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Resumo  

 

O controle da qualidade do solo e água subterrânea foi historicamente preterido a outros temas de 

maior visibilidade na política ambiental mundial. As indústrias, principalmente focadas nos 

mecanismos de comando e controle dos anos 80 até final da década de 90, buscaram se adequar a essas 

novas regulamentações, deixando a gestão do solo e águas subterrâneas de lado. Fato é que tanto o 

solo quanto as águas subterrâneas foram genericamente negligenciados nacionalmente, logicamente, 

por adequações que se faziam mais urgentes. Não obstante, observa-se tendência evolutiva no quadro 

legislativo ambiental nacional sobre o assunto, no qual se destacam a resolução do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente n
o
 420/2009 e o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas (MGAC) da 

CETESB. Em 2010, a usina siderúrgica ArcelorMittal Itaúna, seguindo a metodologia do MGAC, 

finalizou os estudos de Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória, que indicaram em sua área, 

concentrações de metais acima dos valores de referência de qualidade para solo e água subterrânea 

estabelecidos para o estado de Minas Gerais na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH nº 

02/2010. Sugeriu-se que tais concentrações sejam decorrentes da disposição inadequada de escória e 

de pó de forno elétrico a arco (FEA). Contudo, a simples extrapolação dos limites estabelecidos na 

legislação não pressupõe que as concentrações elevadas tenham sido originadas de processos 

antrópicos. Além disso, os dados coletados e utilizados nos referidos estudos não permitem conclusões 

nesse sentido. Assim, o presente estudo busca aperfeiçoar o modelo conceitual da área por meio da 

caracterização dos aspectos hidrogeológicos e hidrogeoquímicos do aquífero existente e, 

consequentemente, permitir a identificação de concentrações de metais decorrentes de atividades 

antrópicas e de valores naturalmente anômalos. A caracterização hidrogeológica do meio físico foi 

realizada por meio da elaboração de mapa geológico geotécnico simplificado, execução de sondagens, 

instalação de poços de monitoramento, ensaios de eletrorresistividade e medições de nível d’água. A 

caracterização hidrogeoquímica ocorreu por meio de campanhas de amostragem e análise laboratoriais 

nos principais compartimentos identificados no local, sendo eles: água superficial em três nascentes e 

duas lagoas, água subterrânea nos poços instalados, solo nas sondagens, rocha nos afloramentos, 

escória e pó do FEA. Os resultados obtidos sugerem que os resíduos dispostos modificaram as 

características físico-químicas das águas subterrâneas bem como as concentrações de metais deste 

compartimento e também do solo em concentrações não significativas. A análise estatística (gráficos 

de densidade, espacialização de dados, análise hierárquica cluster e análise de agrupamento Mclust) 

utilizada permitiu correlacionar as concentrações anômalas observadas aos resíduos que deram origem 

à contaminação. 
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Abstract  

The quality control of soil and groundwater has been historically relegated to other issues 

more visible in global environmental policy. Industries, primarily focused on command and control 

mechanisms of 80 years until the late 90's, focused its actions to adapt to these new regulations, 

leaving the management of soil and groundwater from the side. Fact is that both the soil and 

groundwater have been generally neglected nationally, logically, by adjustments that were made more 

urgent. Nevertheless, there is an evolutionary trend in the national environmental legislative 

framework on the issue, on which stands the federal resolution n
o
 420/2009 of the Environmental 

National Council and the Management Handbook of Contaminated Areas (MHCA) from São Paulo 

Environmental Agency (CETESB). In 2010, the steel mill ArcelorMittal Itaúna, following the 

methodology established in the MHCA, completed the Preliminary Assessment and Confirmatory 

Investigation reports, which confirmed the presence of metals above the regulatory values for soil and 

groundwater in Minas Gerais State, established by the Normative COPAM/CERH n
o
 02/2010. Reports 

suggest that such concentrations are due to improper disposal of slag and dust from electric arc furnace 

(EAF). However, the simple surpass of the limits established by law, does not imply that the high 

concentrations were from human or natural processes. Furthermore, the data collected and used in 

those studies do not allow conclusions to that effect. Therefore, this study aims to enhance the 

conceptual model of the area to characterize the hydrogeological and hydrogeochemical aspects of the 

existing aquifer and therefore allow the identification of metal concentrations resulting from human 

activities and naturally high concentration levels. The hydrogeological characterization of the physical 

environment was done through the preparation of a geotechnical geological map, execution of 

drillings, installation of monitoring wells, electroresistivity and water measurements. The 

hydrogeochemical characterization occurred through sampling campaigns and laboratory analysis of 

the main compartments identified on site, namely: surface water in three springs and lake, soil 

collected during drillings, groundwater in the installed wells, rock outcrops, slag and dust from the 

EAF. The results suggest that the disposed residues modified both physical-chemical characteristics 

and metal concentration of the groundwater. Metal concentrations in soils are higher closer to former 

production area.  The statistical analysis used (density graphics, spatial data analysis, hierarchical and 

model based clustering) allowed to correlate the observed anomalous concentrations to the residues 

which gave rise to contamination. 
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1 CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O controle da qualidade do solo e água subterrânea foi historicamente preterido a outros temas 

de maior visibilidade na política ambiental mundial. De forma geral, tal fato deve-se ao solo ter sido 

considerado por muitos anos um receptor com grande capacidade de assimilação. O arcabouço jurídico 

e de controle ambiental priorizou, compartimentos ambientais mais perceptíveis à população, como as 

águas superficiais e o ar. Dessa forma, diversas regulamentações sobre emissões de efluentes líquidos 

e emissões atmosféricas surgiram nos trinta e dois anos da lei nacional 6938/1981 (Brasil 1981) 

conhecida como Política Nacional de Meio Ambiente do Brasil. 

As indústrias, principalmente focadas nos mecanismos de comando e controle dos anos 80 até 

final da década de 90, buscaram se adequar a essas novas regulamentações, deixando a gestão do solo 

e águas subterrâneas de lado. Fato é que tanto o solo quanto as águas subterrâneas foram 

genericamente negligenciados nacionalmente, logicamente, por adequações que se faziam mais 

urgentes.  

Não obstante, observa-se tendência evolutiva no quadro legislativo ambiental nacional sobre o 

assunto. Segundo Spínola (2011), especialmente a partir do ano 2000, o gerenciamento de áreas 

contaminadas passa a despertar o interesse das autoridades federais, estaduais e municipais.  

Nesse sentido, destaca-se o pioneirismo da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(CESTESB) âmbito nacional que publicou o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas 

(MGAC) (CETESB 2001b) para orientar o processo de gestão de uma área contaminada, desde sua 

identificação até a sua reabilitação.  

No âmbito nacional, é válido mencionar a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

396 (CONAMA 2008), que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento 

das águas subterrâneas, e a resolução CONAMA 420 (CONAMA 2009),  que dispõe sobre critérios e 

valores orientadores referentes à presença de substâncias químicas, para a proteção da qualidade do 

solo e sobre diretrizes e procedimentos para o gerenciamento de áreas contaminadas. No Estado de 

Minas Gerais, destaca-se a deliberação normativa conjunta COPAM/CERH 02/2010 (COPAM 2010), 

que institui o Programa Estadual de Gestão de Áreas Contaminadas (PRAC) e estabelece as diretrizes 

e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento ambiental de áreas 

contaminadas por substâncias químicas.  
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1.2 – CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

A área da usina siderúrgica em estudo não foge à tendência evolutiva da gestão ambiental 

apresentada e, por esse motivo, durante o processo de arrendamento da usina pelo grupo 

ArcelorMittal, no ano 2000, foram realizados estudos para avaliar potenciais passivos ambientais.  

Os estudos indicaram a existência de resíduos inadequadamente dispostos no terreno da usina, 

em especial a Escória de Aciaria Elétrica (figura 1.1) e o pó do Forno Elétrico a Arco (FEA). Ambos 

constituídos por elementos metálicos considerados nocivos à saúde humana e ao meio ambiente (Motz 

& Geiseler 2001, Polese et al. 2006, Proctor et al. 2000, Sebag et al. 2009, Suer et al. 2009). 

 

Figura 1.1 – Disposição inadequada da escória de aciaria elétrica. 

A partir dessa constatação, ações de engenharia foram realizadas para eliminar fontes de 

contaminação potencial, tais como a adequação dos locais de armazenamento de resíduos industriais, 

correta destinação dos resíduos sólidos dispostos no solo, recomposição de taludes e recuperação da 

vegetação local. Entretanto, a retirada escória não foi realizada devido à grande quantidade existente e 

ao processo de cimentação inerente ao material. 

Além das ações de engenharia, após o arrendamento, desativou-se o forno elétrico a arco, 

cessando-se desta forma a atividade do processo produtivo responsável pela geração de material 

particulado (pó de FEA) e escória de aciaria elétrica. 

