação e posterior separação gravimétrica. O amalgama separado é queimado, geralmente a céu 

aberto, liberando grandes quantidades de Hg para a atmosfera. Durante o processo, quantidades 

variáveis de mercúrio são perdidas na forma metálica para rios e solos (Lacerda et al. 1995, Lacerda 

1997a, Lacerda 1997b). De acordo com a UNEP (2008) 650 – 1000 toneladas de Hg são liberadas 

anualmente em garimpos, com a estimativa de que 350 toneladas são liberadas diretamente na 

atmosfera e o restante é disperso principalmente no sistema aquático.  

 No Brasil há inúmeros estudos, principalmente na região Amazônia, relatando a contaminação 

de rios, peixes, sedimentos e solos por Hg em áreas com intensas atividades garimpeiras (Hacon et al. 

97, Oliveira et al. 2001, Lacerda et al. 2004) e em regiões isentas de atividades garimpeira (Roullet et 

al. 1998, Oliveira et al. 2001, Oliveira et al. 2007) mostrando a dispersão do Hg no meio ambiente ou 

simplesmente a contribuição natural desse contaminante no ecossistema amazônico. Estudos com 

bioindicadores (urina, cabelo, sangue e unha) também indicam a contaminação da população local por 

Hg (Santos et al. 2000, Dórea et al. 2005, Passos et al. 2007). 

 No Quadrilátero Ferrífero, estudos pioneiros, como Buscher (1992), Eleutério (1997) e 

Zeferino (1997) registraram altas concentrações de Hg em sedimentos de rios na região de Ouro Preto 

e Mariana, Minas Gerais. Alguns estudos nesta região podem ser visto na tabela 2.2. 
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Tabela 2.2 - Concentração de Hg em sedimentos (mg. kg
-1

) em  áreas do Quadrilátero Ferrífero. 

Localidade Hg em sedimentos  Referência  

Distrito de Monsenhor Horta – 

Mariana, Minas Gerais. 

0,06 - 0,47 Windmöller et al. (2007) 

Distrito de Antônio Pereira – Ouro 

Preto, Minas Gerais. 

0,09 - 1,10 Windmöller et al. (2007) 

Ribeirão do Carmo – Mariana, 

Minas Gerais. 

0,62 Palmieri (2006) 

Córrego do Tripuí – Ouro Preto, 

Minas Gerais. 

0,52 Palmieri (2006) 

Bacia do rio Gualaxo do Norte – 

Mariana, Minas Gerais. 

<0,10 - 2,20 Costa (2001) 

Córrego Água Suja – Mariana, 

Minas Gerais 

0,09 - 22,6 Buscher (1992)  

 

2.2 – A QUÍMICA DO ARSÊNIO 

Elemento químico de número atômico 33, o arsênio (As) é um elemento reativo transicional 

que se encontra no grupo 15 da Tabela Periódica de classificação dos elementos, abaixo do nitrogênio 

e fósforo. O arsênio é classificado quimicamente como um metaloide, tendo propriedades de um metal 

e de um não metal; contudo é frequentemente referido como um metal (ATSDR 2007). Na crosta 

terrestre, ocupa 20º lugar em termos de abundância e no oceano o 14º. (Mohan & Júnior 2007). 

O arsênio ocorre na natureza numa variedade de formas químicas, incluindo espécies 

orgânicas e inorgânicas, nos estados de oxidação: – 3 (arsina), 0 (metal), +3 (arsenito), e +5 (arsenato) 

(Barra et al. 2000). As espécies orgânicas mais conhecidas são: arsenobetaína (AsB), ácido 

monometilarsônico (MMA) e ácido dimetilarsônico (DMA). O As inorgânico está associado com 

minerais, sendo conhecido mais de 200 espécies minerais, 60% na forma de arsenatos, 20% sulfetos e 

sulfoarsenetos, e os 20% remanescentes incluem arsenetos, arsenitos, óxidos e arsênio elementar 

(Mandal & Suzuki 2002). Normalmente esses minerais ocorrem em áreas mineralizadas e são 

encontrados em associação com os metais de transição Cd, Pb, Ag, Au, Sb, P, W e Mo (Smedley & 

Kinniburgh 2002). O mais abundante mineral de As é a arsenopirita, FeAsS, que é com frequência o 

hospedeiro do ouro. Embora frequentemente presente em depósitos minerais, a arsenopirita é muito 

menos abundante que a pirita rica em As (Fe(S,As)2), a qual é provavelmente a fonte mais importante 
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de As em regiões de  mineração (Nordstrom et al. 2000 in Palmieri 2006).   

 A produção mundial de arsênio é estimada de 0,75 a 1,0 x 10
3
 toneladas por ano. A China é a 

maior produtora de arsênio elementar e do trióxido de arsênio, sendo responsável, respectivamente, 

com 81% e 59% da produção mundial (ATSDR 2007). Os Estados Unidos são os maiores 

consumidores de trióxido de arsênio, principalmente para a fabricação de conservantes de madeira. Os 

processos de refino de rochas, incluindo a fusão de cobre e chumbo são as maiores fontes de liberação 

de As. O arsênio elementar é utilizado na fabricação de vidros e como aditivo na fabricação de ligas 

não ferrosas. A arsina é utilizada na indústria de microeletrônicos e semicondutores. 

A utilização de compostos de arsênio como medicamento é muito antiga. De acordo com 

ATSDR (2007), os compostos inorgânicos de arsênio foram muito utilizados até a metade do século 

XX para o tratamento de leucemia, psoríase e asma crônica; os compostos orgânicos de As eram 

utilizados como antibióticos para o tratamento de infecções causadas por bactérias e protozoários. A 

partir de 1970, o seu uso foi praticamente abolido na medicina ocidental. 

 

2.2.1 – Toxicidade do Arsênio  

De acordo com a Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (ATSDR) dos Estados 

Unidos, o arsênio apresenta-se como o elemento químico mais perigoso da Priority List of Hazardous 

Substances de 2007 (ATSDR 2007).  

O arsênio é alvo de ampla atenção desde que foi levados a público problemas quase 

epidêmicos de saúde de centenas de milhares de pessoas em Bangladesh e West Bengal, Índia, 

causados por água subterrânea contaminadas com até de 3 mg.L
-1

 de As (Smedley & Kinniburg 2002). 

Em muitos outros países como Estados Unidos (Mandal & Suzuki 2002), México (Meza et al. 2004), 

Argentina (Mandal & Suzuki 2002), Chile (Ferreccio et al. 2000), Japão (Mandal & Suzuki 2002), 

Tailândia (Smedley & Kinniburg 2002) e Taiwan (Jain & Ali 2000) há relatos de problemas de saúde 

causados pela ocorrência de arsênio em águas para consumo. 

A combinação da alta toxicidade e ampla ocorrência deste elemento criou uma pressão 

necessária para o efetivo monitoramento do arsênio em solos e principalmente em águas em diversos 

países (Melamed 2004), motivando a Organização Mundial de Saúde (WHO) a abaixar o limite da 

concentração permitido de arsênio em águas potáveis de 0,05 mg.L
-1

 para 0,01 mg.L
-1

. No Brasil, no 

ano de 2005, a medida de abaixar o limite da concentração permitido de arsênio em águas potáveis 

(classe 1 a 3) para 0,01 mg.L
-1

 foi através da resolução do CONAMA 357. 
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Todavia, a toxicidade do arsênio está diretamente relacionada com a espécie química 

envolvida. Todos os compostos orgânicos, sejam os que ocorrem em frutos do mar ou os metabólitos 

na forma de arsênio orgânico, são muito menos tóxicos que as formas inorgânicas. Entre as espécies 

inorgânicas, os compostos de arsênio trivalente são os mais tóxicos que os pentavalentes.  De acordo 

com Le & Ma (1997), a dosagem de DL50 (dose letal para 50% dos animais submetidos à 

experimentação em teste de dose aguda em mg.kg
-1

) em ratos é estimada em 3 para arsina (AsH3), 14 

para os arsenitos (trivalente de As), 20 para arsenatos (pentavalente de As) e > 10.000 para a 

arsenobetaína. A DL50 de trióxido de arsênio é estimada para humanos é de <5,0 mg.kg
-1 

; a de MMA 

é de 50 mg.kg
-1 

 e a de DMA é de 500 mg.kg
-1

. 

As manifestações clínicas de exposição ao arsênio dependem basicamente da espécie química 

de arsênio envolvida, além da dose e duração da exposição. A exposição oral em longo prazo pode 

conduzir a manifestações sistêmicas em vários órgãos, classificadas como carcinogênicas ou não-

carcinogênicas. De acordo com Capitani (2007), estas manifestações podem apresentar efeitos 

dermatológicos, neurológicos, cardiovasculares, hematológicos, gastrointestinais, hepáticos, renais, 

respiratório, e reprodutivos. Os principais indicadores para avaliação de contaminação por arsênio em 

humanos são a urina, o cabelo, unha, pele e pulmão (Jain & Ali 2000). O monitoramento de pessoas 

que sofrem exposição a arsênio, aguda ou crônica,  frequentemente é realizada por determinação de 

arsênio total em urina. 

Estudos realizados por Matschullat et. al. (2000) no Quadrilátero Ferríferro, na região de 

mineração dos municípios de Nova Lima e Santa Bárbara, constataram a presença de arsênio em urina 

de 126 crianças de 7 a 14 anos, sendo que 20% delas apresentaram concentrações acima de 40 µg.L
-1

. 

Em paralelo revelaram também altas concentrações em águas de superfície, solo, sedimento e em 

pilhas de rejeitos e numa área de mineração ativa em Nova Lima. Não foram encontradas correlações 

entre os níveis de arsênio na urina com a dieta das crianças, sendo a contaminação atribuída à poeira 

do solo e à água de beber. 

 

2.2.2 – O comportamento do arsênio no meio ambiente 

O arsênio é um elemento largamente disseminado, sendo encontrado na atmosfera, nas águas 

naturais, em solos, rochas, sedimento e nos organismos. É encontrado numa variedade de formas 

químicas, incluindo espécies inorgânicas e orgânicas, podendo sofrer transformação através da ação de 

micro-organismos, por mudanças nas condições geoquímicas ou por outros processos que ocorrem no 

meio ambiente. 
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A mobilização do arsênio no meio ambiente pode acontecer através de uma combinação de 

processos naturais, como o intemperismo, como também através da atividade antrópica. Uma das 

principais atividades antrópicas que contribuem para a mobilização do arsênio no meio ambiente é a 

atividade de mineração, destacando-se a mineração de ouro. 

No Quadrilátero Ferrífero, o arsênio é o elemento que causa o maior problema geoquímico 

ambiental, não só pela toxicidade, mas também pelas concentrações elevadas que se encontram em 

águas e sedimentos dos rios da região. Segundo Borba (2002), foram produzidas no Quadrilátero 

Ferrífero aproximadamente 1.300 toneladas de ouro primário, o que equivale a uma quantidade de 

390.000 toneladas de arsênio liberadas para o meio ambiente. Na tabela 2.3 são listados alguns estudos 

realizados no Quadrilátero Ferrífero em diversos compartimentos ambientais. 

Tabela 2.3 - Concentração de arsênio nos compartimentos ambientais em áreas do Quadrilátero Ferrífero. 

Localidade Água 

(µg.L
-1

) 

Sedimento 

(mg.kg
-1

) 

Solo 

(mg.kg
-1

) 

Ar 
(a)

 

(µg.g
-1

) 

Referência 

Santa Bárbara - MG 2,18 – 21,45 22 – 160 13 - 467 21,8 – 28,7 Deschamps & Matschullat 

2007 

Ribeirão do Carmo 

(Mariana – MG) 

 

< 5 

1.268
(b) 

376 – 680 

_____ 

_____ 

_____ 

____ 

Eleutério 1997 

Palmieri 2006 

Nova Lima – MG 10
(b)

 47 – 3.300 16 – 13.400 0,7 – 11 Deschamps & Matschullat 

2007 

Estação do Tripuí 

(Ouro Preto - MG) 

< 5 11 – 57 

 

_____ _____ Palmieri 2006 

Bacia do rio Gualaxo 

do Norte – Mariana - 

MG 

< 50 234
(b)

 _____ _____ Costa 2001 

a 
– Análise em poeira doméstica. 

b
 – valores máximos encontrados. 

 

A seguir é apresentada a dinâmica do arsênio no sistema aquático, no solo e no ar. 

No sistema aquático 

O arsênio pode ocorrer no meio ambiente em vários estados de oxidação (-3, 0,+3 e +5), mas 

em águas naturais, as formas predominantes são as inorgânicas, encontradas na forma de oxiânios do 

arsenito (As (III)) e arsenato (As (V)). Os compostos orgânicos de arsênio são mais abundantes em 

ambientes marinhos, mas pode ser produzido em águas doce superficiais pela atividade biológica, e 

também ocorrer em águas impactadas por atividades industriais (Smedley & Kinniburgh 2002).  
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O As é talvez o único elemento entre os metaloides e entre os elementos que formam oxiânios 

(As, Se, Sb, Mo, V, Cr, U, Re) suscetível a mobilização em valores de pH tipicamente encontrados em 

águas subterrâneas (pH 6,5-8,5) e em ambientes tanto oxidantes como redutores. Esses dois 

parâmetros físico-químicos, o pH e o Eh, são os principais responsáveis pela distribuição das espécies 

de arsênio. O diagrama Eh-pH das espécies de As em meio aquoso é mostrado na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 – Diagrama Eh-pH para as espécies de As em meio aquoso, no sistema As-O2-H2O a 25ºC e 1 bar de 

pressão total (adaptado de Smedley & Kinnburgh 2002) 

 

Em condições oxidantes e em baixo valores de pH (menor que 6.9) a espécie dominante é o 

H2AsO4
-
, enquanto em valores maiores de pH, o HAsO4

2-
 torna-se dominante (H3AsO4º e AsO4

3-
 

podem estar presentes tanto em meio extremamente ácido quanto básico). Em condições redutoras e 

pH menor que 9.2, a espécie de arsenito não dissociada, H3AsO3, será predominante (Mohan & Júnior 

2007) . 

A ocorrência de arsênio em águas naturais é resultado de fontes naturais ou antropogênicas, 

sendo as fontes naturais a maior causa de problemas ambientais relacionados ao arsênio. Naturalmente 

o arsênio ocorre em aquíferos de águas subterrâneas, como resultado de vários fatores, incluindo 

fatores físico-químicos, condições geológicas e climáticas (Aloupi et al. 2009). Além disso, as 

características geoquímicas do aqüífero e suas interações com o meio (ex. sedimentos) tem um 

importante papel no controle da mobilidade/retenção do arsênio dentro do ambiente subaquático (Jain 

& Ali 2000). Contudo, as fontes antropogênicas contribuem pela liberação de As em águas através de 

atividades de mineração, deposição atmosférica, resíduos industriais, lixiviação de minas 

abandonadas, entre outras.  
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A maioria dos estudos ambientais relacionados à contaminação por arsênio em sistemas 

hídricos, afetados em grande parte por atividades de mineração (Matschullat et al. 2000, Borba et al. 

2003, Gonçalves et al. 2007), ressalta principalmente a contaminação de As em águas superficiais e 

subterrâneas por atividades de mineração, sendo as pilhas de rejeitos as principais fontes de liberação 

de arsênio pela oxidação/dissolução de minerais como arsenopirita e desorção do As a partir de óxidos 

de ferro.  

 

Solo  

O arsênio em solos existe em vários estados de oxidação e espécies químicas que são 

influenciados pelo potencial redox, pH, ocorrência de Fe, Mn, Al e Ca e atividade microbiana.  

Em condições oxidantes, em ambientes aeróbicos, o arsênio inorgânico As(V) irá existir como 

uma mistura de arsenatos: H2AsO4
-
 e HAsO4

2-
. De acordo com Mandal & Suzuki (2002), os arsenatos 

são espécies estáveis e bastante sorvidas por argilas, óxidos/hidróxidos de ferro e manganês e matéria 

orgânica. São adsorvidos mais efetivamente a baixos valores de pH, e consequentemente, sua 

mobilidade diminui em solos ácidos e com alto teor de óxidos e argila. Arsenato de Fe (FeAsO4) e Al 

(AlAsO4) são as formas dominantes em solos ácidos e são menos solúveis que arsenato de cálcio 

(Ca3AsO4), que é a principal forma em solos básicos e calcários. 

Em ambientes redutores o estado de oxidação mais provável do arsênio é o +3, na forma de 

arsenitos, predominando ânions do ácido arsênico (H2AsO3, HAsO3
-
,HAsO3

-2
) (ATSDR 2007). A 

mobilidade do arsênio em solos aumenta em condições redutoras, tal como em solos inundados, 

devido ao aumento da proporção do arsenito, que é estimado ser de 5 a 10 vezes mais solúvel que o 

arsenato correspondente (Palmieri 2006). 

Compostos de arsênio inorgânico podem ser metilados por micro-organismos, produzindo em 

condições oxidantes: ácido metilarsônico (MMA), ácido dimetilarsínico (DMA) e trimetilarsina 

(TMAsO).  

O enriquecimento do arsênio no solo pode derivar principalmente da agricultura (uso de 

pesticidas e fertilizantes), atividades de mineração – destacando-se a mineração de ouro - da deposição 

atmosférica; contudo, a fonte dominante de arsênio em solo é geológica (Smedley & Kinniburgh 

2002). 

Ar 

De acordo com Smedley & Kinniburgh (2002), o arsênio entra na atmosfera através da erosão 

causada pelo vento, emissões vulcânias, da volatização dos solos, dos aerossóis marinhos e da 

poluição. As principais fontes antrópicas são a combustão de óleo e carvão mineral. 
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No ar, o arsênio existe predominantemente adsorvido em material particulado. Essas partículas 

são transportadas pelo vento e correntes de ar até retornarem a superfície aquática ou terrestre por 

deposições úmidas ou secas. Conforme a ATSDR (2007) o tempo de permanência do arsênio na 

atmosfera é de 7 a 9 dias, podendo ser transportado por milhares de quilômetros. Segundo Matschullat 

(2007), a poeira é o principal de transporte de emissões antropologicamente induzidas de As metálico, 

seus sulfetos e óxidos. 