Paralelamente às ações informadas, foram instalados cinco poços para monitoramento da 

qualidade das águas subterrâneas em locais considerados com maior potencial de contaminação. 
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Entre os anos de 2000 a 2008, a empresa realizou 14 campanhas de amostragem nestes 5 

poços instalados. Devido à inexistência de legislação nacional e mineira, os resultados obtidos foram 

comparados com os valores estabelecidos para o estado de São Paulo pela CETESB (2001a, 2005). As 

concentrações de chumbo, cromo e manganês observadas extrapolaram os limites estipulados em tais 

documentos (ArcelorMittal 2009), fato que motivou a ArcelorMittal Itaúna a contratar estudos 

específicos para identificar a origem de tais concentrações. 

Devido à inexistência de legislação nacional à época que regulasse o assunto, a empresa 

adotou a metodologia proposta no Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da Companhia 

de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB 2001b), estabelecida para o estado de São Paulo e 

utilizada nos demais estados da união. 

Assim, em 2007, contratou-se consultoria especializada para realizar estudo histórico das 

atividades conforme a metodologia estabelecida, que por sua vez identificou 15 áreas suspeitas de 

contaminação (ArcelorMittal 2009).  

Tendo como ponto de partida as áreas identificadas, em agosto de 2009, a ArcelorMittal Itaúna 

contratou estudos para realização de sondagens e instalação de poços de monitoramento para avaliar a 

existência de contaminação no solo e água subterrânea. Nos 14 pontos onde as sondagens atingiram o 

aquífero local, foram instalados poços de monitoramento e coletadas amostras de água subterrânea nos 

meses de julho de 2009 e janeiro de 2010.  Nas amostras de solo e água subterrânea foram analisados 

os seguintes grupos funcionais: 

 Metais e metalóides (Ag, Al, As, Ba, B, Cd, Co, Cu, Cr, Fe, Mg, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, 

Se, V e Zn); 

 Compostos orgânicos voláteis; 

 Bifenilas policloradas, óleos e graxas; 

 Outros Inorgânicos (Cianeto, Cloreto, Sulfato, Nitrato e Fluoreto). 

Nos estudos, as análises laboratoriais na água subterrânea indicaram a presença de antimônio e 

manganês nas amostras coletadas na época de seca, e bário, chumbo, ferro e manganês, na época de 

chuva, acima dos limites de investigação preconizados pela resolução CONAMA 420 (CONAMA 

2009), porém muito abaixo dos valores anteriormente verificados. Os metais boro, cobalto, vanádio e 

zinco também foram detectados nas amostras coletadas, porém situaram-se abaixo dos limites 

estabelecidos pelo referido órgão. Nos solos analisados, observou-se a presença de bário, cádmio, 

cobalto, cobre, cromo e níquel acima dos valores orientadores de prevenção propostos pela já referida 

resolução. A grande discrepância dos resultados obtidos nesta investigação, em relação às 14 

campanhas anteriores suscitaram dúvidas quanto aos procedimentos de amostragem anteriormente 

realizados. 
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Ao mesmo tempo, os estudos não conseguiram identificar a origem das anomalias existentes. 

Convém ressaltar que a extrapolação dos limites estabelecidos na legislação não pressupõe que as 

concentrações elevadas tenham sido originadas necessariamente de processos antrópicos. Tanto a 

Resolução CONAMA 420 (CONAMA 2009) quanto da Deliberação Normativa COPAM/CERH 02 

(COPAM 2010) possuem artigos específicos para lidar com casos cujas concentrações de elementos 

analisados ocorram naturalmente acima dos limites nelas estipulados.  

Diante do exposto, observa-se a necessidade de aperfeiçoamento na compreensão 

hidrogeoquímica local a partir da aquisição de informações adicionais, cujo objetivo seja a 

caracterização da origem das substâncias com concentrações anômalas, avaliação das potenciais rotas 

de transporte destas substâncias e identificação dos receptores humanos. 

1.3 – OBJETIVOS E METAS 

Para fornecer às partes envolvidas subsídios à correta tomada de decisão, é premente o 

aprimoramento da caracterização do meio físico, em especial a estratigrafia local e dos fluxos hídricos 

subterrâneos, caracterização e delineamento das potenciais fontes de contaminantes, e identificação 

das características geoquímicas naturais locais.  

Portanto, o objetivo da presente dissertação é a caracterização hidrogeológica e 

hidrogeoquímica da área de interesse de forma a aperfeiçoar o modelo conceitual existente, 

corroborando para a gestão de riscos inerente à potencial contaminação da área. 

Para a obtenção dos resultados propostos, os seguintes objetivos específicos foram definidos: 

 Determinação das características hidrogeológicas por métodos diretos (sondagens, 

medição de nível d’água etc.) e indiretos (eletrorresistividade); 

 Determinação das características hidrogeoquímicas por meio de monitoramento 

sazonal de parâmetros físico-químicos, cátions e ânions nos diferentes 

compartimentos identificados (rocha, solo, sedimento, água subterrânea, água 

superficial, escória e pó de FEA); 

Pretende-se a partir dos objetivos explicitados, responder aos seguintes questionamentos: 

 As concentrações observadas acima dos limites estabelecidos são decorrentes dos 

processos industriais que ocorreram no local? 

  Caso seja observada contaminação decorrente dos processos industriais, é possível 

correlacionar as concentrações observadas ao resíduo que deu origem à 

contaminação? 

 Qual a população possivelmente exposta? 
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1.4 – RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

No atual estágio de desenvolvimento da legislação brasileira sobre o tema, acredita-se que o 

estudo apresenta relevância prática para instituições privadas e públicas, pois fornece subsídios 

técnicos à compreensão e discernimento crítico do processo de gestão de áreas contaminadas 

estabelecido no país. 

Espera-se também que a pesquisa apresente relevância social, pois se pretende aprofundar o 

conhecimento da dinâmica dos elementos inorgânicos na área em estudo, e com isso permitir a correta 

gestão do risco à saúde humana na área da usina e na circunvizinhança.  

Por fim, entende-se que o estudo possui relevância científica, uma vez que apresentará 

técnicas conjugadas de levantamento de dados hidrogeológicos e hidrogeoquímicos, bem como a 

aplicação da análise de dados exploratória como ferramenta auxiliar na interpretação de dados 

geoquímicos ambientais.   

1.5 – ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O capítulo 1 apresenta os problemas que a usina siderúrgica possui devido a passivos 

ambientais gerados por uma gestão anterior, em época na qual os critérios de desempenho ambientais 

atualmente exigidos inexistiam ou não levavam em consideração a proteção ao solo e água 

subterrânea. Além disso, demonstra-se o objetivo central da dissertação e as possíveis contribuições 

provenientes da mesma à gestão de áreas contaminadas no Brasil. 

No segundo capítulo, caracteriza-se a área em estudo, inserindo-a em um contexto ambiental 

regional e local. Os principais aspectos ambientais do processo siderúrgico atual e histórico com 

potencial de impactar os compartimentos ambientais locais também são descritos no capítulo.  

O capítulo 3 apresenta a revisão da literatura acerca da constituição de modelos conceituais e 

sua importância em estudos de áreas contaminadas. Em seguida, são elucidadas as principais técnicas 

de aquisição e interpretação de dados hidrogeológicos e hidrogeoquímicos, bem como as vantagens e 

desvantagens inerentes a cada método. Como se pressupõe contaminação por metais em função de 

resíduos inadequadamente dispostos, discorre-se também sobre a mobilidade dos metais nos diferentes 

compartimentos físicos naturais (rocha, solo, sedimento, água), bem como sobre as concentrações 

esperadas em cada um deles. Igualmente, revisa-se na literatura a constituição da escória de aciaria 

elétrica e pó de FEA, assim como potencial impacto de ambos ao meio ambiente. Ao final são 

apresentados os valores orientadores utilizados para metais e metalóides na esfera mundial, nacional e 

estadual. 
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 A metodologia utilizada para alcançar os objetivos propostos no estudo é relatada no quarto 

capítulo. Neste, são apresentadas considerações gerais acerca dos dados já existentes no local, as 

técnicas utilizadas para a aquisição dos dados hidrogeológicos e o plano de amostragem para 

caracterização hidrogeoquímica da área em estudo. A forma de gestão dos dados obtidos bem como os 

métodos utilizados para tratamento e interpretação também é explicitada. 

O capítulo 5 é dedicado à apresentação e discussão dos dados obtidos, tecendo-se 

considerações específicas acerca de sua sazonalidade, agrupamento e características peculiares com 

auxílio de mapas, gráficos e análises de agrupamento (cluster analysis). Finalmente, o sexto capítulo 

relata as principais conclusões do estudo e responde aos questionamentos que foram os motivadores da 

presente dissertação. 