As espécies inorgânicas, usualmente como uma mistura de arsenito e arsenato, são as espécies 

predominantes na atmosfera; as espécies orgânicas são provavelmente de menor ocorrência (Mandal & 

Suzuki 2002). A arsina também pode ser liberada na atmosfera com resultado da ação microbiana. 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

 

3.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Inicialmente foram realizados levantamentos de material bibliográfico referentes ao assunto 

em questão, geologia regional e local, metodologias, técnicas analíticas e trabalhos já realizados sobre 

o tema na região, a fim de estabelecer um padrão comparativo para as análises de sedimento e água do 

rio Gualaxo do Norte. Também foram levantadas informações cartográficas para estabelecer o melhor 

acesso a área. O mapa de localização da área foi obtido a partir dos mapas topográficos em escala 1: 

50.000 dos municípios Barra Longa (SF.23-X-B-I-4), Catas Altas (SF.23-X-B-I-1), Mariana (SF.23-

X-B-I-3) e Ouro Preto (SF.23-X-A-III-4). 

Posteriormente a elaboração do mapa base, foram definidos os pontos de amostragem (Figura 

3.1). Foram realizados os trabalhos de campo, coleta de amostras, as análises químicas e mineralógicas 

e a interpretação dos resultados. Através da Figura 3.2, é apresentado o fluxograma da metodologia 

utilizada. 
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Figura 3.1 – Mapa de localização dos pontos de amostragem no rio Gualaxo do Norte.  
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Figura 3.2 – Fluxograma representando a metodologia utilizada. 

 

3.2 – AMOSTRAGEM 

 A amostragem de água e sedimentos foi realizada em duas campanhas. A primeira 

amostragem foi realizada em agosto de 2008 (fim do período da seca) com 11 pontos. Com os 

primeiros resultados da análise química verificou-se a necessidade de ampliar o número de pontos com 

o objetivo de averiguar a distribuição, principalmente do Hg, no sedimento do rio Gualaxo do Norte. 

Portanto, a segunda amostragem foi realizada com 15 pontos em abril de 2009 (fim do período de 

chuvas). A localização dos pontos, em UTM, e as características de cada um estão na tabela I.1 no 

anexo I. As figuras 3.3 e 3.4 mostram alguns pontos amostrados neste trabalho. 
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Figura 3.3 – Vista aérea do garimpo Engenho Podre no distrito de Bento Rodrigues (Amade & Lima 2006). 

 

 

Figura 3.4 – Pontos de amostragem no rio Gualaxo do Norte (a) área de antigo garimpo (b) garimpo em 

atividade - (c) área de garimpo (d) Ponte do Gama.  
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3.2.1 - Águas 

 As amostras de águas requeridas para a determinação de Hg e As totais foram coletadas em 

todos os pontos (11 pontos na 1ª amostragem e 15 pontos na 2ª amostragem) utilizando frasco de vidro 

âmbar (600 mL) e a seguir foram acidificadas com ácido nítrico concentrado para manter o pH menor 

que 2. As amostras que apresentavam material em suspensão foram filtradas (0,45µm) e acidificadas. 

 Para análise de outros metais e metaloides, as amostras de águas depois de coletadas foram 

filtradas, in situ, em membranas de 0,45 µm, transferidas para frascos de polietileno (30 mL), e 

acidificadas com ácido nítrico concentrado. Todas as amostras foram acondicionadas sob refrigeração 

(4ºC) para o transporte até o laboratório onde foram conservadas em geladeira até o momento da 

análise (Derísio & Souza - CETESB 1977). 

 Determinação de parâmetros como temperatura, condutividade elétrica, sólidos totais 

dissolvidos e pH foram realizados in situ utilizando multiparâmetro portátil previamente calibrado, 

marca Myron L Company, modelo 6P. 

3.2.2 – Sedimentos 

Geralmente os sedimentos de interesse ambiental são aqueles que permanecem nas camadas 

superficiais e possuem granulometria fina. Sendo assim, as amostras de sedimentos foram coletadas 

nas partes do canal onde havia maior acumulação de finos. Cerca de 2 kg de amostras de sedimentos 

superficiais foram coletados com um amostrador de polietileno, acondicionados em sacos plásticos 

virgens.  

 Uma vez no laboratório, as amostras foram transferidas para recipientes plásticos, revestidos 

com sacos de polietileno e deixadas secar a temperatura ambiente, evitando assim a perda de 

elementos voláteis como o mercúrio. 

 Na 1ª amostragem (período da seca) as amostras de sedimentos foram coletadas em 10 pontos, 

pois o ponto RGN-03 não havia presença de material com granulometria fina. Na 2ª amostragem 

(período chuvoso) as amostras de sedimentos foram coletadas em 13 pontos, não sendo amostrado no 

ponto RGN-03 e RGN-07. No ponto RGN-07 não foi coletado sedimento devido ao difícil acesso a 

margem do rio durante essa época do ano. 

 

3.3 - ANÁLISES LABORATORIAIS 

3.3.1 - Análise de Águas  

 Mercúrio 

O teor de Hg total foi determinado por Espectrometria de Absorção Atômica, técnica do vapor 
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frio (CVAAS) utilizando um equipamento FIMS 400 (Flow Injection Mercury System), Perkin Elmer. 

Essa técnica requer que todo o mercúrio presente na amostra esteja como mercúrio inorgânico e no 

estado de oxidação (Hg
2+

), em solução aquosa ácida. No momento da análise, todo o mercúrio 

inorgânico (Hg
2+

) é reduzido (Hgº), gerando vapor de mercúrio metálico que é então medido, à 

temperatura ambiente ou levemente superior, em célula de quartzo inserida na trajetória de um feixe 

de radiação de comprimento de onda específico (lâmpada de mercúrio, λ = 253,7 nm). 

 Para garantir que todo mercúrio presente na amostra estivesse como mercúrio inorgânico 

(Hg
2+

) no momento da análise, adicionou-se 1,5 mL de uma mistura oxidante (MnO4
-
 5% (m/v) e 

S2O8
2- 

5% (m/v)) nas amostras de água deixando-as em repouso por um dia. Posteriormente, 1,0 mL de 

Cloridrato de Hidroxilamina (20% (m/v)) foi usado para eliminar o excesso do MnO4
- 
.(Procedimento 

adaptado da EPA (1983)). 

 Nitrogênio, como gás de arraste, solução redutora de SnCl2 (1.1 % (m/v) em HCl 3% (v/v)) e 

solução carreadora (3% (v/v) da mistura H2SO4/HNO3 (2:1)) foram usados na determinação de Hg 

com o FIMS 400. 

Arsênio 

A determinação de As total foi feita por Espectrometria de Absorção Atômica, técnica de 

Gerador de Hidretos (HGAAS) utilizando um equipamento AA-475 Varian. O As total é determinado 

baseado na concentração de As (III) contido na amostra, por isso todas as espécies de As presentes 

devem ser convertidas a forma trivalente. Em meio ácido, As (III) é reduzido a seu hidreto (AsH3 - 

arsina), este é transportado  para ser atomizado em tubo de quartzo aquecido externamente. 

A pré-redução das espécies de As(V) a As (III) foi feita utilizando KI 20% (m/v). Em 25 mL 

de amostra adicionou-se 5 mL de HCl concentrado e 2 mL da solução de  KI. Depois de 15 minutos 

foram adicionados 2 mL de ácido ascórbico 10% (m/v), utilizado para prevenir a oxidação do iodeto 

pelo oxigênio atmosférico. A leitura das amostras foi feita depois de 60 minutos. Nitrogênio, como gás 

de arraste, 2 mL da solução redutora de NaBH4 (2% (m/v) em NaOH 0,5%(m/v)) e chama ar-acetileno 

foram usadas na determinação de As. 

 Extensa revisão bibliográfica com relação à metodologia de análise de As total em amostras 

ambientais via HGAAS, foi realizada (ex. Celková et al. 1996, Barra et al. 2000, Takase et al. 2002, 

Hung et al. 2004, Borges et al. 2005). 

Para a determinação de outros metais (ex.: Ca, K, Na, Mg, Al, Co, Cr, Fe, Mn, V e Zn) não 

houve necessidade de preparação das amostras.  Estes foram determinados por Espectrometria de 

Emissão Atômica com fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES) usando-se o equipamento 

Spectro Cirus CCD pertencente ao LGqA/DEGEO/UFOP. (Potência do plasma: 1250 watts; Fluxo do 

argônio: 12 L/min (refrigerador); auxiliar (1 L/min); nebulização (0,90 L/min)). 
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3.3.2 - Análise de Sedimentos 

 Após secagem, as amostras foram desagregadas utilizando gral e pistilo. Esse procedimento 

foi efetuado cuidadosamente para não comprometer a granulometria original do sedimento. Logo em 

seguida, as amostras foram quarteadas, sendo uma fração destinada ao peneiramento e as outras 

guardadas como testemunho. No peneiramento utilizou-se peneiras de 2 mm, a fim de retirar o 

material grosseiro, e 63 µm. Considerando vários estudos (Shelton & Capel 1995, EPA 2001, Förstner 

2004) que indicam que os metais e metalóides estão associados, preferencialmente, às frações mais 

finas, a fração de 63 µm foi utilizada para as análises químicas das amostras de sedimentos. 

Mercúrio 

 Uma das dificuldades na determinação de mercúrio é a digestão da amostra. Por se tratar de 

um elemento volátil não se pode trabalhar com métodos que utilizam temperaturas altas como na 

Digestão Total, o que levaria a perda de Hg. 

A digestão das amostras foi feita utilizando um procedimento adaptado da EPA (1983). Foram 

pesados em torno de 0,200 g de amostra em frascos de teflon com tampa. Inicialmente estas amostras 

são digeridas por uma mistura ácida (2,5 mL de HNO3, 5,0 mL de H2SO4) em temperatura ambiente e, 

em seguida esta digestão é completada por aquecimento a 75ºC por 4h. Após esta etapa, 3 mL de uma 

mistura oxidante (MnO4
-
 5% (m/v) e S2O8

2- 
5% (m/v)) é utilizada para levar todo o Hg a Hg

2+
, seguido 

de um novo aquecimento a 75ºC por uma noite. Cloridrato de Hidroxilamina (1,0 mL) 20% (m/v) é 

usado para eliminar o excesso de MnO4
-
. O sobrenadante das amostras é, então, transferido para balões 

volumétricos de 50 mL e em seguida o teor de Hg total é determinado por CVAAS – FIMS 400. 

 Arsênio e outros metais  

 Para digestão das amostras foram utilizados dois métodos: Digestão Total utilizando água 

régia e ácido fluorídrico e Digestão com Água Régia. As amostras de sedimentos foram analisadas 

para teores de elementos maiores e traço por ICP-OES da Spectro – Ciros CCD. (Potência do plasma 

1350 watts; fluxo do argônio: 12 L/min (refrigerador); auxiliar (1 L/min); nebulização (0,90 L/min)). 

 Digestão Total: 

Na digestão total, pesou-se cerca de 0,2500 g de sedimento (<63 µm) no interior de um frasco 

Savillex de peso conhecido. Em seguida, foram adicionados 3 mL de ácido clorídrico 10 mol/L 

seguido de 1 mL de ácido nítrico 10 mol/L. O frasco aberto com a mistura foi colocado na placa 

aquecedora a cerca de 100ºC até a secura. Foram adicionados 2 mL de ácido fluorídrico 40% p/p, o 

frasco foi fechado e deixado na placa aquecedora a cerca de 140ºC por cerca de 30 horas. O frasco foi 

retirado da placa e após resfriamento foi aberto. Em seguida, colocou-se o mesmo na placa aquecedora 

a cerca de 110ºC até a secura. Foram adicionados 2 mL de ácido nítrico 10 mol/L e o frasco aberto foi  
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 colocado na placa aquecedora, mantendo a mesma temperatura, até a secura. 

 Foram adicionados 2 mL de ácido clorídrico 10 mol/L e o frasco aberto foi deixado na placa 

aquecedora à cerca de 110ºC até a secura. O frasco foi retirado da placa e foram adicionados 25 mL de 

ácido clorídrico 2 mol/L. O frasco foi fechado e após agitação foi deixado na placa aquecedora a cerca 

de 100ºC por 2 horas. Após resfriamento pesou-se o frasco em balança analítica. 

 Digestão com Água Régia (Pseudo Total) 

Na digestão com água régia, pesou-se cerca de 1,000 g de sedimento (<63 µm) em béquer de 

100 mL. Foi adicionada pequena quantidade de água deionizada (de 0,5 a 1,0 mL). Foram adicionados 

9,3 mL de água régia (7,0 mL de HCl 37 % p/p e 2,3 mL de HNO3 65% p/p). Após agitação, o béquer 

foi tampado com vidro de relógio e mantido à temperatura ambiente por 16 horas. O béquer tampado 

foi colocado na placa aquecedora com temperatura entre 90°C e 100° C por 2 horas.  

 Após resfriamento a mistura foi filtrada, utilizando papel de filtro quantitativo JP - 41, marca 

Quanty e 9 cm Ø. Fez-se a lavagem do resíduo com água deionizada, recolhendo o filtrado em balão 

volumétrico de 50 mL. 

 

 3.3.3 – Difração de Raios-X: Caracterização Mineralógica 

 Cerca de 1g de cada amostra de sedimento com granulometria menor que 63µm foi usada para 

determinação mineralógica por difração de raios-X. Os difratogramas da 1ª amostragem foram obtidos 

num difratômetro Rigaku, modelo D – MAXB Series equipado com tubos de cobre, em operação no 

DEGEO/UFOP. Devido a problemas no equipamento do DEGEO/UFOP, os difratogramas da 2ª 

amostragem foram obtidos num difratômetro Shimadzu, modelo XRD 600 equipado com tubos de 

cobre em operação no DEQUI/UFOP. 



 
 

 
 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 – ANÁLISE MINERALÓGICA E QUÍMICA DO SEDIMENTO DO RIO 

GUALAXO DO NORTE 

O papel dos sedimentos em sistemas aquáticos é particularmente importante devido à sua 

capacidade de concentrar íons metálicos e metaloides presentes na água. De modo geral, o sedimento 

tem uma grande capacidade de reter espécies químicas orgânicas e inorgânicas e menos de 1% das 

substâncias que atingem um sistema aquático são dissolvidas na água e, consequentemente, mais de 

99% são estocadas no compartimento sedimentar (Förstner 1995 in Pereira 2007). Portanto, a análise 

dos sedimentos em vários pontos de uma região auxilia no rastreamento de fontes de emissão ou no 

monitoramento de espécies químicas. 

Como apresentado no contexto geológico, a área de estudo está localizada na porção sudeste 

do Quadrilátero Ferrífero. Portanto, os sedimentos do rio Gualaxo do Norte originam-se de rochas 

pertencentes ao Supergrupo Minas, ao Supergrupo Rio das Velhas, e aos Complexos Metamórficos 

Santo Antônio do Pirapetinga, Santa Bárbara, Acaiaca e Mantiqueira. 

Os resultados apresentados neste capítulo referem-se às amostras de sedimento coletadas em 

Agosto de 2008 (período da seca) e Abril de 2009 (período chuvoso). 

4.1.1 – Análise Mineralógica (Difração de Raios-X) 

Foram determinados os constituintes mineralógicos na fração granulométrica < 63µm das 

amostras de sedimentos com difratometria de raios-X. Os difratogramas revelaram a presença de 

quartzo, hematita, goethita, gibsita, caulinita, moscovita, magnetita e talco como componentes na 

maioria dos pontos amostrados. Através da tabela 4.1 observa-se que o quartzo e a caulinita estão 

presentes em todos os pontos amostrados e a moscovita e a hematita na maioria dos pontos 

amostrados. A presença de hematita na maioria das amostras de sedimento do rio Gualaxo do Norte 

indica a influência das mineradoras de ferro (situadas nas cabeceiras do rio Gualaxo do Norte) na 

composição do sedimento do rio. 
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Tabela 4.1 – Análise mineralógica através da difração de raios-x das amostras de sedimentos (< 63µm) do rio 

Gualaxo do Norte. 

Amostra Quartzo Caulinita Hematita Goethita Gibsita Moscovita Magnetita Talco 

RGN-01 X x x   x x  

RGN-02 X x x   x x  

RGN-04 X x x x x x  x 

RGN-05 X x x   x x  

RGN-06 X x x      

RGN-07 X x x   x x  

RGN-08 X x x x x x  x 

RGN-09 X x x x x x   

RGN-10 X x  x x x   

RGN-11 X x x      

RGN-12 X x  x x x   

RGN-13 X x x x x x  x 

RGN-14 X x x x x x  x 

RGN-15 X x x x x x  x 

 

4.1.2 – Análise Química 

Digestão Total 

A digestão total foi realizada nas amostras de sedimentos com a finalidade de determinar a 

constituição química na fração granulométrica menor que 63µm. Essa digestão é drástica, indicada 

principalmente para a determinação de elementos maiores como Na, K, Ca, Mg, Al, Fe, Mn e Ti. O 

resultado obtido encontra-se no anexo II (Tabela II.1 e II.2). 