 

 



2CAPÍTULO 2 

ASPECTOS GERAIS DA ÁREA EM ESTUDO 

2.1 – OBJETO DE ESTUDO 

A usina siderúrgica ArcelorMittal Itaúna está inserida na região urbana de Itaúna, no centro-

sul do estado de Minas Gerais. Em seu entorno estão presentes bairros residenciais, bairros mistos 

(comerciais e residenciais), área de reflorestamento e o rio São João, conforme observado na vista 

aérea do entorno da área de estudo (Figura 2.1). A usina possui 47.600 m
2
 de área total, sendo 

aproximadamente 23.300m
2
 de área construída. 

Historicamente, pode-se caracterizar a área em dois períodos de operação distintos. O primeiro 

foi administrado pela Companhia Industrial Itaunense, cujas atividades siderúrgicas iniciaram em 1963 

e findaram em 1999. Inicialmente, a Companhia Industrial Itaunense operou com uma aciaria elétrica 

produzindo cerca de 3500 toneladas por mês de tarugos, na área denominada Galpão I. Em 1976, com 

a implantação de um segundo forno elétrico a arco no local, a produção aumentou para 8000 toneladas 

por mês. No mesmo ano, as atividades de laminação foram transferidas para o Galpão II, construído 

especificamente para este fim. A partir de 1981, a usina aumentou sua produção de tarugos para 12000 

toneladas por mês com os dois fornos elétricos a arco em funcionamento. A aciaria elétrica funcionou 

até 1999, quando a Companhia Industrial Itaunense entrou em processo falimentar. 

O segundo período inicia-se em novembro de 2000 a partir do arrendamento da usina pelo 

grupo ArcelorMittal. A empresa reativa apenas o processo de laminação no Galpão II, realizando 

somente o beneficiamento do tarugo produzido em outras empresas do grupo. Atualmente, produz-se 

aproximadamente 6500 toneladas por mês de vergalhões para construção civil e material de 

serralheria. O Galpão I, local da aciaria elétrica desativada, funciona como setor de expedição dos 

produtos. 

A figura 2.2 apresenta o macrofluxo produtivo atual da unidade industrial. 
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Figura 2.1 – Localização da área de estudo (ArcelorMittal 2009). 
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Figura 2.2 – Macrofluxo do processo produtivo da unidade industrial. 

 

2.2 – ASPECTOS REGIONAIS DO MEIO FÍSICO 

2.2.1 - Aspectos Hídricos, Climáticos e de Vegetação 

O município de Itaúna está situado na Bacia do Alto São Francisco, mais especificamente na 

Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos SF2 – Rio Pará (UPGRH-SF2), estabelecida 

pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). 

A drenagem principal no município é representada pelo rio São João, afluente do rio Pará, e 

apresenta como tributários o córrego do Soldado, ribeirão dos Capotos, ribeirão Calambau e ribeirão 

dos Coelhos. Trata-se de um rio com índice de qualidade de água ruim no trecho do município de 

Itaúna (IGAM 2009).  

O clima na região é considerado mesotérmico úmido (Cwa), com inverno seco e verão 

chuvoso (Kottek et al. 2006, Peel et al. 2007) sendo caracterizado por  temperaturas médias anuais 

variando entre 21,5 ºC e 22ºC (IGAM 2008). 

A estação meteorológica localizada na cidade indica precipitação média anual de 1444 mm 

entre os anos de 1967 a 2005 (ANA 2013). A evapotranspiração anual potencial na UPGRH-SF2 é da 

ordem de 1400 a 1600 mm, apresentando um balanço hídrico que varia de um excesso hídrico anual de 

cerca de 150 mm, na área mais ao sul, a um déficit hídrico anual de cerca de 300 mm, próximo ao 

reservatório de Três Marias (IGAM 2003). 
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A usina está situada na área de transição entre Mata Atlântica e Cerrado (Brasil 1983). No 

município, tal vegetação é caracterizada por floresta subperenifólia e subcaducifólia, incluindo cerrado 

e formação florestal secundária (IGAM 2008). 

2.2.2 - Aspectos Geológicos, Geomorfológicos e Pedológicos 

A área em estudo situa-se em região de afloramento do Gnaisse Cláudio, unidade do 

embasamento cristalino de idade neoarqueana (figura 2.3). Trata-se de um biotita-anfibólio-gnaisse 

cinza, tipo TTG, com bandamento milimétrico a métrico, migmatítico, com leucossoma em bandas 

centimétricas a métricas quartzo-feldspáticas maciças e de granulação média (CPRM 2013). 

Geomorfologicamente, a área em questão situa-se do domínio das unidades denudacionais em 

rochas cristalinas, com padrão de relevo classificado como domínio de morros (mares de morros) e 

serras baixas. Esse padrão é caracterizado por morros côncavo-convexos dissecados, com topos 

arredondados ou aguçados. Nesse padrão de relevo há predomínio de processos de morfogênese 

(formação de solos pouco espessos em terrenos declivosos), além da atuação frequente de processos de 

erosão laminar e linear acelerada (sulcos e ravinas), com ocorrência esporádica de processos de 

movimentos de massa, podendo ocorrer geração de colúvios (Viglio & Cunha 2010). 

Em função de tais características, os solos da região se classificam como Argissolos 

Vermelho-Amarelos eutróficos, Neossolos Litólicos eutróficos e distróficos, e Latossolos Amarelos 

distróficos (CETEC 1983, FEAM 2010).  

Os argissolos apresentam textura argilosa, baixa fertilidade natural e acidez elevada, além das 

limitações decorrentes de relevo fortemente ondulado e montanhoso, propícios à erosão. Neste tipo do 

solo encontram-se florestas subcaducifólias. Os Neossolos Litólicos ocupam parte do relevo 

fortemente ondulado, com textura argilosa e média (CETEC 1983). Os Latossolos Amarelos são 

predominantemente álicos, com textura argilosa e ocorrem em relevos plano e suave ondulado 

(Amaral et al. 2004). 
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Figura 2.3 – Mapa geológico regional, modificado de CPRM (2013). 
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2.2.3 - Aspectos Hidrogeológicos 

Na divisão hidrogeológica nacional, a área encontra-se inserida na Província Hidrogeológica 

do Escudo Oriental do Sudeste, sendo o meio aquífero representado por maciço rochoso fraturado, 

com fissuras e diáclases interconectadas resultantes dos esforços tectônicos sofridos (Pedrosa & 

Caetano 2002). O potencial hidrogeológico é considerado fraco a médio. Apesar disso, as condições 

climáticas nesta província propiciam a geração de um manto de alteração que pode atingir várias 

dezenas de metros de espessura, favorecendo melhores condições hídricas subterrâneas, tanto 

qualitativamente como quantitativamente (Pedrosa & Caetano 2002). 

Regionalmente, conforme subdivisão dos sistemas aquíferos de Minas Gerais, adotada por 

Souza (1995), a área de estudo está inserida no Sistema Gnáissico-Granítico (figura 2.4). Ramos & 

Paixão (2003) informam que na UPGRH-SF2, o arcabouço geológico da área confere a este sistema de 

aquífero uma baixa disponibilidade hídrica subterrânea, com vazões específicas médias entre 0,2 e 0,5 

L/s.m.  

 

Figura 2.4 – Principais sistemas aquíferos de Minas Gerais com identificação das Unidades de Planejamento e 

Gestão da bacia do rio São Francisco(Ramos & Paixão 2003). A bacia do rio Pará é a SF2. 
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Pelo fato da região em estudo estar localizada em área com rochas fraturadas, há possibilidade 

da formação de aquíferos fissurais de bom potencial hidrogeológico. Por esse mesmo motivo, em áreas 

de afloramento, que possuem manto de alteração pouco evoluído, há alto potencial de contaminação 

dos aquíferos. Já em áreas com solos profundos e bem evoluídos o risco é baixo uma vez que os solos 

originários das rochas parentais apresentam textura argilo-síltico-arenosa, com boa capacidade de 

retenção de poluentes e baixa permeabilidade (Viglio & Cunha 2010). 
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3CAPÍTULO 3 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 – MODELO CONCEITUAL 

Na gestão de uma área contaminada, a caracterização hidrogeológica e hidrogeoquímica deve 

ser pensada dentro do contexto do modelo conceitual da própria área. O estabelecimento deste modelo 

é etapa primordial para a gestão de áreas contaminadas (LeGrand & Rosen 2000, Kresic & 

Mikszewski 2013). A partir dele é possível integrar as informações técnicas existentes, fornecer 

subsídios para a locação de pontos amostrais de background, definir os dados necessários, orientar as 

atividades de coleta de dados e avaliar o risco à saúde humana ou ao meio ambiente decorrente da uma 

área contaminada (ASTM 2008). 

Na definição de ASTM (2008), o modelo conceitual é uma representação escrita ou pictórica 

de um sistema ambiental e os processos biológicos, físicos e químicos que determinam o transporte de 

contaminantes a partir da fonte de origem, através de um compartimento ambiental, para receptores 

ambientais dentro do sistema. 

A deliberação normativa conjunta 02/10 (COPAM 2010) do estado de Minas Gerais, por sua 

vez, define o modelo conceitual como uma síntese das informações relativas a uma área em estudo que 

deve contemplar a origem dos contaminantes, o meio impactado, os meios de transporte, as vias de 

ingresso e as populações receptoras potenciais, e deve ser atualizado sempre que forem obtidas novas 

informações relevantes e/ou mais detalhadas sobre a área ou ocorra alguma modificação relacionada 

ao uso e ocupação das áreas próximas à contaminação. 

O caráter de atualização constante do modelo conceitual definido na deliberação normativa 

02/10 (COPAM 2010) também é defendido por Kresic & Mikszewski (2013). Para esses autores, a 

relação do modelo conceitual com a coleta de dados é dinâmica e cíclica, não havendo 

necessariamente um início ou fim, mas um refinamento periódico à medida que novas informações são 

obtidas (figura 3.1). 

A ASTM (2008) divide o desenvolvimento do modelo conceitual em seis atividades 

principais, que não possuem ordem cronológica, listadas abaixo: 

 Identificação de potenciais contaminantes; 

 Identificação e caracterização das fontes dos contaminantes; 
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 Delineação de caminhos potenciais pelos compartimentos ambientais (água 

subterrânea, água superficial, solo, sedimento, biota e ar); 

 Estabelecimento de áreas de background dos contaminantes em cada meio 

contaminado; 

 Identificação e caracterização de potenciais receptores (humanos e ecológicos) e  

 Determinação dos limites de estudo ou contornos do sistema.  

 

 

Figura 3.1 – Diagrama da dinâmica de atualização do modelo conceitual, modificado de Kresic & Mikszewski 

(2013). 

Auterives (2007), em uma definição voltada à modelagem numérica, focada nas características 

físicas e hidrogeológicas, informa que o modelo conceitual consiste na descrição esquemática das 

informações conhecidas de um sistema, tendo como objetivo principal a simplificação do sistema real 

complexo de forma a facilitar a implantação do modelo. Cabral & Demetrio (2008), nesse sentido, 

indicam que na elaboração do modelo conceitual deve-se: 

 Identificar os sistemas de aquíferos; 

 Identificar as fronteiras do modelo; 

 Identificar as condições de contorno; 

 Levantar valores dos parâmetros hidrogeológicos; 

 Levantar as entradas e saídas hídricas. 

Modelo Conceitual 

Conclusão do 

Estudo 

Dados Existentes 

Coleta de 

Dados 

Refinar 

Análise de 

Dados 

Visualização dos 

dados 
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Para Fetter (2001) e Auterives (2007), o modelo conceitual deve descrever de forma simbólica 

e reduzida a realidade das situações estáticas. A modelagem matemática 3D, por sua vez, permite 

adicionar o componente dinâmico ao sistema. Observa-se, nesse caso, que a conceituação de Auterives 

(2007), Cabral & Demetrio (2008) e Fetter (2001) é mais específica e visa caracterizar as questões 

físicas e hidrogeológicas do sistema, excetuando-se as questões hidrogeoquímicas e a caracterização 

de receptores de potencial contaminação. A definição destes autores trata-se então do que Kresic & 

Mikszewski (2013) denominam modelo conceitual hidrogeológico.  

Independentemente do enfoque utilizado, o modelo conceitual é a base da gestão de uma área 

contaminada. Não obstante, observa-se que em estudos de áreas contaminadas prioriza-se a coleta de 

novos dados, seguida de interpretação e modelagem matemática, previamente ao correto 

estabelecimento de um modelo conceitual. Essa prática acarreta em gastos desnecessários de 

amostragem, falta de foco no problema principal e desconfiança pública (LeGrand & Rosen 2000). 

As afirmações de Legran & Rosen (2000) são observadas nos estudos já realizados na área de 

interesse. A instalação de poços de monitoramento, interpretação dos dados e descrição do meio físico, 

foi estabelecida com base em um modelo conceitual precário, principalmente no âmbito 

hidrogeológico e hidrogeoquímico. Como será discutido no decorrer deste trabalho, observa-se que o 

esforço realizado e o inevitável gasto decorrente dos estudos não permite ainda uma resposta clara às 

questões chave sobre a possível contaminação uma vez que o modelo conceitual carece de 

informações hidrogeológicas e hidrogeoquímicas locais para servir o seu propósito. 

3.2 – A GESTÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS E O MODELO CONCEITUAL 

A abordagem normalmente utilizada para a gestão de áreas contaminadas em estudos no Brasil 

é a do procedimento estabelecido no Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas 

CETESB/GTZ (MGAC-CETESB) (CETESB 2001b), ratificado na Decisão de Diretoria CETESB nº 

103/2007/C/E (CETESB 2007).  

O MGAC-CETESB (CETESB 2001b) supre a lacuna deixada na legislação nacional em 

relação ao modelo conceitual, pois faz menção contínua ao mesmo, informando que o seu nível de 

detalhamento deve estar diretamente relacionado com o objetivo proposto de cada etapa e que seu 

refinamento deve ocorrer invariavelmente à medida que os estudos se desenvolvam. 

Conforme o MGAC-CESTESB (CETESB 2001b), a gestão de uma área é divida em dois 

processos distintos, sendo eles: Processo de Identificação de Áreas Contaminadas e o Processo de 

Recuperação de Áreas Contaminadas. A figura 3.2 resume as etapas do processo. 
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Figura 3.2 – Fluxograma das etapas de gerenciamento de áreas contaminadas (CETESB 2001b). 
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O objetivo principal do primeiro processo é a localização das áreas potencialmente 

contaminadas, definição das áreas suspeitas de contaminação e confirmação das áreas contaminadas, 

sendo subdivido em quatro etapas:  

•  Definição da região de interesse; 

• Identificação de áreas potencialmente contaminadas; 

• Avaliação preliminar e 

• Investigação confirmatória. 

Depois de finalizado o processo de identificação, inicia-se o processo de recuperação das áreas 

contaminadas identificadas. O objetivo deste processo é a definição e realização de medidas corretivas 

a serem realizadas de forma a minimizar os riscos à saúde de potenciais receptores. O processo é 

subdividido em seis etapas: 

•  Investigação detalhada; 

•  Avaliação de risco; 

• Investigação para remediação; 

•  Projeto de remediação; 

•  Remediação e  

•  Monitoramento. 

O modelo conceitual, na metodologia nacional, permeia todo processo de gestão de uma área 

contaminada, sendo ponto de partida ou conclusão nas diferentes etapas mencionadas. 

3.2.1 - Processo de Identificação de Áreas Contaminadas 

Uma vez definidos os limites físicos do estudo a ser realizado, parte-se para a identificação de 

áreas com potencial de contaminação. As áreas potencialmente contaminadas (APs) são normalmente 

locais onde existe ou existiu o manejo de substâncias cujas características físico-químicas, biológicas e 

toxicológicas podem acarretar riscos aos bens a proteger. 

A Avaliação Preliminar consiste na análise das áreas potencialmente contaminadas 

identificadas na etapa anterior. Na análise, realiza-se a coleta de dados existentes e a inspeção de 

reconhecimento da área. A coleta de dados consiste na realização do estudo histórico e estudo sobre o 

meio físico, sendo assim possível a compreensão sobre as atividades históricas da empresa e 

compreensão das vias potenciais de dispersão. A inspeção de reconhecimento de área permite por 

meio de vistorias e entrevistas a confirmação das informações obtidas. Neste momento, utiliza-se 

como ferramenta principal a ficha cadastral, que auxilia na obtenção de dados em visita às áreas 

potencialmente contaminadas (APs). 
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O MGAC-CESTESB (CETESB 2001b) menciona que o produto da Avaliação Preliminar é o 

primeiro modelo conceitual (modelo 1) do local estudado. Ao final desta etapa, o modelo conceitual 

deve indicar a potencial contaminação existente e sua relação com os bens a proteger e fornecer 

subsídios para o plano de amostragem a ser realizado na investigação confirmatória. 

A etapa de Investigação Confirmatória consiste na execução do plano de amostragem 

estabelecido e engloba a execução de sondagens e amostragem da água subterrânea nas áreas 

potencialmente contaminadas. Os resultados obtidos são comparados com os valores orientadores 

estabelecidos em legislação específica e a área investigada é considerada contaminada caso o valor de 

concentração de algum metal ultrapasse o valor de intervenção. Esta etapa encerra o processo de 

identificação de áreas contaminadas, obtendo-se como produto o segundo modelo conceitual (modelo 

2). 