Os níveis de recuperação da digestão total e das determinações dos metais e metaloides por 

ICPOES foram testados utilizando-se um material de referência certificado produzido por China 

National Analys Center (GBW- 07311) para os elementos As, Ba, Cr, Mn, Ni, Pb, Sr, Th e Zn. A 

recuperação desses elementos foi satisfatória, variando de 99,8 a 105,9%. Para a avaliação da exatidão 
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do procedimento foi calculado o Z score que, de acordo com o INMETRO (2003), é uma das maneiras 

para se avaliar o desempenho do laboratório utilizando material de referência certificado. Para a 

maioria dos elementos analisados (exceto para o Ni) o Z score obtido (IZI) foi menor ou igual a 2, 

indicando que o método analítico utilizado é satisfatório (Tabela 4.2). 

A digestão das amostras para a análise do mercúrio foi feita seguindo orientações da EPA, 

conforme visto no capítulo 2. O nível de recuperação e a determinação de Hg por CVAAS foram 

testados utilizando o material de referência GBW - 07311. A recuperação do Hg foi de 94,4% e o Z 

score obtido foi menor a 2, indicando que o método analítico utilizado é satisfatório (Tabela 4.2).  

Digestão “pseudo total” com água régia 

A digestão das amostras foi feita a partir de um ataque com água régia e, portanto representa a 

concentração “pseudo total” destes elementos. Esta digestão disponibiliza, além dos metais mais 

lábeis, aqueles de menor mobilidade que estão associados aos óxidos cristalinos de ferro e manganês, 

matéria orgânica, sulfetos e alguns silicatos mais alterados (Ryan et al. 2002). Esta digestão é indicada 

para a determinação do teor dos elementos de maior importância ambiental, tais como As, Cd, Co, Cu, 

Cr, Ni, Pb e Zn. O resultado obtido encontra-se no anexo II (Tabela II.3 e II.4). 

Os níveis de recuperação da digestão “pseudo total” com água régia e das determinações dos 

metais e metaloides por ICPOES foram testados utilizando-se um material de referência certificado 

produzido por Community Bureau of Reference (BRC - 701) para os elementos Cr, Cu, Ni, Pb e Zn. 

As taxas de recuperação foram satisfatórias para todos os elementos analisados (95,0 a 104,1%). O Z 

score obtido (IZI) foi menor ou igual a 2 para todos os elementos examinados, indicando que o método 

analítico utilizado é satisfatório (Tabela 4.2). 

A digestão com água régia não foi realizada na amostra RGN – 10 (1ª amostragem) devido à 

falta de material suficiente para a análise.   
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Tabela 4.2 – Figuras de mérito analítico dos procedimentos empregados, utilizando os materiais de referências 

BCR – 701 e GBW – 07311. 

Elementos BCR – 701 

Valores (mg/kg) 

   VC                   VEa 

GBW – 07311 

Valores (mg/kg) 

         VC                 VE   

Taxa de recuperação 

(%) 

|Z| 

Score 

 

As 

   

  ___ 

 

___ 

 

188 + 6 

 

198,9 

 

105,8 

 

1,8 

 

Ba 

 

___ 

 

___ 

 

260 + 8 

 

260,9 

 

100,3 

 

0,1 

 

Cr 

 

272 + 20 

 

267,3 + 6,1 

 

40 + 1 

 

41,9 

98,2 (BCR) 

105,0 (GBW) 

 

0,2 (BCR) 

2,0 (GBW) 

 

 

Cu 

 

275 + 13 

 

284,1 + 20,2 

 

___ 

 

___ 

 

103,3 

 

0,7 

 

Hg  

 

___ 

 

___ 

 

0,072 + 0,006 

 

0,068 

 

94,4 

 

0,7 

 

Mn 

 

 

___ 

 

___ 

 

2490 + 33 

 

2485 

 

99,8 

 

0,2 

 

Ni 

 

 

103 + 4 

 

97,9 + 2,1 

 

14,3 + 0,4 

 

15,1 

95,0 (BCR) 

105,9 (GBW) 

 

1,2 (BCR) 

2,1 (GBW) 

 

 

Pb 

 

 

143 + 6 

 

148,9 + 4 

 

636 + 10 

 

653 

104,1 (BCR) 

102,7 (GBW) 

 

1,0 (BCR) 

1,7 (GBW) 

 

 

Sr 

 

 

___ 

 

___ 

 

29 + 1,4 

 

28,9 

 

99,6 

 

0,1 

 

Th 

 

 

___ 

 

___ 

 

23,3 + 0,7 

 

24,3 

 

104,2 

 

1,4 

 

Zn 

 

 

454 + 19 

 

433,3 + 9,6 

 

373 + 6 

 

369,9 

95,4 (BCR) 

99,2 (GBW) 

 

1,0 (BCR) 

0,5 (GBW) 

a – Média e estimativa do desvio padrão de duas análises; VC = Valor certificado; VO= Valor obtido;   
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4.1.3 – Valores-Guias de Qualidade de Sedimentos 

No Brasil não há nenhuma legislação que disponha a respeito da qualidade dos sedimentos 

enquanto estes ainda compõem o ambiente natural, exceto a legislação que disciplina a dragagem e 

disposição dos sedimentos dragados, a Resolução CONAMA Nº 344 de 2004. 

Para a avaliação da qualidade dos sedimentos, aplicaram-se os valores-guia de qualidade dos 

sedimentos (VGQS) internacionais, que são valores numéricos de concentração de contaminantes 

individuais inorgânicos (metais e metaloide) e orgânicos (um amplo número de diferentes compostos) 

estatisticamente definidos com base em associações de valores de concentração química desses 

contaminantes nos sedimentos a resultados de testes de toxicidade ou bioensaios (toxicidade aguda ou 

crônica) realizados com um grande número de organismos-teste. Há diversos trabalhos que utilizam 

diferentes VGQS (OR&R 1999, Birch & Taylor 2002, Silva 2007), porém utilizaram-se os valores 

guias estabelecidos pelo Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME) conhecidos como 

TEL/PEL (Threshold effects level/Probable effects level) para o As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn (Silva 

2007).  Os valores do TEL são valores limiares de toxicidade, ou seja, são valores de concentração 

química desses elementos para os quais a toxicidade é muito pouco provável, enquanto que, os valores 

do PEL referem-se a níveis prováveis de toxicidade.  Esses valores são valores numéricos embasados 

em amplo banco de dados de concentração individuais de contaminantes inorgânicos e orgânicos, a 

partir dos quais, são estabelecidas relações de causa-efeito. A adoção destes valores teve caráter 

meramente orientador e, não determinante da toxicidade, na busca de evidências da presença de 

contaminantes no sedimento analisado. 

 Outra ferramenta de avaliação de qualidade de sedimento é a utilização de valores de 

referência, ou de background, definidos como valores de concentração de metais, ou de outros 

compostos de interesse em ambientes naturais não impactados e que possuam características iguais ou 

muito similares às do ambiente em estudo. Neste trabalho foram utilizados os valores de background 

propostos por Costa et al. (2003) para Al, As, Ba, Ca,Co, Cr, Cu, Hg, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Ti, 

Zn e Zr na bacia do rio Gualaxo do Norte. 

 

4.1.4 – Distribuição dos elementos no sedimento do rio Gualaxo do Norte 

Nos sedimentos amostrados foram analisados, além do mercúrio e arsênio, mais 26 elementos. 

Os elementos Be, Cd e Mo estiveram abaixo dos seus limites de quantificação (Tabela 4.3) da técnica 

utilizada (ICPOES) em ambas as amostragens. 
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Tabela 4.3 – Limites de quantificação dos elementos analisados nas amostras de sedimentos por ICPOES. 

Elemento Be 

Ago/08     Abr/09 

Cd 

Ago/08     Abr/09 

Mo 

Ago/08     Abr/09 

 

LQ (mg/kg) 

Digestão Total 0,13 0,15 1,16 0,44 2,75 1,28 

Digestão com água régia 0,07 0,07 0,58 0,22 1,38 0,63 

 

Para uma melhor visualização da distribuição dos elementos no sedimento do rio Gualaxo do 

Norte, foram utilizadas duas ferramentas estatísticas: correlação de Pearson e análise de Cluster. A 

correlação de Pearson teve como objetivo estudar possíveis relações entre os teores de metais 

encontrados nos sedimentos (Tabelas IV.1 e IV.2 no anexo IV) e a análise de Cluster, identificar 

grupos de elementos com comportamento similar (Figura IV.1 no anexo IV). Foram utilizados os 

resultados obtidos para a digestão total nas duas amostragens. Com essas duas ferramentas, os 

elementos químicos analisados no rio Gualaxo do Norte foram agrupados da seguinte maneira: 

 Cálcio, Sódio e Estrôncio; 

 Alumínio, Tório, Zircônio; 

 Arsênio, Cobalto, Cromo, Mercúrio, Manganês, Níquel; 

 Bário, Magnésio, Potássio e Lítio. 

Os elementos (Cu, Fe, P, Pb, Sc,Ti, V, Y e Zn), que não apresentaram comportamento 

semelhante nas duas amostragens, serão apresentados separadamente. 

Primeiramente são apresentados os resultados obtidos para o mercúrio e o arsênio, foco 

principal deste trabalho e em seguida os outros elementos de cada grupo.  

As tabelas com os valores que geraram os gráficos aqui representados são encontradas no 

Anexo II. 

  

Mercúrio 

As amostras de sedimentos coletadas na 1ª amostragem (período da seca) apresentaram teores 

de mercúrio variando de 0,08 mg/kg a 0,40 mg/kg. As menores concentrações foram encontradas nos 

afluentes do rio Gualaxo do Norte, sendo que o ponto RGN – 10 apresentou valores abaixo do limite 

de detecção do método utilizado (0,04 mg/kg), e a maior concentração no ponto RGN – 07. 

No período chuvoso (2ª amostragem), o teor de mercúrio nas amostras de sedimento variou de 

0,09 mg/kg a 0,53 mg/kg (Figura 4.1). As menores concentrações foram observadas nos afluentes 

(RGN – 02 e RGN – 10) e a maior concentração no ponto RGN – 01. Esses resultados mostram um 
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significante aumento no teor de Hg no sedimento amostrado no período chuvoso, observado também 

no rio do Carmo por Buscher (1992) sugerindo uma contaminação adicional de Hg, como 

consequência da lixiviação e transporte de sedimentos/solos contaminados - gerados pelo grande 

volume de água característico desta época do ano - de áreas do alto curso do rio Gualaxo do Norte 

(Antônio Pereira) ou de áreas com atividades dispersas de garimpeiros ao longo do rio. 

Através da Figura 4.1 observa-se que as amostras de sedimentos analisadas apresentaram 

teores consideráveis de mercúrio, tanto em pontos dentro do garimpo (RGN – 04, RGN - 05, RGN - 

06) quanto em pontos distantes a quase 13 km do local de trabalho (RGN – 15) ficando evidente o 

quadro de contaminação e dispersão desse elemento provocada por esta atividade no rio Gualaxo do 

Norte. As variações dos teores de mercúrio (0,08 mg/kg a 0,53 mg/kg) nos sedimentos dos diferentes 

pontos amostrados, devem-se tanto à ocorrência da atividade garimpeira como também ao efeito de 

diluição gerado pelo carreamento, para a calha do rio Gualaxo do Norte, de sedimentos desprovidos de 

mercúrio procedentes de seus tributários.  

 

 

                  Figura 4.1 – Variação dos teores de mercúrio em amostras de sedimento. 

 

Observou-se, em campo, que os garimpeiros estão abandonando a região do garimpo de Bento 

Rodrigues e procurando novos locais à montante (RGN – 01 e RGN – 07) e à jusante (RGN – 09 e 

RGN - 12) de Bento Rodrigues para a exploração de ouro, justificando assim a presença de Hg nesses 

pontos.  A presença de Hg no ponto RGN – 08, à montante do garimpo, pode ser atribuída ao garimpo 
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de Antônio Pereira e por atividades esporádicas de garimpeiros ao longo do alto curso do rio Gualaxo 

do Norte. Os pontos RGN – 02 e RGN – 10 são tributários não afetados pela atividade garimpeira, 

considerados como pontos de controle, onde em princípio, os teores de Hg devem ser mais baixos, o 

que foi confirmado pelos dados obtidos.  

Os resultados obtidos quando comparados com os VGQS (TEL/PEL) mostram que apenas o 

ponto RGN – 1 (período chuvoso) ultrapassou o valor estabelecido do PEL (0,49 mg/kg). Os demais 

pontos apresentaram dados compreendidos entre os valores TEL e PEL, exceto os tributários (RGN – 

02 e RGN – 10) que apresentaram valores abaixo do TEL (0,17 mg/kg). Ao comparar os valores 

obtidos com o background proposto (0,19 mg/kg), observa-se que somente 03 pontos em cada 

amostragem estiveram abaixo do valor de background, sendo no período da seca os pontos 2, 4 e 10 e 

no período chuvoso os pontos 2, 9 e 10. Assim sendo, pode-se afirmar que há uma ação antrópica que 

reflete em um aumento na concentração de Hg nos sedimentos do rio Gualaxo do Norte, já que os 

valores determinados para alguns pontos apresentam concentrações próximas a três vezes acima do 

valor determinado como referência (background). 

 

Arsênio 

Na 1ª amostragem, as concentrações obtidas para o arsênio na digestão total apresentaram uma 

variação de 29,0 mg/kg a 82,4 mg/kg, sendo o menor valor quantificado no ponto RGN – 01 e o maior 

no ponto RGN - 11. Nos pontos RGN – 02, RGN – 04 e RGN – 10 o teor de arsênio esteve menor que 

o limite de quantificação (8,4 mg/kg) para a técnica e método utilizados (ICPOES/digestão total). Na 

digestão com água régia, os teores de arsênio variaram de 8,6 mg/kg a 77, 2 mg/kg, sendo o menor 

valor quantificado no ponto RGN – 04 e o maior no ponto RGN – 11. A concentração de arsênio no 

ponto RGN – 02 também esteve abaixo do limite de quantificação (4,2 mg/kg) para a técnica e método 

utilizados (ICPOES/digestão com água régia). Através da Figura 4.2 observa-se que em alguns pontos 

onde há atividade garimpeira (RGN – 05, RGN – 06 e RGN – 09) o teor de arsênio é relativamente 

maior quando comparados aos outros pontos onde não foi evidenciado qualquer tipo de atividade 

extrativa (RGN - 02), indicando a influência do garimpo de ouro na disponibilização do arsênio para o 

meio ambiente. 

Na 2ª amostragem, realizada no período chuvoso, os teores de arsênio nos sedimentos 

variaram de 30,7 mg/kg a 62,0 mg/kg na digestão total e de 27,4 mg/kg a 49,5 mg/kg na digestão com 

água régia. Os menores e maiores teores foram observados nos pontos RGN – 09 e RGN – 01, 

respectivamente, em ambas as digestões (Figura 4.2). O teor de arsênio nos afluentes do rio Gualaxo 

do Norte (RGN – 02 e RGN – 10) esteve abaixo do limite de quantificação para técnica utilizada 

(ICPOES) tanto na digestão total quanto na digestão com água régia. 
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 Figura 4.2 – Variação dos teores de arsênio em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia. 

  

Através da Figura 4.2, observa-se que os teores de arsênio encontrados nos sedimentos do rio 

Gualaxo do Norte apresentaram valores muito acima do valor utilizado como referência (8,8 mg/kg) 

em todos os pontos quantificados, em ambas as digestões.  Ao comparar os valores obtidos com os 

VGQS para o arsênio, verifica-se o mesmo comportamento, já que os teores de arsênio encontrados 

nos sedimentos violaram o valor estabelecido do PEL (17,0 mg/kg) na maioria dos pontos 

quantificados do rio Gualaxo do Norte. Alguns pontos (RGN – 09 e RGN -11) apresentam 

concentrações próximas a cinco vezes acima do valor determinado como limitante (PEL). 

 

Cálcio, Sódio e Estrôncio 

Cálcio, sódio e estrôncio são elementos típicos nos plagioclásios. Sua ocorrência nestes 

sedimentos pode indicar a presença destes minerais em forma de clastos e em quantidades não 

detectáveis pela técnica de difração de raios X. A sua presença pode se dever às rochas máficas 

presentes na área. 

Cálcio: Minerais de cálcio ocorrem predominantemente como carbonatos, sulfatos, silicatos, 

fosfatos e boratos. Uma dos minerais mais conhecidos do cálcio é a calcita (CaCO3).(Greenberg et al. 

2005). 

Na 1ª amostragem, os resultados para as amostras de sedimento apresentam uma variação no 

teor de cálcio de 177 mg/kg (RGN-08) a 2968 mg/kg (RGN-04) para a digestão total. Na digestão com  
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água régia os teores de cálcio variaram de 121 mg/kg a 999 mg/kg, sendo o maior valor observado no 

ponto RGN – 02 e o menor no RGN – 07 (Figura 4.3). 

A variação do teor de cálcio para a digestão total, na 2ª amostragem, apresentou valores 

inferiores quando comparados com a 1ª amostragem variando de 111 mg/kg(RGN – 12) a 942 mg/kg 

(RGN – 15). Os pontos RGN - 01, RGN – 04, RGN – 05, RGN – 07, RGN – 08 e RGN – 10 estiveram 

abaixo do limite de quantificação (16,6 mg/kg) da técnica analítica utilizada (ICPOES). Na digestão 

com água régia, os teores de cálcio variaram de 179 mg/kg (RGN – 12) a 434 mg/kg (RGN – 06) 

(Figura 4.3). A menor concentração do cálcio em sedimentos durante ao período chuvoso deve-se ao 

fato deste elemento ser altamente solúvel. 

 

Figura 4.3 – Variação dos teores de cálcio em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia 

 Os valores obtidos para o cálcio quando comparados ao valor proposto como referência (172 

mg/kg) apresentaram, na digestão total, concentrações acima do referido valor em todos os pontos 

quantificados durante o período da seca e em 06 pontos no período chuvoso. Na digestão com água 

régia, os valores estiveram acima do estabelecido em 06 pontos no período da seca e em todos os 

pontos quantificados no período chuvoso. 