3.2.2 - Processo de Reabilitação de Áreas Contaminadas 

A Investigação Detalhada inicia o processo de recuperação das áreas contaminadas 

identificadas nas etapas anteriores. Nela, busca-se quantificar a contaminação identificada através do 

refinamento da compreensão das características hidrogeológicas locais e da contaminação existente. 

As investigações devem levar a uma delimitação completa da pluma de contaminação. O terceiro 

modelo conceitual (modelo 3), obtido nesta etapa, deverá apresentar um modelo realista da área 

contaminada, servindo de base para a análise do risco e definição do projeto de remediação. Esta 

dissertação pretende fornecer a caracterização hidrogeológica e hidrogeoquímica necessária para 

elaboração deste modelo conceitual.  

A próxima etapa, denominada Avaliação de Risco, quantifica os riscos gerados pela 

contaminação aos receptores identificados. Dados químicos e de toxicidade dos contaminantes 

identificados são utilizados em conjunto com as informações de fluxos hídricos subterrâneos e de 

transporte de contaminantes para avaliar se os riscos existentes em relação ao uso atual ou proposto 

para a áreas ultrapassam os limites estabelecidos. Na Avaliação de Risco são determinados os níveis 

de remediação aceitáveis para o uso pretendido da área. 

As três etapas subsequentes (concepção da remediação, projeto de remediação e remediação 

das áreas contaminadas) buscam reduzir os riscos determinados a um limite aceitável ao uso atual ou 

proposto para a área. Importante ressaltar que as ações para adequação da área não se restringem à 

redução das concentrações dos contaminantes identificados. O MGAC-CESTESB (CETESB 2001b) 

informa que o modelo conceitual poderá ser atualizado durante ou após a execução da remediação das 

áreas contaminadas. 

Por fim, depois de finalizada a execução do projeto de remediação, realiza-se o monitoramento 

da área para verificar a efetividade das ações e se os objetivos definidos para a reabilitação da área 

foram atingidos.  
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3.3 – ESTABELECIMENTO DE UM MODELO CONCEITUAL 

Para fins de organização e simplificação, é possível afirmar que o estabelecimento de um 

modelo conceitual depende da obtenção de dados que permitam realizar a caracterização física 

(geológica/geométrica), hidrogeológica quantitativa, hidrogeológica qualitativa e de receptores da área 

em estudo (figura 3.3). A priorização, coleta e nível de detalhe das informações especificadas na figura 

3.3 deverão ser estabelecidos em função das características da área e dos objetivos do próprio estudo. 

 

 Figura 3.3 – Informações necessárias para estabelecimento de modelo conceitual.  
 

Nesta dissertação, o enfoque maior será na caracterização hidrogeológica qualitativa 

(hidrogeoquímica) que, dentre as etapas da figura 3.3, é a que possui compreensão mais precária no 

atual modelo conceitual. As características hidrogeológicas quantitativas, a caracterização física e os 

receptores são analisados de forma menos pormenorizada. Os itens a seguir discorrem sobre a 

obtenção de dados de informações consideradas críticas para a presente pesquisa. Técnicas de 

obtenção de dados já consolidadas não foram abordadas.  

3.3.1 - Sondagens  

A construção de um modelo conceitual representativo depende de uma caracterização 

geológica detalhada da subsuperfície. Essa caracterização é fundamentalmente realizada pela execução 

de sondagens, que permitem a avaliação dos perfis litológicos e aquisição de parâmetros relativos a 

rochas, solos e sedimentos. O tipo de material a ser perfurado, a profundidade desejada para a 

instalação de poços de monitoramento, o tipo de amostra a ser coletado e a contaminação existente são 

fatores chave para a escolha do método de perfuração a ser utilizado (ABNT 2007b). A sondagem para 

instalação dos poços, principalmente em estudos de áreas contaminadas, deve ser realizada de forma 

cautelosa para evitar o transporte de contaminantes a outras camadas (ABNT 2007a). 
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A tabela 3.1 apresenta características dos principais métodos de perfuração utilizados para fins 

ambientais Na tabela 3.2 é possível observar as vantagens e desvantagens de alguns métodos de 

perfuração existentes. 

Bottura (2008) sugere que durante as perfurações sejam coletadas amostras de solo a cada 

metro perfurado e que o perfil descritivo do furo de sondagem contenha, no mínimo, as informações a 

seguir: 

 Intervalo de amostragem, topo e base; 

 Percentagem de amostras recuperadas e coletadas; 

 Presença ou não de contaminação; 

 Descrição das amostras, incluindo: densidade relativa, cor, textura principal, 

constituintes principais e secundários, porosidade, umidade relativa, plasticidade, 

coesão, granulometria, estruturas ou estratificação, permeabilidade relativa; 

 Contatos litológicos, a profundidade de contatos geológicos ou mudanças texturais 

significativas. 

Tabela 3.1 – Características de métodos de perfuração, modificado de ABNT (2007a). 

Métodos de 

perfuração 

Fluido de 

perfuração 

Utilização de 

revestimento 

Tipo de 

material 

perfurado 

Profund. 

atual (m) 

Diâmetro do 

furo (mm) 

Coleta de 

amostras? 

Tipo de 

amostras 

Trado 

manual 
Nenhum Não Solo < 20 50,8 – 254,0 Sim Solo 

Trado 

espiral 

mecanizado 

Nenhum Não Solo < 25 50,8 – 254,0 Sim Solo 

Trado 

helicoidal 

oco 

Nenhum, 

água, lama 
Sim 

Solo, rocha 

alterada 
< 45 127,0 – 558,8 Sim 

Solo, 

Fluido 

Trado 

helicoidal 

sólido 

Nenhum, 

água, lama 
Não 

Solo, rocha 

alterada 
< 45 50,8 – 254,0 Sim Solo 

Rotativa 

com fluido 
Água, lama Sim Solo, rocha Sem limite 50,8 – 152,4 Sim 

Solo, 

rocha, 

fluido 

Rotopneu-

mática 

(rotativa 

com ar) 

Ar, água, 

espuma 
Sim Solo, rocha Sem limite 50,8 – 914,4 Sim 

Solo, 

rocha, 

fluido 

Percussora Água Sim Solo, rocha <1500,00 101,6 – 609,6 Sim 

Solo, 

rocha, 

fluido 
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Tabela 3.2 – Vantagens e desvantagens de métodos de perfuração, informações compiladas de ABNT (2007a) e 

Rebouças (2004). 

Método de 

perfuração 
Vantagens Desvantagens 

Trado manual / 

mecanizado 

Baixo custo, fácil operação, uso em áreas 

de difícil acesso 

Limitado para penetrar em solo consolidado e 

no meio saturado, limitação de diâmetro 

Trado espiral 

mecanizado 

Rápida perfuração com diâmetros 

grandes 

Causa potencial contaminação cruzada e não 

favorece a descrição litológica 

Trado helicoidal 

oco  

Pouco dano ao aqüífero, possibilidade de 

amostragem durante a perfuração, 

normalmente não utiliza fluidos 

Limitado para penetrar em solo consolidado, 

perfuração difícil em materiais muito secos e 

finos 

Trado helicoidal 

sólido 

Perfuração moderadamente rápida, 

normalmente não utiliza fluidos de 

perfuração 

Material de perfuração pode não ser trazido à 

superfície, pode ocorrer mistura da água com 

material desagregado, desmoronamento do 

furo 

Rotativa com 

fluido a base de 

água 

Perfuração possível em qualquer tipo de 

solo e rochas, profundidade de perfuração 

ilimitada, furo acessível para perfilagem 

geofísica 

Fluido de perfuração alterar características 

físicas, químicas e biológicas do meio, material 

aderido na parede do furo pode impedir 

desenvolvimento do poço 

Rotopneumática 

(rotativa com ar) 

Rápida perfuração e instalação dos poços 

em rochas duras e parcialmente 

litificadas, desenvolvimento do poço 

relativamente fácil 

Difícil determinação da zona saturada durante 

a perfuração, fluxo de ar pode promover a 

volatilização de contaminantes 

Percussora Perfuração possível na maioria dos tipos 

de solos e rochas, fácil instalação do 

revestimento do poço 

Velocidade de perfuração baixa, risco de 

contaminação cruzada de amostras de solo 

Cravação contínua 

(Direct Push) 

Perturbação das condições geoquímicas 

minimizada, perfuração rápida, pouca 

geração de material excedente de 

perfuração 

Instalação limitada a solos, o equipamento não 

é projetado para penetrar em rocha consolidada 

Durante as sondagens deve ser registrado em formulário a data, método de perfuração, 

diâmetro, volumes e tipos de fluidos, profundidade da perfuração, características litológicas do perfil 

da sondagem, profundidade do nível d’água, coordenadas geográficas e indícios de contaminação 

(ABNT 2007a). 