Sódio: O sódio ocorre principalmente na forma de cloreto (NaCl) nas águas subterrâneas e 

seus minerais fontes em rochas ígneas são essencialmente os feldspatos.  

Na 1ª amostragem, os resultados do teor de sódio obtidos para a digestão com água régia 

estiveram abaixo do limite de quantificação (2,8 mg/kg) para a técnica utilizada (ICPOES) na maioria 

dos pontos amostrados. Na digestão total, os teores encontrados para o sódio variaram de 406 mg/kg a 

9112 mg/kg, sendo o menor valor encontrado no ponto RGN – 08 e o maior valor em um ponto dentro 

do garimpo: o RGN – 04 (Figura 4.4).  
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Na 2ª amostragem, realizada no final do período chuvoso, os teores encontrados para o sódio 

variaram de 565 mg/kg (RGN – 01) a 3083 mg/kg (RGN – 02) para a digestão total. Na digestão com 

água régia, os resultados do teor de sódio variaram de 15,8 mg/kg (RGN – 09) a 50,3 mg/kg (RGN – 

04). Os baixos valores desse elemento, na digestão com água régia, sugerem que este elemento é 

predominante nos silicatos do sedimento. 

As amostras de sedimentos do rio Gualaxo do Norte apresentaram valores acima do 

background proposto (29 mg/kg) em todos os pontos na digestão total. Na digestão com água régia, os 

valores encontrados estiveram abaixo do estabelecido na amostragem durante a seca e, durante o 

período chuvoso 10 pontos apresentaram valores acima do referido background. 

 

Figura 4.4 – Variação dos teores de sódio em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia. 

Estrôncio: O estrôncio é um elemento associado aos feldspatos e, secundariamente, aos minerais 

ferro-magnesianos. Uns dos principais minerais contendo este elemento são a estroncianita (SrCO3) e 

a celestita (SrSO4).  

Na amostragem durante o período da seca, o teor de estrôncio variou de 21,08 mg/kg (RGN – 

08) a 145,1 mg/kg (RGN – 04)  na digestão total e de 1,8 mg/kg (RGN – 01) a 23,7 (RGN – 02) na 

digestão com água régia. No período chuvoso, as amostras de sedimento mostraram que o teor de 

estrôncio variou de 8,4 mg/kg a 73,9 mg/kg na digestão total e de 2,8 mg/kg a 8,5 mg/kg na digestão 

com água régia (Figura 4.5). As menores e maiores concentrações de estrôncio, respectivamente, 

foram observadas no ponto RGN – 08 e RGN - 02 nas duas digestões. Na figura 4.7, observa-se que os 

teores mais elevados de estrôncio foram encontrados na digestão total mostrando que o estrôncio está 

ligado à fração silicática do sedimento. 

Os valores obtidos para o estrôncio quando comparados ao valor proposto como referência 

(4.3 mg/kg) apresentaram, na digestão total, concentrações acima do referido valor em todos os pontos 
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quantificados em ambas as amostragens. Na digestão com água régia, os valores estiveram acima do 

estabelecido em 04 pontos no período da seca e em 07 pontos no período chuvoso. 

 

Figura 4.5 – Variação dos teores de estrôncio em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia. 

 

Alumínio, Tório e Zircônio  

Os elementos desse grupo apresentaram seus maiores teores nos afluentes do rio Gualaxo do 

Norte (RGN - 02 e RGN – 10). 

Alumínio: O alumínio é uns dos elementos mais abundantes na crosta terrestre, ocorrendo em 

rochas, minerais e solos (basicamente nas formas de micas, feldspatos e argilominerais)(Greenberg et 

al. 2005).  

As amostras de sedimento coletadas no período da seca mostraram que o teor de alumínio 

variou de 31,5 g/kg a 163,3 g/kg na digestão total e de 6,1 g/kg a 34,4 g/kg na digestão com água régia 

(Figura 4.6). Os menores teores foram observados no ponto RGN – 01 nas duas digestões e os maiores 

teores nos afluentes RGN – 10 (digestão total) e RGN – 02 (digestão com água régia). 

Os resultados das amostras de sedimentos coletadas no período chuvoso mostraram uma 

variação no teor de alumínio de 17,9 g/kg a 191,5 g/kg na digestão total e de 5,3 g/kg a 74,5 g/kg na 

digestão com água régia. As menores e maiores concentrações de alumínio foram observadas, 

respectivamente, nos pontos RGN – 08 e RGN – 10 em ambas as digestões. 

As amostras de sedimentos do rio Gualaxo do Norte apresentaram valores acima do 

background proposto (1,8 g/kg) em todos os pontos na digestão total e digestão com água régia. 
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Figura 4.6 – Variação dos teores de alumínio em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia. 

 

Tório: A abundância do tório na crosta terrestre é cerca de 8 ppm, sendo encontrado 

principalmente no mineral monazita (Greenberg et al. 2005). 

Na amostragem no período da seca, o teor de tório nas amostras de sedimento variou de 6,2 

mg/kg (RGN – 04) a 11,6 mg/kg (RGN-10) na digestão total e de 4,1 mg/kg (RGN – 01) a 7,6 mg/kg 

(RGN – 02) na digestão com água régia (Figura 4.7). No período chuvoso, a variação da concentração 

de tório nos sedimentos amostrados foi de 7,9 mg/kg a 14,5 mg/kg na digestão total e de 6,2 mg/kg a 

11,4 mg/kg na digestão com água régia. As menores e maiores concentrações foram observadas, 

respectivamente, nos pontos RGN – 14 e RGN – 10 em ambas as digestões. 

 

Figura 4.7 – Variação dos teores de tório em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia. 
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Zircônio: O zircônio é o elemento traço mais abundante em rochas ígneas. É encontrado 

principalmente no mineral zircão (ZrSO4)(Francisco 2009). Nos resultados obtidos no período da seca, 

para a digestão com água régia, o zircônio só foi detectado no ponto RGN – 02 com o teor de 0,5 

mg/kg. Nos outros pontos, os valores encontrados para o zircônio estiveram abaixo do limite de 

quantificação de 0,18 mg/kg para a técnica utilizada (ICPOES). Na digestão total os teores 

encontrados para o zircônio variaram de 127 mg/kg a 410 mg/kg, sendo os menores valores 

encontrados nos pontos RGN – 07 e RGN - 08 e o maior valor no afluente do rio Gualaxo do Norte: o 

RGN – 10 (Figura 4.8).  

No período chuvoso, a variação da concentração de zircônio nos sedimentos amostrados foi de 

103,6 mg/kg a 529,8 mg/kg na digestão total, sendo o menor valor encontrado no ponto RGN – 06 e o 

maior valor no ponto RGN - 10. Na digestão com água régia, novamente, poucos pontos estiveram 

acima do limite de quantificação da técnica utilizada (ICPOES): RGN – 02 (2,8 mg/kg), RGN – 10 

(5,6 mg/kg) e RGN – 14 (1,8 mg/kg). A não-detecção desse elemento na digestão com água régia 

mostra que este elemento é predominante nos silicatos do sedimento. 

As amostras de sedimentos do rio Gualaxo do Norte apresentaram valores acima do 

background proposto (4.1 mg/kg) em todos os pontos na digestão total e digestão com água régia.  

 

Figura 4.8 – Variação dos teores de zircônio em amostras de sedimento na digestão total. 
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Cobalto, Cromo, Manganês e Níquel 

 Neste grupo, as menores concentrações desses elementos foram encontradas nos afluentes do 

rio Gualaxo do Norte (RGN – 02 e RGN – 10). 

Cobalto: O cobalto ocorre como elemento traço principalmente em rochas máficas e 

ultramáficas. Está presente nos minerais cobaltita (CoAsS) e esmaltita (CoAs3). 

Nas amostras de sedimento do período da seca, o teor de cobalto variou de 12,9 mg/kg a 21,4 

mg/kg na digestão total e de 5,1 mg/kg a 12,9 mg/kg na digestão com água régia (Figura 4.9). Os 

menores valores foram observados nos afluentes RGN – 02 e RGN – 10. Os maiores teores de cobalto 

foram observados nos pontos RGN – 09 (digestão total) e RGN – 08 (digestão com água régia). 

Através da Figura 4.9, observa-se que nas duas digestões há um aumento significante do teor de 

cobalto em áreas de atividade garimpeira (RGN – 04 ao RGN – 06 e ponto RGN – 09) nesse período 

de amostragem. 

As amostras coletadas no período chuvoso apresentaram uma variação de 13,0 mg/kg a 21,9 

mg/kg quanto ao teor de cobalto na digestão total e de 4,6 mg/kg a 13,7 mg/kg na digestão com água 

régia. As menores e maiores concentrações foram observadas, respectivamente, nos pontos RGN – 02 

e RGN – 06 (Figura 4.9). 

Os valores obtidos para o cobalto quando comparados ao valor proposto como referência (2.1 

mg/kg) apresentaram na digestão total e na digestão com água régia concentrações acima do referido 

valor em todos os pontos. 
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Figura 4.9 – Variação dos teores de cobalto em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia. 

 

Cromo: O cromo é um elemento que ocorre em todos os tipos de rocha, tendo maior 

concentração em rochas máficas e ultramáficas, associado aos anfibólios e piroxênios.  Ocorre 

principalmente no mineral cromita (Fe2Cr2O4), podendo ocorrer em pequenas concentrações em 

muitos minerais substituindo o Fe
3+

 e Al 
3+

 (Callender 2004).  

A concentração de cromo nas amostras de sedimento do período da seca variou de 16,9 mg/kg 

a 119,7 mg/kg na digestão total e de 12,8 mg/kg a 78,9 mg/kg na digestão com água régia. As menores 

e maiores concentrações foram observadas nos pontos RGN – 02 e RGN – 09, respectivamente, nas 

duas digestões há um aumento significante do teor de cromo em áreas de atividade garimpeira (RGN – 

04 ao RGN – 06 e ponto RGN – 09) nesse período de amostragem. 

Na amostragem de abril, fim do período chuvoso, o teor de cromo nas amostras de sedimento 

variou de 19,8 mg/kg a 110,3 mg/kg na digestão total e de 12,2 mg/kg a 61,6 mg/kg na digestão com 

água régia (Figura 4.10). Os menores valores foram observados no ponto RGN – 02 em ambas as 

digestões e os maiores teores nos pontos RGN – 01 (digestão total) e RGN – 10 (digestão com água 

régia).  

As concentrações de cromo encontradas nas amostras de sedimentos utilizando a digestão total 

apresentaram valores maiores quando comparados com os obtidos na digestão com água régia sendo 

uma das possíveis razões o fato do cromo estar associado às micas. 
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Figura 4.10 – Variação dos teores de cromo em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia. 

 

Através da Figura 4.10, observa-se que os teores de cromo encontrados nos sedimentos do rio 

Gualaxo do Norte apresentaram, em ambas as digestões, valores acima do valor utilizado como 

referência (28,0 mg/kg) em todos os pontos, com exceção do ponto RGN - 02. Os valores obtidos 

quando comparados com os VGQS, apresentaram na digestão total, concentrações acima do valor para 

o PEL (90 mg/kg) em 6 pontos no período da seca e em 10 pontos no período chuvoso. Na digestão 

com água régia, nenhum ponto ultrapassou o valor estabelecido para o PEL. 

Manganês: este elemento está presente em mais de 700 minerais e compostos naturais, como 

sulfato, cloretos, boratos, carbonatos, fosfatos, óxidos, hidróxidos e silicatos (Web Mineral, 2010). 

Nas jazidas do Quadrilátero Ferrífero, o manganês ocorre principalmente na forma de óxidos 

(Greenberg et al. 2005, Costa 2001).  

Os resultados obtidos para o sedimento amostrado no período da seca mostram que na 

digestão total os teores de manganês variaram de 0,48 g/kg a 7,7 g/kg e na digestão com água régia de 

0,18 g/kg a 5,9 g/kg. Em ambas as digestões, os menores teores foram encontrados nos afluentes do 

rio Gualaxo do Norte (RGN – 02 e RGN – 10) e maiores teores referem-se ao ponto RGN – 08 (Figura 

4.11).  

Para amostragem no fim do período chuvoso, os resultados mostram uma variação de 0,23 

g/kg a 9,8 g/kg quanto ao teor de manganês na digestão total e de 0,18 g/kg a 8,9 g/kg na digestão com 

água régia. Os menores e maiores teores de manganês foram observados, respectivamente, nos pontos 

RGN – 10 e RGN – 01 em ambas as digestões. 

Os valores encontrados na digestão com água régia não apresentaram uma grande diferença 

dos obtidos com a digestão total na maioria dos pontos analisados, indicando que o manganês está 
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presente na fração não-silicática do sedimento. 

 

Figura 4.11 – Variação dos teores de manganês em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia. 

 

Os valores obtidos para o manganês quando comparados ao valor proposto como referência 

(1,29 g/kg) apresentaram na digestão total e na digestão com água régia concentrações acima do 

referido valor em todos os pontos, com exceção dos afluentes (RGN – 02 e RGN – 10). 

Níquel: O níquel é um elemento siderófilo, ocorrendo altas concentrações em minerais 

ferromagnesianos e sulfetos como a pirrotita (Fe,NiS). Em rochas máficas e ultramáficas ocorre 

associado à olivinas e piroxênios (Dana 1978). 

Na digestão total, o teor de níquel variou de 10,9 mg/kg a 46,2 mg/kg e de 5,9 mg/kg a 24,8 

mg/kg na digestão com água régia para as amostras coletadas no período da seca. Os menores e 

maiores teores de níquel foram observados nos pontos RGN – 02 e RGN – 11, respectivamente, nas 

duas digestões. Através da Figura 4.12, observa-se nas duas digestões um aumento significante do teor 

de níquel na área do garimpo (RGN – 04 a RGN – 06) nesse período de amostragem. 

No período chuvoso, o teor de níquel variou de 11,5 mg/kg a 43,5 mg/kg na digestão total e de 

5,6 mg/kg a 24,1 mg/kg na digestão com água régia. Os menores e maiores teores de níquel foram 

observados nos pontos RGN – 02 e RGN – 06, respectivamente, nas duas digestões (Figura 4.12). 

Os teores de níquel encontrados nas amostras de sedimentos utilizando a digestão total 

apresentaram valores maiores quando comparados com os obtidos na digestão com água régia sendo 

uma das possíveis razões o fato do níquel estar associado às micas. 
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Figura 4.12 – Variação dos teores de níquel em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia. 

Observa-se que os teores de níquel encontrados nos sedimentos do rio Gualaxo do Norte 

apresentaram, em ambas as digestões, valores acima do valor utilizado como referência (8,0 mg/kg) 

em todos os pontos, com exceção do ponto RGN – 02 na digestão com água régia. Os resultados 

obtidos quando comparados com os VGQS apresentaram na digestão total, concentrações acima do 

valor para o PEL (36 mg/kg) em 4 pontos no período da seca e em 9 pontos no período chuvoso. Na 

digestão com água régia, nenhum ponto ultrapassou o valor estabelecido para o PEL. 

 

Magnésio, Bário, Potássio e Lítio 

Magnésio: O magnésio ocorre predominantemente nos minerais magnesita (MgCO3) e 

dolomita (CaMg(CO3)2). Na digestão total, as concentrações de magnésio variaram de 701 mg/kg 

(RGN – 10) a 2640 mg/kg (RGN – 11) e na digestão com água régia, variaram de 306 mg/kg (RGN – 

08) e 1061 mg/kg (RGN – 04) para as amostras coletadas no período da seca (Figura 4.13). 

No período chuvoso, a concentração de magnésio no sedimento variou de 996 mg/kg a 3021 

mg/kg na digestão total e 323 mg/kg a 1643 mg/kg na digestão com água régia. As menores e maiores 

concentrações de magnésio foram observadas, respectivamente, nos pontos RGN – 08 e RGN – 02 em 

ambas as digestões (Figura 4.13). 

Os valores obtidos para o magnésio quando comparados ao valor proposto como referência 

(116 mg/kg) apresentaram na digestão total e na digestão com água régia concentrações acima do 

referido valor em todos os pontos. 
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Figura 4.13– Variação dos teores de magnésio em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia. 

 

Bário: O bário distribui-se principalmente nas estruturas de feldspatos e micas, muitas vezes 

em substituição ao cálcio. Em rochas sedimentares e depósitos hidrotermais, a barita (BaSO4) é o 

mineral de bário mais abundante e caracteriza-se por sua baixa solubilidade (Dana 1978). Os 

resultados para a análise de sedimento amostrados no período da seca mostram que na digestão total as 

concentrações de bário variaram de 473 mg/kg (RGN – 10) a 970 mg/kg  (RGN – 11) e na digestão 

com água régia de 161 mg/kg (RGN – 02) a 448 mg/kg (RGN – 08).  

No período chuvoso, o teor de bário no sedimento variou de 412 mg/kg a 917 mg/kg na 

digestão total e de 54 mg/kg a 399 mg/kg na digestão com água régia (Figura 4.14). Os menores teores 

de bário foram observados no ponto RGN – 02 em ambas as digestões, e os maiores teores nos pontos 

RGN – 02 (digestão total) e RGN – 01 (digestão com água régia). A concentração de bário na digestão 

com água régia é significantemente menor que a obtida na digestão total, mostrando que o bário está 

presente em maior quantidade na fase silicática do sedimento (Figura 4.14). 

Os resultados obtidos para o bário quando comparados ao valor proposto como referência (45 

mg/kg) apresentaram na digestão total e na digestão com água régia concentrações acima do referido 

valor em todos os pontos. 
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Figura 4.14 – Variação dos teores de bário em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia. 