3.3.2 - Instalação e Desenvolvimento de Poços de Monitoramento 

A instalação de poços de monitoramento é realizada normalmente concomitantemente às 

sondagens. Caso realizada de forma adequada, permite a obtenção de informações sobre as 

propriedades geológicas e hidráulicas de um aquífero, superfícies potenciométricas de unidades 

hidrológicas particulares, qualidade das águas subterrâneas e características de migração de 

substâncias naturais ou antropogênicas na área (ABNT 2007b). 
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Shuter & Teasdale (1989) afirmam que estudos hidrogeológicos necessitam usualmente de 

informações detalhadas de aquíferos rasos em materiais não consolidados, que são justamente os tipos 

de compartimentos mais difíceis de instalar e amostrar poços de monitoramento. Por isso, a 

localização dos poços deve ser definida com base em informações locais e nos objetivos a serem 

atendidos com a construção do poço. Um projeto bem executado dependerá de uma análise do meio a 

ser sondado, das características dos contaminantes a serem analisados e dos fluxos hídricos 

subterrâneos locais.  

Os principais componentes de um poço de monitoramento são apresentados na figura 3.4. 

 

Figura 3.4 – Perfil esquemático de um poço de monitoramento (Tecisan 2005). 

 

A norma NBR 15495-1 (2007b) descreve de forma pormenorizada as principais etapas para a 

instalação de poços de monitoramento em aquíferos granulares. Destacam-se aqui considerações nela 

mencionadas: 

 Pré-filtro primário  tem como principal finalidade reter o material da formação 

enquanto permite a passagem da água subterrânea para o interior do poço. A 

granulometria do pré-filtro deve ser determinada com base nas características 

granulométricas do meio perfurado; 
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 Tubo-filtro (seção filtrante) tem como finalidade reter o material do filtro-primário 

enquanto permite a passagem d’água ao interior do poço. A abertura das ranhuras 

também deve ser determinada com base na granulometria da formação aquífera. Pode 

ser classificado como curto (< 2m), indicado para situações de maior complexidade 

geológica ou necessidade de maior precisão de caracterização da qualidade da água, 

ou longo (> 2m), indicado para situações mais homogêneas e sem fluxo vertical. 

 Tubo de revestimento  normalmente construídos em PVC, aço inoxidável ou 

materiais flúor-polímeros. 

A prática comum em estudos hidrogeológicos em se utilizar uma mesma combinação de pré-

filtro com tubo filtro, independente das características da formação não é recomendada, podendo 

acarretar na colmatação constante do poço e significativa turbidez das amostras de água (ABNT 

2007b). 

Qualquer método de sondagem gera distúrbios no material do aquífero adjacente à sondagem 

Assim, após instalação, deve-se proceder com o desenvolvimento do poço, cujo objetivo principal é a 

remoção de todo o material que possa estar bloqueando o tubo-filtro e restaurar as propriedades da 

água subterrânea que pode ter sido perturbada nas etapas de instalação do poço (ABNT 2008, Fetter 

2001, Shuter & Teasdale 1989).   

3.3.3 - Ensaios de Condutividade Hidráulica 

A determinação das propriedades hidráulicas de aquíferos e unidades confinantes é crítica para 

a compreensão do fluxo e desenvolvimento de modelos de fluxos hídricos subterrâneos (Halford & 

Kuniansky 2002). Essas propriedades hidráulicas são geralmente obtidas por meio de testes de 

aquíferos (testes de bombeamento) ou testes de poço único (slug test). 

Os testes de aquíferos são dispendiosos devido à necessidade de instalação de um poço de 

bombeamento, poços de observação e recursos humanos para a sua execução. Além disso, caso a água 

do aquífero esteja contaminada, torna-se necessária a correta disposição (Fetter 2001). 

Os slug tests, além de rápidos e econômicos, evitam grandes descartes de água, o que se torna 

especialmente vantajoso no estudo de áreas contaminadas (Hyder & Butler Jr 1995). Apesar das 

vantagens, o teste fornece valores de condutividade hidráulica apenas na área próxima ao poço e tende 

a subestimar os valores devido à compressão do solo durante a execução das sondagens, 

principalmente em solos com maior teor de argila (Campbell et al. 1990). 

O teste consiste basicamente na medição de nível d’água em um poço de monitoramento, 

realização de uma súbita mudança neste nível e medição periódica até que o nível d’água retorne ao 

valor medido inicialmente. A mudança súbita é realizada por meio da retirada ou adição de um volume 

conhecido d’água ou sólido no poço de monitoramento (Halford & Kuniansky 2002). 
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A resposta do aquífero ao distúrbio pode ocorrer de formas diferentes. Em determinadas 

situações, o nível d’água retorna ao nível estático inicial de forma suave e contínua, aproximadamente 

exponencial (overdamped). Em outras situações, o nível d’água oscila no eixo do nível estático inicial 

em amplitudes reduzidas ao longo do tempo (underdamped) (Fetter 2001). 

Uma vez obtidos os dados, há diversos métodos para resolução e determinação da 

condutividade. Dentre os métodos para determinação da condutividade hidráulica em aquíferos com 

resposta overdamped, os métodos de Hvorsvlev e Bower-Rice são os mais utilizados. 

O método de Hvorslev foi inicialmente desenvolvido para diversas geometrias de poços e 

aquíferos. Dentre as hipóteses simplificadoras, o método assume incompressibilidade da água e do 

arcabouço sólido no aquífero (Chirlin 1989). 

Para casos em que o comprimento da seção filtrante do poço for 8 vezes maior que o raio do 

tubo-filtro, utiliza-se a equação 3.1. 
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e                                        (Equação 3.1)  

Onde:  

K – condutividade hidráulica (L/T) 

r – raio do revestimento (L) 

R – raio do poço (L) 

Le – comprimento do tubo filtro ou seção filtrante (L) 

t37 – tempo necessário para o nível d’água subir ou descer 37% de sua posição inicial (T) 

A figura 3.5 ilustra a geometria e simbologia utilizada para determinação da condutividade 

hidráulica pelo método de Hvorslev em solos de alta e baixa condutividade. 
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Figura 3.5 – Geometria e símbolos utilizados para o método de Hvorslev em solos de alta (esquerda) e baixa 

condutividade (direita), modificado de Fetter (2001). 

 

O método de Bouwer-Rice pode ser utilizado tanto para aquíferos livres quanto confinados, 

em poços parcialmente ou completamente penetrantes (Bouwer 1989). Baseia-se na modificação da 

equação de Thiem para fluxo em estado estacionário (Campbell et al. 1990). As equações utilizadas 

são: 
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Onde: 

K – condutividade hidráulica (L/T) 

rc –  raio do revestimento (L) 

Re – razão adimensional descritiva da geometria do sistema 
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rw – raio a partir do centro do poço à distância não perturbada do aquífero (L) 

Le – comprimento do tubo filtro ou intervalo por onde a água se infiltra (L) 

yo – diferença vertical entre nível d’água e nível estático do nível d’água no tempo zero (L) 

yt – diferença vertical entre nível d’água e nível estático do nível d’água no tempo t (L) 

t – tempo decorrido após y = 0 (T) 

A, B e C – valores adimensionais, obtidos pela relação Le / rw 

A figura 3.6 ilustra a geometria e simbologia utilizada para determinação da condutividade 

hidráulica pelo método de Bower-Rice em poço de monitoramento parcialmente penetrante com 

coluna filtrante afogada.  

 

Figura 3.6 – Geometria e símbolos utilizados para determinação da condutividade hidráulica pelo método de 

Bouwer-Rice em poço de monitoramento parcialmente penetrante com coluna filtrante afogada (Bouwer 1989). 

 

Na interpretação dos resultados de ambos os métodos, deve-se definir um linha reta cuja 

inclinação indicará a condutividade hidráulica. No momento de definição da reta, devem-se levar em 

consideração os seguintes efeitos (Bouwer 1989): 
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 Efeito da linha reta dupla (double straight line effect)  ocorre em determinados 

ensaios, a existência de uma linha reta íngreme no principio do teste seguida de uma 

linha mais suave à medida que o teste se desenvolve. Esse efeito é atribuído a uma 

zona mais permeável próxima ao poço devido à camada pré-filtro e ao 

desenvolvimento do poço de monitoramento. Portanto, a reta a ser adotada deve ser a 

segunda. 

 Efeito residual (tailing effect)  ocorre no final do ensaio, no momento em que as 

medidas tornam-se estáveis e a variação do nível d’água torna-se desprezível em 

relação ao deslocamento inicial. 

A não consideração dos efeitos mencionados gera interpretações errôneas que interferem no 

cálculo da condutividade hidráulica. A figura 3.7 mostra a interpretação realizada na área em estudo 

(ArcelorMittal 2010). 