 

Potássio: O potássio é comumente associado com alumínios-silicato como o feldspato 

potássio, em especial no o ortoclásio (KAlSi308) (Greenberg et al. 2005). Nas análises químicas 

realizadas, os teores de potássio variaram de 5,5 g/kg a 16,2 g/kg para a digestão total e de 0,17 g/kg a 

1,23 g/kg na digestão com água régia (Figura 4.17) para as amostras coletadas no período da seca. As 

menores e maiores concentrações foram observadas nos pontos RGN – 01 e RGN – 02, 

respectivamente, em ambas as digestões. 

As amostras de sedimento coletadas no período chuvoso apresentaram uma variação de 

potássio de 3,4 g/kg a 25,4 g/kg na digestão total e de 0,06 g/kg a 1,9 g/kg na digestão com água régia. 

As menores e maiores concentrações foram obtidas, respectivamente, nos pontos RGN – 08 e RGN – 

02, em ambas as digestões (Figura 4.15). 

Os valores obtidos para o potássio quando comparados ao valor proposto como referência 

(0,48 g/kg) apresentaram, na digestão total, concentrações acima do referido valor em todos os pontos 

em ambas as amostragens. Na digestão com água régia, os valores estiveram acima do estabelecido em 

04 pontos no período da seca e em 04 pontos no período chuvoso. 
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Figura 4.15 – Variação dos teores de potássio em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia 

 

Lítio: Um dos minerais mais importantes que concentram lítio é o espodumênio (LiAlSi2O6) 

(Dana 1978). As amostras de sedimento coletadas no período da seca mostram um comportamento 

semelhante para o lítio nas duas digestões. Na digestão total, os teores de lítio variaram de 5,1 mg/kg a 

14,0 mg/kg e na digestão com água régia, os teores variaram de 1,5 mg/kg a 4,7 mg/kg. Em ambas as 

digestões, os menores e maiores teores referem-se, respectivamente, aos pontos RGN – 01 e RGN – 02 

(Figura 4.16). 

As amostras de sedimento coletadas no período chuvoso apresentaram uma variação de lítio 

de 5,3 mg/kg a 19,8 mg/kg na digestão total e de 2,1 mg/kg a 6,7 mg/kg na digestão com água régia. 

As menores e maiores concentrações foram obtidas, respectivamente, nos pontos RGN – 08 e RGN – 

02, em ambas as digestões (Figura 4.16). 
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Figura 4.16 – Variação dos teores de lítio em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia. 

 

Zinco 

O zinco geralmente ocorre na natureza como sulfeto, muitas vezes associado a sulfetos de 

outros metais, principalmente o chumbo, cádmio, cobre e ferro. Seus minerais mais importantes são a 

esfarelita (ZnS) e a wurtzita (ZnFeS) (Callender 2004). Os resultados das amostras de sedimento 

coletadas no período da seca variaram de 56,7 mg/kg a 92,9 mg/kg na digestão total e de 38,6 mg/kg a 

60,3 mg/kg na digestão com água régia (Figura 4.17). Os maiores teores foram encontrados no ponto 

RGN – 02 nas duas digestões e os menores teores de zinco nos pontos RGN – 05 (digestão total) e 

RGN – 01 (digestão com água régia). 

Nas amostras coletadas no período chuvoso, o teor de zinco variou de 52,9 mg/kg a 79,1 

mg/kg na digestão total e de 31,8 mg/kg a 59,1 mg/kg na digestão com água régia (Figura 4.17). As 

menores concentrações foram obtidas nos pontos RGN – 14 (digestão total) e RGN – 10 (digestão com 

água régia), as maiores concentrações foram nos pontos RGN – 02 (digestão total) e RGN – 01 

(digestão com água régia). 

Os resultados obtidos para o zinco quando comparados ao valor proposto como referência (15 

mg/kg) apresentaram na digestão total e na digestão com água régia concentrações acima do referido 

valor em todos os pontos. Os valores TEL/PEL não foram violados em nenhum ponto. 
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Figura 4.17 – Variação dos teores de zinco em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia. 

 

Cobre: Ocorre em várias formas minerais, tais como óxido cuprita (Cu2O), o hidroxi - 

carbonato malaquita (CuCO3 . Cu(OH)2) e o sulfeto calcopirita (CuFeS2) (Dana 1978). Na digestão 

total, os teores de cobre variaram de 5,8 mg/kg a 51,5 mg/kg e na digestão com água régia de 7,0 

mg/kg a 38,5 mg/kg para as amostras coletadas no período da seca. Os menores e maiores teores 

encontrados foram observados nos pontos RGN – 01 e RGN – 02, respectivamente, nas duas 

digestões. (Figura 4.18). 

No período chuvoso, o teor de cobre obtido nas amostras de sedimento variou de 4,9 mg/kg a 

27,9 mg/kg na digestão total e de 7,9 mg/kg a 31,1 mg/kg na digestão com água régia. Similarmente a 

amostragem no período da seca, as menores e maiores concentrações de cobre foram observadas nos 

pontos RGN – 01 e RGN – 02, respectivamente em ambas as digestões (Figura 4.18). 

Observa-se que os teores de cobre encontrados nos sedimentos do rio Gualaxo do Norte 

apresentaram, na digestão total, valores acima do valor utilizado como referência (8,0 mg/kg) em 09 

pontos no período da seca e em 10 pontos no período chuvoso. Na digestão com água régia, 08 pontos 

apresentaram valores acima do background no período da seca e no período chuvoso 12 pontos. Os 

resultados obtidos quando comparados com os VGQS não apresentaram concentrações acima do valor 

para o PEL (197 mg/kg) em ambas as digestões. O valor para o TEL (35,7 mg/kg) só foi violado em 

um único ponto (RGN – 02). 
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Figura 4.18 – Variação dos teores de cobre em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia. 

 

Ferro 

O ferro ocorre abundantemente em rochas supracrustais e nos ambientes secundários do 

Quadrilátero Ferrífero, sendo geralmente associado à ocorrência de metais pesados, tendo na forma de 

hidróxidos grande capacidade de adsorção e complexação com os mesmos. O ferro ocorre em minerais 

como a hematita, magnetita e pirita (Costa 2001, Greenberg et al. 2005).  

As amostras de sedimento coletadas no período da seca revelaram uma variação no teor de 

ferro de 38 g/kg a 356 g/kg na digestão total e de 32 g/kg a 317 g/kg na digestão com água régia 

(Figura 4.19). As menores concentrações foram observadas no ponto RGN – 02 nas duas digestões e 

os maiores valores foram encontrados no RGN – 01 (digestão total) e RGN – 07 (digestão com água 

régia).  

O teor de ferro nas amostras coletadas no período chuvoso variou de 34 g/kg a 393 g/kg na 

digestão total e de 22 g/kg a 345 g/kg na digestão com água régia. Os menores teores foram 

observados no ponto RGN – 02 nas duas digestões e os maiores teores nos pontos RGN – 08 (digestão 

total) e RGN – 09 (digestão com água régia). 

Através da Figura 4.19, observa-se que para as duas digestões as concentrações de ferro foram 

bastante próximas, indicando que o ferro está presente na fração não-silicática do sedimento. Os 

valores encontrados nos afluentes do rio Gualaxo do Norte mostram valores bem menores quando 

comparados com os valores de amostras ao longo do rio, indicando a influência das mineradoras de 

ferro (situadas nas cabeceiras do rio Gualaxo do Norte) na composição do sedimento do rio. 
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Figura 4.19 – Variação dos teores de ferro em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia. 

 

Fósforo 

O fósforo é encontrado na natureza na forma de fosfato sendo um dos principais minerais o 

fosfato de cálcio a apatita. As análises nas amostras de sedimento coletadas no período da seca 

mostram que o teor de fósforo variou de 261,8 mg/kg a 410,7 mg/kg na digestão total e de 209,1 

mg/kg a 357,0 mg/kg na digestão com água régia.Os maiores teores de fósforo foram identificados no 

ponto RGN – 11 nas duas digestões e os menores teores nos pontos RGN – 05 (digestão total) e RGN 

– 01 (digestão com água régia) (Figura 4.20). 

Nas amostras coletadas no período chuvoso, foi observado que o teor de fósforo variou de 

229,4 mg/kg a 474,5 mg/kg na digestão total e de 177,9 mg/kg a 398,0 mg/kg na digestão com água 

régia (Figura 4.20). As menores e maiores concentrações de fósforo foram observadas nos pontos 

RGN - 02 e RGN – 06, respectivamente, em ambas as digestões. 
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Figura 4.20 – Variação dos teores de fósforo em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia. 

 

Chumbo 

O chumbo ocorre em uma variedade de depósitos, normalmente em minas de galena e 

naqueles que contêm zinco, cádmio e cobre. As fontes minerais mais abundantes deste elemento são a 

galena (PbS), anglesita (PbSO4) e a cerussita (PbCO3) (Callender 2005).  

A variação do teor de chumbo nos sedimentos amostrados no período da seca foi de 36,7 

mg/kg a 236,5 mg/kg na digestão total e de 32,7 mg/kg a 195,6 mg/kg na digestão com água régia. O 

ponto RGN – 04, situado dentro do garimpo, apresentou um valor muito acima dos registrados nos 

demais pontos nas duas digestões. Possivelmente, trata-se de uma fonte pontual, já que os outros 

pontos no garimpo (RGN – 05 e RGN – 06) não apresentaram esse comportamento. Na digestão total, 

o teor de chumbo não foi quantificado nos afluentes do rio Gualaxo do Norte, RGN – 02 e RGN – 10, 

pois estes estavam abaixo do limite de quantificação (9,5 mg/kg) da técnica e método utilizado 

(ICPOES/digestão total).Os menores teores de chumbo quantificados foram observados nos pontos 

RGN – 11 (digestão total) e RGN – 02 (digestão com água régia).   

Nos sedimentos amostrados no período chuvoso foi observada uma variação quanto ao teor de 

chumbo de 23,6 mg/kg (RGN – 14) a 56,4 mg/kg (RGN – 08) na digestão total e de 10,2 mg/kg (RGN 

– 10) a 45,7 mg/kg (RGN – 09) na digestão com água régia (Figura 4.21). Nesta amostragem não foi 

identificado nenhum valor anômalo como na amostragem do período da seca. Na digestão total, 

novamente, o teor de chumbo esteve abaixo do limite de quantificação da técnica utilizada (ICPOES) 

nos afluentes do rio Gualaxo do Norte: RGN -02 e RGN – 10. 
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Observa-se também que o chumbo está presente na fração não-silicática do sedimento, uma 

vez que, este apresenta um comportamento similar nas duas digestões, sendo os valores encontrados 

bastante próximos na maioria dos pontos. Destacam-se as exceções dos pontos RGN – 01 e  RGN – 04 

na 1ª amostragem (Figura 4.21). 

 

 

Figura 4.21 – Variação dos teores de chumbo em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia. 

 

Através da figura 4.21, verifica-se que os teores de chumbo encontrados nos sedimentos do rio 

Gualaxo do Norte apresentaram valores acima do valor utilizado como referência (5,2 mg/kg) em 

todos os pontos, em ambas as amostragens. Os resultados obtidos quando comparados com os VGQS 

apresentaram concentrações acima do valor para o PEL (91,3 mg/kg) em apenas um ponto (RGN – 

04). O valor para o TEL (35,0 mg/kg) foi violado em todos os pontos, na digestão total, durante o 

período da seca e em 07 pontos no período chuvoso. Na digestão com água régia, 08 pontos em cada 

amostragem ultrapassaram o estabelecido para o TEL. 

 

Escândio 

O escândio é encontrado predominantemente na cassiterita (SnO2), em associação com rochas 

graníticas (Greenberg et al. 2005).A concentração de escândio variou de 2,3 mg/kg a 5,0 mg/kg na 

digestão total e de 0,7 mg/kg a 2,4 mg/kg na digestão com água régia nas amostras de sedimento 

coletadas no período da seca. Os menores teores foram observados no ponto RGN – 01 e RGN – 04 e 

o maior teor foi observado no ponto RGN – 11 nas duas digestões (Figura 4.22).  

No período chuvoso, o teor de escândio no sedimento amostrado variou de 1,8 mg/kg a 4,2 

mg/kg na digestão total e de 0,7 mg/kg a 5,5 mg/kg na digestão com água régia.  As menores 
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concentrações foram observadas no ponto RGN – 08 nas duas digestões e as maiores concentrações 

nos pontos RGN – 06 (digestão total) e RGN – 10 (digestão com água régia). 

 

Figura 4.22 – Variação dos teores de escândio em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia. 

 

Titânio 

 A ocorrência desse elemento geralmente está associada com minerais de ferro (Greenberg et 

al. 2005). As principais fontes são o rutilo (TiO2) e a ilmetita (FeTiO3). Os resultados obtidos, nas 

amostras de sedimento coletadas no período da seca, mostram que o teor de titânio variou de 3150 

mg/kg (RGN – 10) a 4864 mg/kg (RGN – 09) na digestão total e na digestão com água régia, o teor 

desse elemento variou de 489 mg/kg (RGN – 01) a 1243 mg/kg (RGN – 09)(Figura 4.23). 

No período chuvoso, o teor de titânio no sedimento variou de 2990 mg/kg a 4311mg/kg na 

digestão total e de 351 mg/kg a 973 mg/kg na digestão com água régia. As menores e maiores 

concentrações foram observadas nos pontos RGN – 06 e RGN – 09, respectivamente, em ambas as 

digestões (Figura 4.23). 

Os resultados obtidos para o titânio quando comparados ao valor proposto como referência 

(250 mg/kg) apresentaram na digestão total e na digestão com água régia concentrações acima do 

referido valor em todos os pontos. 
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Figura 4.23 - Variação dos teores de titânio em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia. 

 

Vanádio 

O vanádio ocorre principalmente no mineral vanadita (Pb5Cl (VO4)3. Na digestão total, o teor 

de vanádio variou de 78,5 mg/kg (RGN – 10) a 132,4 mg/kg (RGN – 09) e de 34,4 mg/kg (RGN – 01) 

a 69,5 mg/kg (RGN – 09) na digestão com água régia para as amostras coletadas no período da seca. 

Através da Figura 4.24, observa-se nas duas digestões um aumento significante do teor de vanádio na 

área do garimpo (RGN – 04 a RGN – 06 e RGN - 09) nesse período de amostragem. 

No período chuvoso, o teor de vanádio obtido nas amostras de sedimento variou de 72,9 

mg/kg a 128,0 mg/kg na digestão total e de 26,4 mg/kg a 78,2 mg/kg na digestão com água régia. As 

menores e maiores concentrações de vanádio foram observadas nos pontos RGN – 02 e RGN – 10, 

respectivamente, em ambas as digestões (Figura 4.24). 

 

Figura 4.24 – Variação dos teores de vanádio em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia. 
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Ítrio 

O ítrio é encontrado principalmente na monazita (fosfato de terras raras) e no zircão (Costa 

2001). Os resultados obtidos para as amostras de sedimento coletadas no período da seca mostram que 

o teor de ítrio variou de 5,1 mg/kg a 12,8 mg/kg na digestão total e de 4,3 mg/kg a 8,6 mg/kg na 

digestão com água régia. As maiores concentrações de ítrio foram observadas no ponto RGN – 11 nas 

duas digestões e as menores concentrações no RGN – 10 (digestão total) e RGN – 04 (digestão com 

água régia). Através da Figura 4.25, observa-se nas duas digestões um aumento significante no teor de 

ítrio em áreas do garimpo (RGN – 04 a RGN – 06) nesse período de amostragem. 

As amostras coletadas no período chuvoso apresentam uma variação quanto ao teor de ítrio de 

4,7 mg/kg a 11,4 mg/kg na digestão total e de 2,9 mg/kg a 6,4 mg/kg na digestão com água régia 

(Figura 4.25). As menores concentrações de ítrio foram observadas no ponto RGN – 10, em ambas as 

digestões, e as maiores concentrações nos pontos RGN – 06 (digestão total) e RGN – 13 (digestão com 

água régia). 

 

Figura 4.25 – Variação dos teores de ítrio em amostras de sedimento nas digestões total e com água régia. 

  

4.2 – ANÁLISE QUÍMICA DAS ÁGUAS DO RIO GUALAXO DO NORTE 

A análise química das águas do rio Gualaxo do Norte foi realizada de modo a identificar a 

possível influência da atividade garimpeira na região do distrito de Bento Rodrigues, na qualidade das 

águas desse rio. Para isso, foram determinados parâmetros físico-químicos (tabela III.1 no anexo III), 

teores de Hg e As, além de outros metais (tabela III.2 e III.3, anexo III). Como visto no capítulo 3, a 

coleta das amostras de água foi realizada em 11 pontos na 1ª amostragem e em 15 pontos na 2ª 

amostragem. Esses pontos incluem 03 afluentes do rio Gualaxo do Norte, não afetados pela atividade 

garimpeira, considerados como pontos de controle. 
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4.2.1 – Propriedades físico-químicas 

 Os parâmetros físico-químicos analisados foram pH, potencial redox (Eh), condutividade 

elétrica (CE), sólidos totais dissolvidos (STD) e temperatura. Na figura 4.26, estão apresentados os 

resultados encontrados para as amostras de água do rio Gualaxo do Norte. Nos pontos RGN-12, RGN-

13, RGN-14 e RGN-15 as amostras de águas foram coletadas somente na 2ª amostragem. 

O potencial hidrogeniônico (pH) é a medida da concentração hidrogeniônica, sendo definido como o 

logaritmo negativo da concentração de íons H
+
, ou seja, pH= - log[H

+
]. É um termo usado para 

expressar a intensidade das condições de acidez ou alcalinidade da água, sendo um importante 

parâmetro no estudo da qualidade das águas, pois influencia na dissolução e precipitação de várias 

substâncias (Sawyer et al. 1994, Greenberg et al. 2005). O Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA 2005) estabelece que valores de pH para as classes de água doce (Classe I, II, e III) devem 

variar entre 6,0 e 9,0. 

 Os valores encontrados para o pH não apresentaram grandes variações durante as duas 

amostragens, exceto para o ponto RGN – 01 que sofreu uma variação de 6,64 (Agosto/08) a 8,10 

(Abril/09). A amostragem de agosto apresentou uma variação de 6,64 a 8,12, e a de abril apresentou 

valores de pH 6,30 a 8,10. 

 O potencial redox (Eh) é o índice numérico da intensidade das condições oxidantes ou 

redutoras dentro de um sistema. As condições de oxidação e redução influenciam no comportamento 

de muitos constituintes químicos de águas potáveis, residuais e de processos na maioria dos 

compartimentos biológicos, assim como outros elementos metálicos (Greenberg et al. 2005). 

Na amostragem de agosto, os valores de Eh variaram de 80 mV a 153 mV. No mês de abril foi 

observado um comportamento não esperado, já que os valores de Eh diminuíram bruscamente, 

variando de 8 a 138 mV (Figura 4.26). Esses baixos valores indicam águas com características 

redutoras. Uma das possíveis causas do decréscimo do Eh pode ser atribuída às maiores quantidades 

de matéria orgânica presente no período da chuva, tornando o ambiente mais redutor. 

A condutividade elétrica (CE) é a capacidade da água em conduzir corrente elétrica, 

apresentando relação proporcional à concentração dos sólidos totais dissolvidos (STD), que representa 

a concentração de todo material dissolvido na água, se ou não-volátil, com ou sem conteúdo orgânico. 

Estes parâmetros dependem da presença de íons (da sua concentração total, mobilidade e valência) e 

da temperatura da água no momento da medição (CETESB 2001, Greenberg et al. 2005). 

Os maiores valores da condutividade elétrica e, consequentemente, dos sólidos totais 

dissolvidos, foram encontrados em pontos onde havia atividade garimpeira e no ponto RGN – 15. 

Esses altos valores dentro da área de garimpo já eram esperados, uma vez que, a atividade garimpeira 

desagrega rochas e solos do leito do rio. O ponto RGN-15 fica próximo à estrada de acesso ao distrito



Contribuições às Ciências da Terra, 93p. 

61 
 

 de Paracatu de Baixo, a um grupo escolar e a algumas propriedades rurais. Neste ponto, 

provavelmente, deve ser lançado esgoto doméstico proveniente dessas propriedades.  Os pontos RGN-

02, RGN-03 e RGN-10, tributários do rio Gualaxo do Norte, apresentaram os menores valores de 

condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos (Figura 4.26). Os valores de CE e STD encontrados 

na amostragem de agosto, em geral, apresentaram relativamente maiores que os obtidos na 

amostragem de abril variando de 13,9 a 243,9 µS/cm e 9,0 a 161,7 mg/L, respectivamente. No mês de 

abril, os valores variam de 10,94 a 388,30 µS/cm para a condutividade e 6,98 a 94,79 mg/L para o 

STD. O decréscimo dos valores encontrados na 2ª amostragem pode ser atribuído ao fato que no 

período das chuvas a atividade garimpeira é praticamente abandonada na região, diminuindo o teor de 

sólidos totais dissolvidos provindos da atividade garimpeira na região de Bento Rodrigues. 

 

Figura 4.26 – Variação do pH, Eh, CE e STD nos pontos amostrados no rio Gualaxo do Norte e afluentes. 

 

 A temperatura variou no mês de agosto de 18,0 a 23,9 ºC e no mês de abril de 19,7 a 24,6 ºC 

(Tabela III.1, anexo III). Variações de temperatura constituem parte do regime climático normal, e 

corpos de água naturais apresentam variações sazonais e diurnas, sendo a temperatura superficial 

influenciada por fatores, tais como, latitude, altitude, estação do ano, período do dia, taxa de fluxo e 

profundidade (CETESB 2001). A temperatura desempenha um papel importante no meio aquático por 

sua influência sobre outras propriedades, tais como, reações químicas e biológicas e solubilidade dos 

gases. 
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4.2.2 – Mercúrio e Arsênio 

Os resultados de Hg e As nas amostras de águas, nas duas amostragens, mostraram que a 

concentração desses elementos está abaixo (exceto para o ponto RGN – 09) do permitido pela 

legislação brasileira (Resolução CONAMA 357 de 17/03/2005) que é de 0,2 µg/L e 10 µg/L, 

respectivamente, para águas classe I e II (água doce). O arsênio não foi detectado, nas amostras, pela 

técnica HGAAS e esteve abaixo do limite de quantificação do ICPOES (137 µg/L). Na análise de Hg, 

as amostras apresentaram teor de Hg abaixo do limite de detecção (LD=0,16 µg/L) da técnica utilizada 

(CVAAS). 

No ponto RGN – 09 (amostrado em Agosto/08) foi encontrado um valor de 2,63 µg/L de Hg. 

A alta concentração de Hg neste ponto pode ser atribuída a um fluxo temporário desse contaminante, 

já que neste local e época havia garimpeiros trabalhando. 

De acordo com Jardim (1988) o principal fator de controle de solubilidade, do tempo de 

residência e, portanto, do potencial tóxico do mercúrio em sistemas aquáticos é a sua interação com o 

material particulado. O material particulado adsorve o mercúrio elementar e os íons Hg
2+

 

extremamente rápido, em questão de minutos. Essa rápida adsorção diminui a disponibilidade do 

metal em água, favorecendo a precipitação e incorporação do mercúrio nos sedimentos.  

 

4.2.3 – Teores de Elementos Maiores 

Dos elementos maiores analisados (Tabela III.2 e III.3, anexo III), os valores obtidos para o 

titânio apresentaram valores abaixo do limite de quantificação da técnica utilizada (ICPOES). 

 

Alumínio 

A ocorrência de alumínio nas águas naturais é controlada pelo pH e por partículas minerais em 

suspensão. A espécie Al
3+

 é predominante em águas com pH menor que 4. Acima do pH neutro, a 

forma  dissolvida Al(OH)4
-
 é predominante (Greenberg et al. 2005). 

No período da seca, o teor de alumínio nas águas do rio Gualaxo do Norte variou de 14,62 

µg/L a 85,50 µg/L, sendo o valor mais alto em um ponto dentro do garimpo (RGN – 06). Nos 

afluentes, a variação quanto ao teor de alumínio foi de 12,77 µg/L (RGN – 02) a 104, 90 µg/L (RGN – 

10) (Figura 4.27). O ponto RGN – 10 (afluente) também apresentou, na análise de sedimento, o maior 

teor de alumínio (163,3 g/Kg), o que leva a considerar que este elemento está sendo disponibilizado 

para o corpo d’água. 
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 O teor de alumínio no período chuvoso variou de 7,54 µg/L a 98,90 µg/L nas águas do rio 

Gualaxo do Norte, sendo as menores e maiores concentrações encontradas nos pontos RGN – 09 e 

RGN – 11, respectivamente. Os pontos RGN – 08 e RGN - 13 estiveram abaixo do limite de 

quantificação da técnica utilizada (7,32 µg/L). Nos afluentes, o teor de alumínio variou de 10,80 

µg/L(RGN – 10) a 32,80 µg/L (RGN – 03). O ponto RGN -02 esteve abaixo do limite de quantificação 

da técnica utilizada (Figura 4.27). 

 

 

Figura 4.27 – Variação do teor de alumínio nas amostras de água. 

 

Cálcio e Magnésio  

O cálcio é um elemento bastante abundante, existente na maioria das águas e rochas. Seus sais 

possuem moderada a elevada solubilidade, tendendo a precipitação como carbonato de cálcio 

(CaCO3), principal responsável pela dureza da água, seguido pelo Mg. É um dos principais 

constituintes da água e ocorre principalmente nos minerais calcita, aragonita e dolomita (Francisco 

2009). 

O magnésio apresenta propriedades semelhantes ao cálcio, porém é mais solúvel. Sua 

ocorrência é comum em minerais como magnesita e dolomita.   



Rhodes, V.P., 2010, Distribuição de Hg e As nos Sedimentos de Área Afetada por Garimpo... 

64 
 

As concentrações de cálcio e magnésio, em ambas as amostragens, apresentaram 

comportamento semelhante ao longo dos pontos amostrados (Figuras 4.28 e 4.29). Na amostragem no 

período da seca, as menores concentrações desses elementos foram encontradas nos afluentes onde o 

cálcio variou de 0,50 mg/L a 0,79 mg/L e  o magnésio de 0,16 mg/L a 0,22 mg/L. Nas águas do rio 

Gualaxo do Norte, as concentrações de cálcio sofreram pouca variação ao longo do percurso 

analisado, variando de 5,00 mg/L a 6,10 mg/L e as concentrações de magnésio de 2,63 mg/L a 3,29 

mg/L.  

As amostras de águas coletadas no rio Gualaxo do Norte, durante o fim período chuvoso, 

apresentaram uma variação quanto ao teor de cálcio e magnésio, respectivamente, de 3,27 mg/L a 4,20 

mg/L e 1,49 mg/L a 1,99 mg/L. Nos afluentes, onde foram observados os menores valores, o teor de 

cálcio variou de 0,46 mg/L a 0,57 mg/L (Figura 4.28) e o magnésio de 0,14 mg/L a 0,15 mg/L (Figura 

4.29). 

Esses baixos teores encontrados mostram que, apesar da obtenção de altos teores desses 

elementos na análise química dos sedimentos amostrados, os mesmos não estão sendo 

disponibilizados para a água. 

 

 

 

 

Figura 4.28 – Variação dos teores de cálcio nas amostras de água. 
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Figura 4.29 – Variação dos teores de magnésio nas amostras de água. 

 

Ferro 

Águas que contêm apreciáveis quantidades de ferro e manganês são deficientes em oxigênio 

dissolvido e ricos em dióxido de carbono. O ferro e o manganês estão presentes como Fe
2+

 e Mn
2+

, 

sendo o Mn (IV) e Fe (III) os únicos estados de oxidação para estes elementos em águas contendo 

oxigênio (Sawyer et al. 1994). 

Na amostragem no período da seca, a concentração de ferro nas águas do rio Gualaxo do Norte 

variou de 37,2 µg/L a 155,4 µg/L, sendo o valor mais alto em um ponto dentro do garimpo (RGN – 

06). Nos afluentes, o teor de ferro variou de 84,1µg/L a 251,81µg/L (Figura 4.30). 

No período chuvoso, o teor de ferro aumentou consideravelmente na maioria dos pontos 

analisados (Figura 4.30). O teor de ferro nas águas do rio Gualaxo do Norte variou de 119 µg /L (RGN 

– 13) a 691 µg /L (RGN – 11). Nos afluentes, o teor de ferro variou de 144 µg /L (RGN – 02) a 1053 

µg /L (RGN – 03).  
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Figura 4.30 – Variação do teor de ferro nas amostras de água. 

 

Sódio  

Considerado uns dos elementos mais abundantes na crosta terrestre (2,5%) o sódio está 

presente na maioria das águas naturais, na forma Na
+
, já que seus sais apresentam elevada solubilidade 

(CETESB 2001, Greenberg et al. 2005). É o principal responsável pelo aumento da salinidade das 

águas naturais e em concentrações elevadas é prejudicial às plantas por reduzir a permeabilidade do 

solo. 

Na amostragem de agosto (período da seca), a concentração de sódio nas águas do rio Gualaxo 

variou de 18,7 mg/L a 24,02 mg/L (Figura 4.31). Os menores valores foram observados nos afluentes, 

onde o teor de sódio variou de 1,9  mg/L a 2,9 mg/L.  

No período chuvoso, o teor de sódio apresentou pequenas variações ao longo do rio Gualaxo: 

6,4 mg/L a 7,1 mg/L. Nos afluentes o teor de sódio variou de 1,3 mg/L a 1,9 mg/L (Figura 3.31). 
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Figura 4.31 – Variação dos teores de sódio nas amostras de água. 

 

Potássio 

O potássio ocorre principalmente nos feldspatos potássicos e micas. Este elemento ocorre em 

pequenas quantidades nas águas devido à sua participação intensa em processos de troca iônica. 

A concentração de potássio praticamente não sofreu grandes mudanças ao longo do curso 

d’água, variando de 0,52 mg/L a 0,80 mg/L no período da seca  e de 0,40 mg/L a 0,87 mg/L no 

período chuvoso (Figura 4.32). 

 

Figura 4.32 – Variação dos teores de potássio nas amostras de água. 
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4.2.4 – Teores de Elementos Traço 

Dos elementos traço analisados, os resultados obtidos para o Be, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Ni, Pb, 

Sc, V e Y encontraram-se abaixo do limite de quantificação da técnica utilizada (ICPOES) para todas 

as amostras (Tabela 4.4). 

 

Tabela 4.4 – Limites de quantificação dos elementos analisados nas amostras de água por ICPOES. 

Elemento Be Cd Co Cr Cu Li Mo Ni Pb Sc V Y 

LQ (µg/L) 
0,4 6,4 14,2 7,7 4,8 0,9 21,6 25,6 131,0 0,3 9,4 1,2 

 

Bário 

O bário pode ocorrer naturalmente na água.  Sua solubilidade é controlada pela a solubilidade 

do BaSO4,  sendo sua concentração em águas naturais influenciada pela sua  adsorção por óxidos e 

hidróxidos (Greenberg et al. 2005). 

As amostras de águas coletadas no rio Gualaxo do Norte durante período da seca apresentaram 

uma variação quanto ao teor de bário de 26,0 µg/L a 45,3 µg/L, sendo os maiores teores observados 

em pontos com atividade garimpeira (RGN – 05 e RGN – 06). Nos afluentes, onde foram observados 

os menores valores, o teor de bário variou de 10,4 µg/L a 21,6 µg/L (Figura 4.33). 

No período chuvoso, o teor de bário variou de 21,0 µg/L a 30,5 µg/L nas águas do rio Gualaxo 

do Norte e de 13,2 µg/L a 16,4 µg/L nos afluentes (Figura 4.33). 

 

 

Figura 4.33 – Variação dos teores de bário nas amostras de água. 
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Estrôncio 

A espécie predominante em ambientes aquáticos é Sr
2+

. Sua solubilidade é controlada por 

carbonatos e sulfatos (Greenberg et al. 2005). 

Na amostragem durante o período da seca, a concentração de estrôncio nas águas do rio 

Gualaxo do Norte variou de 11,7 µg/L a 16,6 µg/L e 8,5 µg/L a 16,2 µg/L nos afluentes. (Figura 4.34).  

No período chuvoso, o teor de estrôncio apresentou poucas variações dentro do curso do rio 

Gualaxo do Norte (exceto no RGN – 13) variando de 12,0 µg/L a 25,9 µg/L e de 7,6 µg/L a 11,2 µg/L 

nos afluentes. 

 

Figura 4.34– Variação dos teores de estrôncio nas amostras de água. 

Manganês 

O comportamento do manganês nas águas é muito semelhante ao do ferro em seus aspectos 

mais diversos, sendo que sua ocorrência é mais rara. As espécies mais comuns no meio aquoso é a 

forma reduzida Mn
2+

 (forma mais solúvel) e a oxidada Mn
4+

 (forma menos solúvel) (CETESB 2001, 

Greenberg et al. 2005). 

A concentração de manganês nas amostras de água apresentou uma variação de 13,24 µg/L a 

135,80 µg/L no período da seca, sendo o valor mais alto encontrado no ponto RGN – 06 dentro do 

garimpo (Figura 4.35). Os afluentes apresentaram valores menores que o limite de quantificação da 

técnica utilizada (ICPOES), de 7,48 µg/L.  

Durante período chuvoso, a variação do teor de manganês foi de 26,4 µg/L a 182 µg/L nas 

águas do rio Gualaxo do Norte e de 6,1 µg/L a 19,3 µg/L nos afluentes. 
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Figura 4.35 – Variação dos teores de manganês nas amostras de água. 

 

Zinco 

O zinco está presente em águas naturais na forma de Zn
2+

, sendo sua solubilidade controlada 

pela sua adsorção em superfícies minerais. (Greenberg et al. 2005) 

O zinco foi detectado apenas nas amostras RGN – 04 e RGN – 08 no período da seca, com 

concentrações de 5,6 µg/L e 7,3 µg/L (Tabela III.2 no anexo III). No período chuvoso, o zinco foi 

detectado em 03 pontos: RGN – 06 (5,4 µg/L), RGN – 13 (191,0 µg/L) e RGN – 14 (63,6 µg/L) 

(Tabela III.3 no anexo III). As demais amostras apresentaram valores abaixo do limite de 

quantificação da técnica utilizada (4,5 µg/L).  

 

Os teores dos elementos analisados foram comparados com valores permitidos em água de 

acordo com a resolução CONAMA 357/2005 (CONAMA 2005). Através da tabela 4.5 pode-se 

observar que, para a maioria dos elementos, as concentrações obtidas apresentam valores inferiores 

aos valores máximos permitidos para águas Classe I e II. Em alguns pontos amostrados, os elementos 

Al, Fe, Hg, Mn e Zn apresentaram concentrações acima dos valores máximos permitido pelo 

CONAMA para estas classes. 
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Tabela 4.5 – Teores máximos permitidos pela CONAMA (Resolução 357/05) para as classes I e II, comparados 

com as concentrações mínimas e máximas encontradas no rio Gualaxo do Norte e afluentes. 

Parâmetros CONAMA Valores encontrados em Agosto/08 Valores encontrados em Abril/09 

  (µg/L) Mínimo (µg/L) Máximo (µg/L) Mínimo (µg/L)      Máximo (µg/L) 

Al 100 12,77                 104,9 <7,3 98,9 

As 10 ND ND <64,3 <64,3 

Ba 700 10,45 45,38 13,2 30,5 

Co 50 <14,2 <14,2 <15,2 <15,2 

Cr 50 <7,71 <7,71 <9,6 <9,6 

Cu 9 <4,79 <4,79 <4,9 <4,9 

Fe 300 52,8 251,8 119 1053 

Hg 0,2 <0,16 2,63 <0,16 <0,16 

Mn 100 <7,48 135,8 6,1 182 

V 100 <9,41 <9,41 <5,1 <5,1 

Zn 180 <4,25 7,28 <4,9 191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rhodes, V.P., 2010, Distribuição de Hg e As nos Sedimentos de Área Afetada por Garimpo... 