 

 

Figura 3.7 –Ilustração dos erros normalmente cometidos na definição da reta dos slug tests.  
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3.3.4 - Recarga 

A recarga da água subterrânea é essencial para a compreensão dos fluxos hídricos e transporte 

de contaminantes. Apesar da importância, é extremamente difícil determiná-la com precisão (Healy & 

Cook 2002). Há inúmeras técnicas para a determinação da recarga, sendo que (Scanlon & Healy 2002) 

afirmam que a definição do método deverá levar em consideração a escala temporal e espacial. 

Em regiões úmidas, os aquíferos estão geralmente carregados e a descarga da água subterrânea 

ocorre principalmente pela evapotranspiração e pelo fluxo de base dos rios, sendo a recarga difusa 

dominante. Nesses locais, a taxa de recarga é geralmente limitada pela habilidade dos aquíferos em 

armazenar ou transmitir água (Scanlon & Healy 2002). 

Dentre as técnicas existentes para a estimativa de recarga, destacam-se as baseadas na 

determinação de nível d’água subterrânea, utilizadas devido à grande quantidade de dados existentes e 

à simplicidade na estimativa das taxas de recarga a partir das flutuações temporais ou espaciais dos 

níveis piezométricos (Healy & Cook 2002).  

Wahnfried & Hirata (2005) estimaram a recarga em aquíferos de planície aluvionar a partir 

dos métodos variação de nível d’água (VNA), balanço hídrico e estimativa darcyniana e concluíram 

que o método mais sensível para registrar a recarga é o VNA, principalmente na existência de uma boa 

rede de monitoramento.  

O método (VNA) é baseado na premissa de que o aumento do nível d’água é decorrente 

principalmente da chegada da recarga à zona saturada do aquífero (Wahnfried & Hirata 2005). Trata-

se de um método aplicado para aquíferos livres e que é mais representativo na subida rápida do nível 

d’água decorrente de eventos pluviométricos (Healy & Cook 2002, Scanlon & Healy 2002). 

A recarga é calculada pela equação 3.5 

t

h
S

dt

dh
SR yy




                                                Equação 3.5  

Onde: 

Sy – vazão específica (L
3
/T) 

h – altura do nível da água (L) 

t – tempo (T). 

No cálculo da recarga, Δh é definido como a diferença entre pico da elevação e a cota da curva 

de recessão, obtido na reta de recessão extrapolada (Figura 3.8). Esta extrapolação é subjetiva e 

considera que a taxa de drenagem do aquífero se mantém mesmo com a recarga. 
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Figura 3.8 – Determinação de Δh Freitas (2010). 

 

A determinação da vazão específica é considerada um dos grandes problemas de aplicação do 

método. Ensaios laboratoriais ou de campo para a determinação desse parâmetro são dependentes do 

tempo de análise do teste, sendo que, quanto maior o tempo decorrido, maior o valor da vazão 

específica (Healy & Cook 2002). 

A aplicação do método não é aconselhável para chuvas de longa duração e baixa intensidade já 

que o fluxo lento de percolação da água pode ser igual à taxa de drenagem, causando uma menor 

elevação do nível d’água do que o esperado. O método também não é adequado para aquíferos 

profundos que têm sua recarga atenuada em função da dispersão da água percolada (Scanlon & Healy 

2002, Wahnfried & Hirata 2005). Além disso, Healy & Cook (2002) afirmam que a variação do nível 

d’água nem sempre é decorrente da recarga, podendo ocorrer também devido a mudanças relativas à 

evapotranspiração, bombeamento e flutuação da pressão atmosférica. 

3.3.5 - Amostragem de Água Subterrânea 

Puls & Barcelona (1996) indicam que, após o desenvolvimento do poço de monitoramento, 

deve-se aguardar determinado tempo para que o fluxo de água nas proximidades do poço e o equilíbrio 

químico sejam restabelecidos. O tempo de espera para a amostragem depende das características do 

aquífero. 

Normalmente, o objetivo da amostragem da água subterrânea em estudos de contaminação 

ambiental é identificar a concentração de um elemento químico dissolvido na formação geológica 

(Puls & Barcelona 1996, Ritchey 2002). No caso específico de metais e metalóides, essa determinação 

é especialmente meticulosa, uma vez que, ao contrário de compostos orgânicos, muitos elementos 

analisados normalmente constituem parte da matriz geológica (Puls & Powell 1992). 
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 Existe consenso de que a água contida no tubo de revestimento não está sujeita à renovação 

contínua induzida pela água subterrânea e, por isso, não reflete as características da água subterrânea 

já que está exposta a modificações físicas e químicas. A água constante no tubo-filtro, por sua vez, 

está em constante movimento e pode ser representativa, dependendo das condições hidrogeológicas 

locais (Puls & Barcelona 1996). Apesar disso, considera-se que essa água pode interagir com a água 

estagnada no tubo de revestimento, pela existência de fluxos verticais no mesmo (ABNT 2010). 

Pelos motivos acima elucidados, métodos de purga foram desenvolvidos para assegurar que a 

água coletada indique as características da água subterrânea. O método de purga, ao mesmo tempo em 

que deve ser elaborado para coletar a água representativa da formação, deve evitar interferência nos 

processos de transporte de contaminantes. 

Purga e Amostragem 

Durante os anos 80, a necessidade de replicabilidade levou a instituição do método de purga 

por volume determinado. O método foi baseado em estudos que demonstraram a estabilização de 

determinados parâmetros da água amostrada por meio de purgas com até 6 volumes do espaço anular 

do poço (Barcelona et al. 2005). 

A partir dessa constatação, inúmeras legislações instituíram a prática de retirar 3 a 5 vezes o 

volume do poço antes de proceder com a amostragem da água subterrânea (Barcelona et al. 2005, Puls 

& Barcelona 1996, Ritchey 2002).  

Desenvolveu-se então, como prática comum nos estudos de água subterrânea, a realização de 

purgas com volume determinado utilizando-se o bailer e bombas de alta vazão. A amostragem 

também era realizada com os mesmos equipamentos (Puls & Barcelona 1996).  

Contudo, estudos posteriores indicaram que não há recomendação segura quanto ao número de 

vezes que o volume d’água contido no poço deve ser removido para se obter água representativa do 

aquífero (ABNT 2010). 

Além disso, observou-se que o método tradicional de purga e amostragem causavam 

perturbações no aquífero devido às grandes velocidades impostas e também devido à inserção de 

materiais no interior do poço (bailers e bombas submersíveis). Tal perturbação apresenta como 

consequência a grande aleatoriedade nos resultados obtidos devido às seguintes razões (Powell & Puls 

1997, Puls & Powell 1992, Ritchey 2002):  

 Mistura entre a água estagnada no tubo revestimento e a água do tubo-filtro; 

 Resuspensão de sedimentos/solos e obtenção de amostras com alta turbidez; 

 Liberação de metais adsorvidos nas partículas devido à preservação de amostras com a 

utilização de ácidos;  
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 Atenuação da concentração do contaminante devido a tubo-filtro longo e à alta vazão 

utilizada na amostragem (figura 3.9); 

 Indução na migração da pluma de contaminação para camadas com maior 

condutividade (figura 3.9). 

  

Figura 3.9 – Problemas que podem ocorrer em amostragem de água subterrânea com uso de bailer ou bomba de 

alta vazão (Powell & Puls 1997). A – Atenuação da concentração do contaminante devido a tubo-filtro longo e 

métodos de amostragem com vazão alta. B – Vazão alta na amostragem induz a migração da pluma de 

contaminação para camadas com maior condutividade. 

 

Para contornar o problema, sugeriu-se a adoção de um critério mínimo para rebaixamento do 

nível d’água durante o processo de purga, de forma a evitar a perturbação do meio poroso. A norma 

NBR 15847 (ABNT 2010) sugere: 

 Para poços com seção filtrante plena  estabilização do rebaixamento no máximo a 

25 cm do nível estático; 

 Para poços com nível d’água acima do topo do tubo-filtro  estabilização 

preferencial do nível d’água acima do topo do tubo-filtro. Caso não seja possível, a 

estabilização deve ocorrer no máximo a 25 cm abaixo do topo do tubo-filtro. 

Sugeriu-se também o monitoramento de parâmetros de qualidade d’água durante a purga. 

Neste processo, a água seria então considerada representativa a partir da estabilização dos parâmetros 

turbidez, condutividade, potencial de oxirredução e oxigênio dissolvido, por serem considerados os 

parâmetros mais sensíveis às variações e, por isso, melhores indicadores da presença de água do 

aquífero (ABNT 2010, Powell & Puls 1997, Puls & Powell 1992). 