72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES  

 

Os sedimentos do rio Gualaxo do Norte são compostos, principalmente, pelos minerais: 

quartzo, hematita, goethita, gibsita, caulinita, moscovita, magnetita e talco. A presença de hematita - 

como um dos maiores componentes nos sedimentos amostrados na área de estudo - indica a influência 

das mineradoras de ferro (situadas nas cabeceiras do rio Gualaxo do Norte) na composição do 

sedimento do rio. 

Os resultados da composição química dos sedimentos mostram que apesar da atividade 

garimpeira ter diminuído na região do rio Gualaxo do Norte, as amostras de sedimentos do rio ainda 

apresentam teores consideráveis de mercúrio (0,14 – 0,53 mg/kg) e arsênio (8,6 – 82,4 mg/kg). Esses 

resultados, quando comparados com os teores obtidos nas amostras dos tributários do rio Gualaxo do 

Norte, mostram a influência do garimpo de ouro na contaminação do sedimento do mesmo rio.  

A distribuição temporal (sazonalidade) das concentrações de mercúrio e arsênio apresentou 

comportamento distinto. Na estação da seca, a concentração de arsênio é superior à do período 

chuvoso em praticamente todos os pontos.  Isso acontece devido à alta capacidade de 

diluição/dispersão causada pela entrada de um grande volume de água no sistema. Porém, o mercúrio 

mostrou um comportamento contrário ao arsênio, apresentando um significante aumento em seu teor 

no sedimento amostrado no período chuvoso, sugerindo uma contaminação adicional de Hg, como 

consequência da (re)suspensão, lixiviação e transporte de sedimentos/solos contaminados - gerados 

pelo grande volume de água característico desta época do ano - de áreas do alto curso do rio Gualaxo 

do Norte (Antônio Pereira) ou de áreas com atividades dispersas de garimpeiros ao longo do rio. 

Os outros metais e metaloides analisados nos sedimentos apresentaram variações ao longo do 

rio Gualaxo do Norte em ambas as amostragens. Os valores obtidos para As, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn 

foram comparados com os valores-guia de qualidade dos sedimentos (VGQS) internacionais 

adotando-se os valores TEL/PEL. Outra ferramenta utilizada para a avaliação de qualidade de 

sedimento foi o background proposto por Costa (2003) para os elementos Al, As, Ba, Ca,Co, Cr, Cu, 

Hg, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Ti, Zn e Zr. Nas duas digestões utilizadas (Total e Água Régia) o 

arsênio ultrapassou os valores estabelecidos do PEL em todos os pontos dentro do rio Gualaxo do 

Norte, sendo que os outros elementos violaram os valores estabelecidos em apenas alguns pontos. Os 

elementos Cu e o Zn não violaram o limite estabelecido para o PEL. Os resultados obtidos quando 

comparados aos valores propostos de background apresentaram, na maioria dos pontos, valores acima 

ao sugerido. 
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  Os resultados da análise química da água não apresentaram valores consideráveis 

preocupantes para Hg e As, exceto para o ponto RGN – 09 (período da seca) que apresentou valor 

acima do limite estabelecido pelo CONAMA para o Hg. Para os outros metais e metaloides 

analisados, observou-se que para a maioria dos elementos as concentrações obtidas apresentaram 

valores inferiores aos valores máximos permitidos para águas Classe I e II, mostrando que apesar dos 

sedimentos apresentarem altos teores para alguns elementos, eles não estão sendo disponibilizados 

para o meio aquoso. Em alguns pontos amostrados, os elementos Al, Fe, Mn e Zn apresentaram 

concentrações acima dos valores máximos permitido pelo CONAMA para estas classes. 

 Parâmetros físico-químico como potencial redox, condutividade elétrica, pH, sólidos totais 

dissolvidos e temperatura foram medidos in situ. Destes parâmetros analisados, apenas a 

condutividade elétrica e os sólidos totais dissolvidos apresentaram valores altos na área do garimpo. 

Esses altos valores nesta área já eram esperados, uma vez que, a atividade garimpeira desagrega rochas 

e solos do leito do rio. 

 Em geral, conclui-se que, os sedimentos apresentam teores consideráveis para Hg, o que deve 

ser considerado importante, já que a interação do mercúrio com a biota pode levar ao processo de 

bioacumulação e biomagnificação. Os altos teores de alguns elementos (As,Cr, Cu, Mn, Ni, Pb e Zn) 

encontrados  podem estar associados aos depósitos minerais de ferro, manganês e ouro na região do 

rio Gualaxo do Norte. Contudo, o processo de extração mineral na forma de garimpo acelera o 

processo de lixiviação de elementos traço, tornando-os disponíveis para a água, solo e sedimento. 
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ANEXO I 

TABELA DE LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS AMOSTRADOS 

 

 

Tabela I.1 – Localização (em UTM) dos pontos amostrados no rio Gualaxo do Norte 

Ponto amostrado Localização (UTM) Observações 

RGN – 01 672.788 7.760.657 À montante do garimpo de Bento Rodrigues. Na 1ª 

amostragem, havia atividade garimpeira no local. 

RGN – 02 672.982 7.761.364 Afluente do rio Gualaxo do Norte (Córrego do 

Bruto). 

RGN – 03
a
 673.106 7.761.524 Afluente do rio Gualaxo do Norte (Córrego dos 

Macaquinhos). 

RGN – 04 673.541 7.761.345 Garimpo de Bento Rodrigues. 

RGN – 05 674.001 7.761.137 Garimpo de Bento Rodrigues. 

RGN – 06 674.182 7.760.658 Garimpo de Bento Rodrigues. 

RGN – 07
b
 672.260 7.760.243 À montante do garimpo de Bento Rodrigues. Na 1ª 

amostragem havia indícios de atividade garimpeira. 

RGN – 08 671.577 7.759.432 À montante do garimpo de Bento Rodrigues, Usina 

de Bicas. 

RGN – 09 674.540 7.759.403 À jusante do garimpo de Bento Rodrigues. Na 1ª 

amostragem havia atividade garimpeira no local. 

RGN – 10 674.832 7.761.278 Afluente do rio Gualaxo do Norte (Córrego 

Maravilha). 

RGN – 11 677.834 7.757.724 À jusante do garimpo de Bento Rodrigues, ponte do 

Gama. 

RGN – 12 674.887 7.760.156 À jusante do garimpo de Bento Rodrigues. Indícios 

de atividade garimpeira. 

RGN – 13 679.808 7.756.055 À jusante do garimpo de Bento Rodrigues. 

RGN – 14 681.606 7.755.287 À jusante do garimpo de Bento Rodrigues. 

RGN – 15 682.823 7.753.990 À jusante do garimpo de Bento Rodrigues, ponte de 

acesso a Paracatu de Baixo. 

a  RGN – 03 não foi coletado sedimento devido à falta de material com granulometria fina 

b  RGN – 07 (2ª amostragem) não foi coletado sedimento devido ao difícil acesso a margem do rio. 
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ANEXO II 

 ANÁLISE QUÍMICA DO SEDIMENTO DO RIO GUALAXO DO NORTE 

 

 

Tabela II.1 – Teores de elementos maiores e traço no sedimento (valores em mg/kg)
a
  obtidos através da Digestão Total – Amostragem Agosto/08. 

AMOSTRA Al As Ba Ca Co Cr Cu Fe Hg K Li Mg Mn Na Ni P Pb Sc Sr Th Ti V Y Zn Zr 

LQ 0,028 8,4 0,047 26,2 1,3 1,1 2,2 0,072 0,04 0,023 0,09 0,65 1,9 5,6 1,7 13,4 9,5 0,045 0,026 2,2 0,96 5,4 0,18 0,41 0,36 

RGN-01 31,5 29,02 508 1211 17,9 82,4 5,8 356 0,26 5,5 5,1 945 4259 2866 23,3 263,4 82,4 2,3 51,2 7,8 4487 118 9,7 6,3 242 

RGN-02 139,7 <LQ 657 1410 13,0 16,9 51,5 38 0,08 16,2 14,0 1945 482 1851 10,9 302,5 <LQ 3,9 65,4 11,6 4040 88 8,3 92,9 337 

RGN-04 76,5 <LQ 800 2968 15,8 55,4 10,7 214 0,13 13,9 13,3 2223 2612 9111 21,3 284,5 236,5 2,4 145,1 6,2 4040 96 7,2 68,0 229 

RGN-05 68,6 57,6 848 953 18,7 90,8 8,7 168 0,23 13,7 10,9 2151 5522 2581 30,9 261,8 37,9 3,9 56,8 9,2 4845 120 11,9 56,7 318 

RGN-06 56,3 68,6 697 425 20,9 105,9 15,2 303 0,37 9,3 10,8 1880 5910 957 38,7 367,6 60,7 4,3 27,7 8,7 4489 129 11,6 65,2 179 

RGN-07 35,4 37,2 571 312 19,3 100,2 11,4 347 0,40 7,0 7,8 1335 6429 723 32,5 300,8 68,2 3,4 22,9 7,9 3941 120 9,2 61,8 127 

RGN-08 40,1 51,5 806 177 20,0 98,6 12,1 286 0,31 8,7 8,6 1560 7697 406 38,8 359,9 65,3 3,5 21,8 8,9 3736 110 10,7 58,2 127 

RGN-09 52,9 79,7 859 727 21,4 119,7 14,0 246 0,28 10,0 8,9 1883 5646 1567 39,8 336,9 52,3 4,1 39,2 8,8 4864 132 11,4 58,9 168 

RGN-10 163,3 <LQ 473 525 12,9 40,3 14,2 50 <0,04 8,9 5,9 701 548 797 13,0 281,2 <LQ 4,3 43,4 11,7 3150 79 5,1 59,6 410 

RGN-11 79,0 82,4 970 1037 20,8 108,0 18,2 168 0,35 13,3 13,6 2640 6271 2340 46,2 410,7 36,7 5,0 50,5 9,4 3685 114 12,8 64,6 163 

                             a Os valores para Al, Fe e K estão em g/kg; b A abertura para a análise de Hg foi feita seguindo orientações da EPA. 

 



 

83 
 

 

Tabela II.2 – Teores de elementos maiores e traço no sedimento (valores em mg/kg)
a
  obtidos através da Digestão Total – Amostragem Abril/09. 

AMOSTRA Al As Ba Ca Co Cr Cu Fe Hgb K Li Mg Mn Na Ni P Pb Sc Sr Th Ti V Y Zn Zr 

LQ 0,038 9,45 0,04 16,6 1,49 1,41 0,92 0,073 0,04 0,06 0,09 0,28 0,16 3,91 2,35 5,74 8,30 0,037 0,026 1,21 1,27 6,38 0,14 0,55 0,38 

RGN-01 40,7 62,0 713 <LQ 21,7 110,3 27,9 286,1 0,53 8,5 12,2 2066 9802 564 41,4 343 41,5 3,7 20,0 8,5 3494 114 10,4 59,0 105,5 

RGN-02 167,3 <LQ 917 439 13,0 19,8 4,9 34,0 0,09 25,4 19,8 3021 372 3083 11,4 229 <LQ 2,9 73,9 13,7 4189 73 10,4 79,1 529,8 

RGN-04 45,2 51,8 689 <LQ 21,4 105,6 22,9 296,7 0,37 8,9 11,4 1874 8386 689 39,6 374 43,4 3,9 21,8 8,7 3577 115 10,8 56,1 119,8 

RGN-05 43,8 53,1 665 <LQ 20,4 100,6 20,4 314,8 0,30 8,1 10,2 1766 7705 681 38,9 462 43,8 3,5 21,3 8,4 3086 105 10,7 58,1 104,7 

RGN-06 55,1 58,7 752 115 21,9 106,3 27,6 254,7 0,36 10,2 12,9 2212 8508 919 43,5 475 40,6 4,2 27,9 8,3 2990 108 11,4 58,1 103,6 

RGN-08 17,9 39,7 449 <LQ 19,1 90,6 7,6 392,8 0,29 3,4 5,2 996 5988 190 30,6 266 56,4 1,8 8,4 8,8 3491 107 7,7 55,5 105,9 

RGN-09 30,3 30,7 456 337 19,3 88,6 5,6 367,3 0,18 5,0 5,7 1021 5303 1375 26,2 257 50,3 2,0 30,1 10,5 4311 118 8,9 55,6 202,6 

RGN-10 191,5 <LQ 412 <LQ 19,4 74,7 14,2 51,4 0,10 8,4 9,3 1004 230 593 19,4 309 <LQ 7,0 32,0 14,5 3990 128 4,7 56,0 401,8 

RGN-11 63,3 48,9 728 810 19,1 93,5 18,8 218,4 0,33 10,0 10,4 2103 6098 3135 38,2 372 28,5 3,5 50,2 8,3 3262 101 9,9 54,8 138,0 

RGN-12 50,8 53,1 655 111 21,2 101,4 20,6 292,6 0,42 8,9 10,9 1867 7497 1391 38,9 340 39,4 3,4 32,1 9,7 3862 118 10,3 58,3 148,6 

RGN-13 65,0 57,5 721 686 21,1 100,4 21,6 263,6 0,30 9,0 10,5 1894 7439 2693 40,3 424 32,8 3,8 47,3 9,2 3227 107 11,2 63,0 144,1 

RGN-14 65,2 49,7 754 782 19,5 94,9 19,1 199,4 0,26 10,8 11,1 2208 6172 2855 39,0 345 23,6 3,7 49,6 7,9 3156 97 9,3 52,8 117,5 

RGN-15 59,2 44,7 694 942 19,4 100,6 14,7 252,8 0,21 9,6 10,2 2031 5445 2757 37,0 311 32,0 3,3 47,5 7,9 3701 110 9,3 56,7 163,3 

                                  a Os valores para Al, Fe e K estão em g/kg; b A abertura para a análise de Hg foi feita seguindo orientações da EPA. 
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Tabela II.3 – Teores de elementos maiores e traço no sedimento (valores em mg/kg)
a
  obtidos através da digestão com Água Régia– Amostragem Agosto/08. 

AMOSTRA Al As Ba Ca Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn Na Ni P Pb Sc Sr Th Ti V Y Zn Zr 

LQ 0,014 4,2 0,024 13,1 0,67 0,58 1,13 0, 036 0, 011 0,05 0,33 0,99 2,8 0,87 6,7 4,7 0,023 0,013 1,1 0,48 2,73 0,09 0,21 0,18 

RGN-01 6,1 29,8 234 143 7,8 33,6 7,0 242 0,26 1,5 313 3677 <LQ 11,8 209 52,7 0,9 1,8 4,1 489 34,4 4,4 38,6 <0,2 

RGN-02 34,4 <LQ 161 999 5,6 12,8 38,5 32 1,23 4,7 1024 429 16,6 5,9 251 32,7 2,2 23,7 7,6 560 38,9 6,3 60,3 0,5 

RGN-04 14,3 8,6 164 287 8,6 37,5 8,4 206 0,87 4,3 1061 2207 26,0 11,9 236 195,6 0,7 3,1 5,0 907 45,7 4,3 47,1 <0,2 

RGN-05 15,7 53,3 182 234 10,1 57,8 8,7 153 0,64 3,3 744 5303 <LQ 17,3 238 36,8 1,8 3,2 7,4 1033 52,5 6,4 38,8 <0,2 

RGN-06 18,3 52,7 259 251 11,7 68,5 15,5 267 0,37 3,6 539 5495 <LQ 22,3 314 57,4 2,0 4,7 7,4 1120 65,1 7,7 50,0 <0,2 

RGN-07 9,7 20,8 291 121 11,7 65,6 12,0 317 0,19 2,5 313 5883 <LQ 20,6 220 67,9 1,5 3,3 5,2 861 60,7 5,0 46,0 <0,2 

RGN-08 11,1 20,3 448 188 12,9 64,3 12,5 279 0,17 2,3 306 6919 <LQ 24,2 238 58,8 1,4 4,4 6,1 689 56,0 5,8 44,6 <0,2 

RGN-09 13,6 70,5 353 169 12,3 78,9 12,9 230 0,33 2,8 476 5179 <LQ 23,5 294 48,8 2,0 4,0 7,0 1243 69,5 7,3 42,1 <0,2 

RGN-11 20,0 77,2 356 336 12,8 63,5 19,0 155 0,56 3,8 827 5813 <2,8 24,8 357 41,0 2,4 4,8 7,4 730 53,7 8,6 44,2 <0,2 

                                         a Os valores para Al, Fe e K estão em g/kg. 
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Tabela II.4 – Teores de elementos maiores e traço no sedimento (valores em mg/kg)
a
  obtidos através da Digestão com Água Régia – Amostragem Abril/09. 

AMOSTRA Al As Ba Ca Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn Na Ni P Pb Sc Sr Th Ti V Y Zn Zr 

LQ 0,018 4,73 0,02 8,3 0,74 0,70 0,46 0,03 0,003 0,04 0,14 0,07 1,95 1,18 2,87 4,15 0,018 0,013 0,60 0,63 3,19 0,07 0,27 0,19 

RGN-01 10,8 49,5 399 401 13,3 52,3 31,1 220 0,18 4,4 567 8989 42,6 22,9 285 36,1 1,6 4,3 6,4 444 47,7 5,2 59,1 <LQ 

RGN-02 44,1 <LQ 106 379 4,6 12,2 7,9 22,1 2,0 6,7 1643 245 42,2 5,6 178 14,6 1,2 8,4 9,6 695 26,4 6,1 48,5 2,8 

RGN-04 11,4 43,7 321 361 12,2 54,0 25,0 235 0,19 3,7 502 7166 50,3 21,6 307 35,6 1,7 3,9 6,6 549 50,6 5,2 44,1 <LQ 

RGN-05 13,6 42,5 323 297 12,8 60,2 23,7 277 0,25 3,7 504 6727 34,8 23,0 396 41,8 1,6 4,3 7,4 658 54,2 5,9 50,5 <LQ 

RGN-06 14,0 48,0 334 434 13,7 54,5 29,4 211 0,26 4,2 620 7438 40,4 24,1 398 37,9 1,9 4,8 6,2 351 45,7 6,1 50,5 <LQ 

RGN-08 5,3 31,7 285 302 10,3 49,5 10,3 342 0,06 2,1 323 5279 25,9 17,3 226 44,1 0,8 2,8 5,3 641 49,9 3,5 44,5 <LQ 

RGN-09 9,6 27,4 246 259 10,1 58,4 9,3 344 0,19 2,2 354 5110 15,9 17,0 251 45,7 1,0 4,0 7,5 973 64,2 4,3 48,4 <LQ 

RGN-10 74,6 <LQ 54 192 11,5 61,6 12,9 44,6 0,61 3,0 572 182 29,4 7,3 214 10,2 5,5 7,3 11,4 682 78,2 2,9 31,7 5,60 

RGN-11 17,0 37,4 290 321 11,8 54,6 18,9 192 0,49 3,4 730 5469 30,6 21,1 334 32,0 1,8 4,8 6,5 576 48,2 5,9 42,8 <LQ 

RGN-12 14,1 40,4 300 179 12,4 57,8 21,1 242 0,37 3,5 541 6730 23,6 21,2 293 38,4 1,7 4,2 7,0 684 56,6 5,7 45,7 <LQ 

RGN-13 20,8 46,2 333 369 13,6 60,7 23,6 215 0,43 3,8 656 6454 36,2 23,6 372 36,7 2,0 5,9 7,6 672 55,4 6,4 50,2 <LQ 

RGN-14 17,5 42,1 302 380 11,9 56,3 19,1 175 0,49 3,6 783 5401 35,2 21,4 297 29,1 1,8 5,3 6,2 643 49,6 5,7 42,7 1,83 

RGN-15 16,6 35,9 269 363 11,3 59,6 14,4 215 0,44 3,3 684 4809 35,5 20,5 265 31,7 1,5 5,0 6,6 765 55,4 5,1 42,8 <LQ 

                                           a Os valores para Al, Fe e K estão em g/kg. 
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Tabela II.5 – Valores Guias de Qualidade de Sedimentos (em mg/kg) 

 

 As Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

TEL 5,9 37,3 35,7 0,17 18,0 35,0 123,0 

PEL 17,0 90,0 197,0 0,49 36,0 91,3 315,0 

 

 

 

 

Tabela II.6 -  Valores com background proposto (Costa et. al 2003) em mg/kg. 

Al* 1.8 Mg 116 

As 8.8 Mn* 1.29 

Ba 45 Na 29 

Ca 172 Ni 8 

Co 2.1 Pb 5.2 

Cr 28 Sr 4.3 

Cu 8.0 Ti 250 

Hg 0.19 Zn 15 

K 478 Zr 4.1 

                                                    *Valores em g/kg 
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ANEXO III 

 ANÁLISE QUÍMICA DAS ÁGUAS DO RIO GUALAXO DO NORTE 

 

 

Tabela III.1 – Parâmetros físico-químicos analisados nas amostras de água do rio Gualaxo do Norte e afluentes. 

          

Amostra 

pH Eh (mV) Cond. Elétrica 

(µS/cm) 

STD         

(mg/L) 

Temperatura 

(ºC) 

Ago/08 Abr/09 Ago/08 Abr/09 Ago/08 Abr/09 Ago/08 Abr/09 Ago/08 Abr/09 

RGN – 01 6,64 8,10 91 51 177,0 73,2 115,0 47,2 20,5 23,9 

RGN – 02 7,40 8,00 137 58 20,1 14,9 18,3 9,6 20,1 21,2 

RGN – 03 7,85 7,64 107 68 13,9 10,9 9,0 6,9 18,0 21,0 

RGN – 04 7,23 7,71 133 55 134 66,2 89,4 42,8 21,4 23,2 

RGN – 05 6,93 6,86 119 31 243,9 145,7 161,7 94,8 19,2 21,0 

RGN – 06 7,78 7,69 153 42 159,6 132,0 103,0 85,3 20,7 21,5 

RGN – 07 8,12 8,08 80 50 169,4 72,2 109,5 46,3 20,5 24,6 

RGN – 08 7,54 7,64 98 28 166,1 74,9 107,0 48,2 22,3 23,8 

RGN – 09 7,87 7,92 124 8 159,4 78,3 102,4 50,0 23,9 22,7 

RGN – 10 7,88 7,54 88 25 18,27 11,8 11,6 7,5 20,3 21,1 

RGN – 11 7,32 7,62 138 52 153,6 62,9 98,8 40,4 23,5 24,0 

RGN – 12 ------ 7,83 ------ 76 ------ 72,8 ------ 47,3 ------ 22,0 

RGN – 13 ------ 6,75 ------ 83 ------ 99,2 ------ 65,4 ------ 21,3 

RGN – 14 ------ 6,80 ------ 74 ------ 66,3 ------ 43,9 ------ 22,0 

RGN – 15 ------ 6,30 ------ 138 ------ 388,3 ------ 272,2 ------ 19,7 
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Tabela III.2 – Teores de elementos traço e maiores (valores em µg/L)
a
 obtidos nas amostras de água do rio 

Gualaxo do Norte e afluentes em agosto/2008. 

Amostra  Al  Ba Ca Fe K Mg Mn Na Sr Zn 

LQ 11,2 0,81 0,05 12,1 0,07 0,01 7,48 0,03 0,56 4,25 

RGN – 01 41,9 31,3 5,9 124,9 0,64 3,29 43,4 18,7 12,0 <LQ 

RGN – 02 12,8 21,6 0,8 84,1 0,80 0,19 <LQ 2,9 16,2 <LQ 

RGN – 03 13,1 10,4 0,5 176,9 0,52 0,16 <LQ 1,9 8,5 <LQ 

RGN – 04 20,2 27,9 5,7 60,1 0,69 3,05 22,3 17,0 12,3 5,6 

RGN – 05 64,2 45,3 5,6 92,8 0,79 2,94 120,3 22,0 13,5 <LQ 

RGN – 06 85,5 41,9 5,6 155,4 0,77 3,00 135,8 22,8 13,4 <LQ 

RGN – 07 15,6 26,1 6,0 58,6 0,76 3,12 15,7 24,0 11,9 <LQ 

RGN – 08 26,1 26,0 6,1 64,2 0,72 3,18 13,2 24,2 11,7 7,2 

RGN – 09 14,6 36,9 5,4 37,2 0,78 2,81 62,7 21,6 16,6 <LQ 

RGN – 10 104,9 18,9 0,7 251,8 0,79 0,22 <LQ 2,3 14,1 <LQ 

RGN – 11 27,3 29,9 5,0 52,8 0,79 2,62 19,3 20,5 13,9 <LQ 

a
 Os valores para o Ca, K, Mg e Na estão em mg/L. 
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Tabela III.3 – Teores de elementos traço e maiores (valores em µg/L)
a
 obtidos nas amostras de água do rio 

Gualaxo do Norte e afluentes em abril/2009. 

Amostra  Al  Ba Ca Fe K Mg Mn Na Sr Zn 

LQ 7,3 0,26 0,007 6,1 0,04 0,95 1,6 0,02 0,13 4,9 

RGN – 01 9,4 24,7 4,0 187 0,45 1,9 106 6,9 12,0 <LQ 

RGN – 02 <LQ 16,4 0,57 144 0,53 0,13 6,1 1,9 11,2 <LQ 

RGN – 03 32,8 13,2 0,46 1053 0,40 0,14 19,3 1,3 7,6 <LQ 

RGN – 04 21,0 23,3 3,8 268 0,45 1,8 79,2 6,5 12,1 <LQ 

RGN – 05 16,2 26,1 3,9 247 0,46 1,8 93,2 6,5 13,3 <LQ 

RGN – 06 43,0 25,3 4,0 407 0,47 1,9 132 6,7 12,5 5,3 

RGN – 07 55,7 25,2 4,2 550 0,44 1,9 155 7,1 12,2 <LQ 

RGN – 08 <LQ 21,0 4,1 210 0,43 2,0 59,0 7,0 12,1 <LQ 

RGN – 09 7,5 23,0 3,2 185 0,49 1,4 75,2 5,9 12,0 <LQ 

RGN – 10 10,8 16,0 0,48 307 0,42 0,13 14,5 1,3 9,9 <LQ 

RGN – 11 98,9 30,5 3,7 691 0,54 1,7 182 6,3 13,3 <LQ 

RGN – 12 15,1 22,7 3,8 199 0,48 1,7 61,0 6,4 12,3 <LQ 

RGN – 13 <LQ 24,2 3,8 119 0,52 1,7 26,4 6,7 14,3 191 

RGN – 14 38,0 30,1 4,1 190 0,87 1,8 98,1 6,9 25,9 63,6 

RGN – 15 9,5 23,5 3,5 144 0,50 1,6 37,0 6,6 13,8 <LQ 

a
 Os valores para o Ca, K, Mg e Na estão em mg/L. 
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ANEXO IV 

 DENDROGRAMA E CORRELAÇÕES INTERELEMENTOS 

 

 

 

 

Figura IV.1 – Dendogramas dos elementos químicos, utilizando a digestão total na abertura dos sedimentos. 
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Tabela IV. 1 – Correlações interelementos nas amostras de sedimento (Digestão total – 1ª amostragem), utilizando a Correlação de Pearson. 

 Al        As        Ba        Ca        Co        Cr        Cu        Fe        K         Hg Li        Mg        Mn        Na        Ni        P         Pb        Sc        Sr        Th        Ti        V         Y         Zn        Zr        

  Al        1                         

As        -0,52 1                        

Ba        -0,25 0,66 1                       

Ca        0,16 -0,45 0,18 1                      

Co        -0,81 0,91 0,55 -0,39 1                     

Cr        -0,79 0,89 0,47 -0,45 0,98 1                    

Cu        0,59 -0,28 -0,02 0,11 -0,49 -0,61 1                   

Fe        -0,94 0,36 -0,04 -0,21 0,70 0,70 -0,63 1                  

K         0,49 -0,08 0,55 0,54 -0,32 -0,42 0,62 -0,70 1                 

Hg -0,83 0,76 0,33 -0,46 0,92 0,89 -0,41 0,78 -0,416 1                

Li        0,22 0,10 0,66 0,52 -0,04 -0,18 0,55 -0,40 0,90 -0,07 1               

Mg        -0,11 0,47 0,89 0,39 0,36 0,24 0,23 -0,15 0,75 0,24 0,90 1              

Mn        -0,84 0,79 0,49 -0,47 0,94 0,92 -0,52 0,72 -0,36 0,92 -0,10 0,27 1             

Na        -0,01 -0,36 0,23 0,96 -0,23 -0,27 -0,14 -0,04 0,41 -0,32 0,43 0,38 -0,29 1            

Ni        -0,67 0,93 0,67 -0,40 0,96 0,94 -0,42 0,53 -0,18 0,87 0,09 0,46 0,92 -0,25 1           

P         -0,17 0,69 0,58 -0,32 0,59 0,51 0,12 0,10 0,08 0,55 0,36 0,49 0,52 -0,30 0,74 1          

Pb        -0,34 -0,26 0,15 0,74 0,02 -0,01 -0,38 0,36 0,05 -0,02 0,20 0,22 0,02 0,87 -0,03 -0,19 1         

Sc        0,39 0,54 0,37 -0,50 0,20 0,20 0,31 -0,47 0,29 0,13 0,27 0,32 0,11 -0,56 0,37 0,63 -0,70 1        

Sr        -0,49 -0,49 0,18 0,98 -0,43 -0,47 0,06 -0,27 0,55 -0,52 0,50 0,37 -0,49 0,97 -0,42 -0,35 0,76 -0,47 1       

Th        0,78 -0,14 -0,22 -0,40 -0,48 -0,46 0,63 -0,77 0,26 -0,47 0,01 -0,20 -0,47 -0,59 -0,36 0,06 -0,84 0,66 -0,38 1      

Ti        -0,54 0,43 0,29 0,08 0,48 0,43 -0,16 0,39 0,04 0,32 0,07 0,30 0,32 0,11 0,28 -0,17 0,10 -0,19 0,01 -0,38 1     

V         -0,83 0,82 0,38 -0,34 0,92 0,91 -0,44 0,73 -0,33 0,86 -0,10 0,27 0,82 -0,22 0,80 0,33 0,00 0,06 -0,41 -0,49 0,73 1    

Y         -0,62 0,91 0,69 -0,30 0,86 0,78 -0,15 0,40 0,06 0,77 0,25 0,59 0,79 -0,25 0,85 0,57 -0,20 0,36 -0,38 -0,21 0,57 0,83 1   

Zn        0,46 -0,46 -0,13 0,39 -0,55 -0,69 0,92 -0,46 0,56 -0,42 0,25 0,21 -0,59 0,15 -0,54 -0,04 -0,07 -0,03 0,31 0,35 -0,09 -0,45 -0,24 1  

Zr        0,82 -0,60 -0,42 0,22 -0,83 -0,78 0,32 -0,77 0,33 -0,87 -0,05 -0,30 -0,84 0,08 -0,81 -0,61 -0,28 0,06 0,27 0,62 -0,20 -0,70 -0,59 0,30 1 
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Tabela IV. 2 – Correlações interelementos nas amostras de sedimento (Digestão total – 2ª amostragem), utilizando a Correlação de Pearson. 

 Al        As        Ba        Ca        Co        Cr        Cu        Fe        Hg K         Li        Mg        Mn        Na        Ni        P         Pb        Sc        Sr        Th        Ti        V         Y         Zn        Zr        

Al        1                         

As        -0,78 1                        

Ba        0,10 0,25 1                       

Ca        0,03 0,03 0,40 1                      

Co        -0,58 0,77 -0,28 -0,28 1                     

Cr        -0,74 0,84 -0,23 -0,10 0,95 1                    

Cu        -0,29 0,79 0,32 -0,15 0,77 0,70 1                   

Fe        -0,95 0,64 -0,35 -0,21 0,58 0,70 0,15 1                  

Hg -0,66 0,87 0,18 -0,28 0,71 0,72 0,78 0,55 1                 

K         0,63 -0,43 0,76 0,26 -0,75 -0,79 -0,20 -0,75 -0,37 1                

Li        0,52 -0,16 0,85 0,11 -0,48 -0,55 0,15 -0,67 -0,06 0,93 1               

Mg        0,21 0,14 0,99 0,38 -0,37 -0,33 0,25 -0,45 0,11 0,83 0,90 1              

Mn        -0,85 0,97 0,15 -0,15 0,79 0,85 0,74 0,75 0,90 -0,49 -0,22 0,03 1             

Na        0,23 -0,10 0,60 0,92 -0,49 -0,36 -0,19 -0,42 -0,33 0,57 0,41 0,61 -0,28 1            

Ni        -0,73 0,97 0,17 0,07 0,84 0,91 0,82 0,59 0,81 -0,50 -0,23 0,06 0,92 -0,11 1           

P         -0,30 0,71 0,25 -0,09 0,67 0,61 0,82 0,21 0,51 -0,22 0,03 0,15 0,63 -0,13 0,75 1          

Pb        -0,92 0,60 -0,34 -0,35 0,56 0,65 0,16 0,98 0,57 -0,71 -0,61 -0,43 0,74 -0,53 0,54 0,21 1         

Sc        0,65 -0,21 -0,12 -0,17 0,22 0,02 0,38 -0,62 -0,14 0,05 0,17 -0,08 -0,29 -0,14 -0,07 0,30 -0,60 1        

Sr        0,55 -0,38 0,64 0,73 -0,68 -0,64 -0,28 -0,70 -0,50 0,81 0,65 0,68 -0,53 0,92 -0,39 -0,24 -0,76 0,04 1       

Th        0,87 -0,90 -0,20 -0,23 -0,59 -0,78 -0,54 -0,70 -0,68 0,46 0,29 -0,09 -0,86 -0,02 -0,89 -0,52 -0,65 0,42 0,32 1      

Ti        0,41 -0,74 -0,30 -0,10 -0,52 -0,58 -0,70 -0,26 -0,52 0,23 0,03 -0,09 -0,63 0,01 -0,77 -0,83 -0,24 -0,07 0,21 0,71 1     

V         -0,21 0,18 -0,75 -0,40 0,74 0,64 0,29 0,37 0,25 -0,80 -0,67 -0,76 0,26 -0,61 0,30 0,17 0,35 0,40 -0,68 -0,06 0,08 1    

Y         -0,47 0,66 0,75 0,14 0,18 0,22 0,48 0,29 0,54 0,27 0,44 0,65 0,64 0,26 0,54 0,51 0,30 -0,42 0,16 -0,54 -0,42 -0,41 1   

Zn        0,51 -0,43 0,57 0,03 -0,71 -0,79 -0,32 -0,52 -0,32 0,86 0,78 0,62 -0,44 0,34 -0,57 -0,28 -0,46 -0,12 0,60 0,53 0,35 -0,70 0,29 1  

Zr        0,90 -0,91 0,10 0,02 -0,81 -0,92 -0,59 -0,82 -0,75 0,71 0,52 0,21 -0,91 0,26 -0,92 -0,58 -0,77 0,29 0,59 0,93 0,68 -0,36 -0,39 0,71 1 
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