 

A 
B 
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A partir da década de 90, o método de purga a baixa vazão passou a ser utilizado por requerer 

menor remoção de volumes na purga do poço, apresentar menor variabilidade operacional, menor 

tempo de amostragem e minimizar o distúrbio na água do poço de monitoramento, reduzindo assim a 

turbidez da amostra. As desvantagens do método incluem maior custo inicial, maior tempo para 

preparação da amostragem no campo e maior necessidade de treinamento de profissionais (Barcelona 

et al. 2005, Puls & Barcelona 1996). A figura 3.10 apresenta as principais vantagens da purga a baixa 

vazão em relação ao processo de purga e amostragem tradicionais. 

A purga e amostragem dos poços com bombas de baixa vazão é realizada tipicamente com 

valores entre 0,1 a 0,5 L/min. Uma vez que o nível de rebaixamento da coluna d’água para uma vazão 

de purga e os parâmetros indicativos da qualidade se estabilizem, presume-se que a água é proveniente 

da formação (ABNT 2010, Barcelona et al. 2005, Powell & Puls 1997, Ritchey 2002). 

Durante o bombeamento, são monitorados o rebaixamento do nível d’água e os parâmetros 

turbidez, condutividade, potencial de oxirredução e oxigênio dissolvido. A partir da estabilização dos 

parâmetros mais indicativos (oxigênio dissolvido e condutividade elétrica), pode-se iniciar o processo 

de amostragem (ABNT 2010, Barcelona et al. 2005). 

 

Figura 3.10 – Principais vantagens da purga a baixa vazão em relação ao processo de purga e amostragem 

tradicionais (Ritchey 2002). 
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O método também permite a amostragem no intervalo desejado do tubo-filtro, eliminando os 

problemas de diluição do contaminante analisado. Normalmente escolhe-se a zona de maior 

concentração do contaminante. A colocação da bomba não deverá ser próxima ao fundo do poço, para 

evitar a suspensão dos sedimentos de fundo (Powell & Puls 1997). 

Filtragem das Amostras 

Para contornar o problema de amostras com alta turbidez, adotou-se como prática comum a 

filtragem das amostras em membrana de 0,45 µm (Heidlauf & Bartlett 1993). Contudo, Puls & 

Barcelona (1996) afirmam que a opção pela filtragem das amostras deve ser baseada no objetivo do 

estudo a ser realizado e não como fator de correção para processos de amostragem mal-realizados. 

Nesse sentido, Puls & Barcelona (1996) e Powell & Puls (1997) criticam a utilização de 

membranas de 0,45 µm independente do objetivo do estudo. Para estudos cujo objetivo seja o 

conhecimento da qualidade da água subterrânea dissolvida tal membrana não será útil uma vez que 

partículas coloidais apresentam normalmente granulometria inferior e não podem ser consideradas 

dissolvidas. Caso o objetivo seja avaliar o risco à saúde humana, a filtração a 0,45 µm irá eliminar 

partículas móveis em subsuperfície que carregam metais adsorvidos.  

 Para os autores, em estudos ambientais para identificação da carga contaminante móvel, 

devem-se considerar metodologias de amostragem que não demandem filtração e coletem partículas 

naturalmente suspensas no meio (Puls & Barcelona 1996).  

Na visão dos autores mencionados, a determinação da mobilidade de contaminantes deve ser 

realizada em amostras não filtradas ou, em locais onde não há a possibilidade de coletar águas 

subterrâneas com baixa turbidez, em amostras filtradas a 5 µm. Puls & Barcelona (1989) e Puls & 

Powell (1992) sugerem que em estudos para a determinação de metais dissolvidos, deve-se considerar 

a filtragem de amostras a 0,10 µm. 

Heidlauf & Bartlett (1993), porém, ao realizar estudos para avaliar a influência do tipo de 

amostragem e filtração na concentração de metais obtidos em amostras de água subterrânea, 

observaram similaridades nas concentrações de metais entre amostras não filtradas coletadas pelo 

método de baixa vazão e amostras filtradas a 0,45 µm coletadas com bailer. Apenas os metais 

alumínio e ferro apresentaram concentrações maiores nas amostras filtradas. 

3.3.6 - Ensaios Geofísicos - Eletrorresistividade 

A utilização de técnicas geofísicas no diagnóstico ambiental para exploração da subsuperfície 

permite a identificação da contaminação subterrânea, definição das feições geológicas e 

hidrogeológicas, como as características e extensão dos aquíferos (CETESB 2001b, Rebouças 2004). 
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Os métodos elétricos e eletromagnéticos estão entre os principais métodos geofísicos 

aplicados em estudos ambientais, como o geo-radar (GPR), eletromagnético indutivo (EM), 

eletrorresistividade (ER) e a magnetometria (CETESB 2001b). Ressalta-se também o uso do método 

de potencial espontâneo (SP), utilizado para detectar vazamentos e mapear variações geoquímicas 

associadas a plumas de contaminantes (ASTM 2006). A profundidade de investigação destes métodos 

é inversamente proporcional à frequência. Assim, para investigações de profundidades rasas utilizam-

se faixas de frequências variando de médios a altos valores (MHz à GHz). No caso de grandes 

profundidades, aplicam-se métodos que utilizam baixas frequências, variando de Hz à kHz, conforme 

ilustrado na figura 3.11 (Fachin 2007). 

 

Figura 3.11 – Faixa de frequência utilizada por alguns métodos geofísicos (elétricos e eletromagnéticos) em 

relação com a profundidade de investigação (MT: Magnetotelúrico; TEM: Eletromagnético Domínio do Tempo; 

CSEM: Eletromagnético de Fonte Controlada; RMT: Rádio-magnetotelúrico; GPR: Radar de Penetração do 

Solo; VETEM: Eletromagnético de Transição Rápida) (Fachin 2007). 

 

O GPR é baseado em técnica de reflexão que usa ondas eletromagnéticas de alta frequência 

(de 10 a 3000 MHz) para adquirir informações da subsuperfície. Um transmissor gera um pulso curto 

de energia eletromagnética que é propagado no solo. A energia volta para a antena receptora quando é 

refletida em interfaces com suficiente contraste de propriedades eletromagnéticas.  

O método EM mede a condutividade elétrica da subsuperfície usando a magnitude e a fase do 

campo magnético secundário resultante de correntes elétricas induzidas na subsuperfície.  
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No método de ER, injeta-se corrente contínua no solo por meio de dois eletrodos de corrente e 

a medição da tensão em dois outros eletrodos de potencial fixados ao solo. Os diferentes valores de 

resistividade são utilizados para caracterizar a subsuperfície.  

Na magnetometria, mede-se o campo magnético da Terra já que desvios da intensidade e da 

direção esperadas para o campo magnético são causados por variações locais nas concentrações de 

minerais ferrosos (ASTM 2006). Na tabela 3.3 é possível observar as diferentes aplicações dos 

métodos geofísicos citados. 

Tabela 3.3 – Aplicações de métodos geofísicos elétricos e eletromagnéticos, modificado de ASTM (2006). 

Aplicações 

Elétrico Eletromagnético 
Magneto-

metria Eletroresisti-

vidade 
SP 

Domínio da 

frequência 

Domínio 

do tempo 
GPR 

Camadas de solo / inconsolidado A  B A A  

Camadas de rocha B   B B  

Profundidade do embasamento B  B B A  

Profundidade do nível d’água B  B B A  

Fraturas e falhas B  A B B B 

Vazios e sumidouros B  B B A  

Propriedades de solos e rochas A  B    

Vazamentos de barragens e lagoas de 

contenção 
B A B  B  

Lixiviação de aterros A  A A B  

Intrusão salina A  A A B  

Salinidade do solo A  A    

LNAPL B  B B B  

Utilidades   B  A  

Tambores e tanques   A  A A 

Explosivos     B A 

Poços abandonados   B   A 

Limites de aterros e valas B  A B A  

A – Método prioritário. B – Método alternativo. 

Conforme afirma Fachin (2007), a eletrorresistividade é um dos principais métodos na 

Geofísica Aplicada utilizada em estudos hidrogeológicos. A técnica permite a caracterização da 

subsuperfície sem a utilização de métodos diretos de investigação, como sondagens (trado manual, 

trado mecânico, percussão, SPT). Seu uso em aplicações ambientais aumentou significativamente a 

partir do advento da maior automação na aquisição e inversão dos dados, que permitiram a melhor 

qualidade dos resultados (Dahlin 2000). 
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A metodologia é baseada nas propriedades de resistividade, constante dielétrica e atividade 

eletroquímica dos materiais. A tabela 3.4 apresenta valores típicos de resistividade para rochas, solos e 

águas. As diferenças observadas estão relacionadas a vários parâmetros geológicos como o conteúdo 

mineral, porosidade, grau de saturação da água e concentração de sais dissolvidos (Loke 2000). 

Tabela 3.4 – Resistividade encontrada em rochas e determinados contaminantes, modificada de Loke (2000). 

Material Resistividade (Ώ.m) Condutividade (Siemen/m) 

Rochas ígneas e metamórficas   

Granito 5x10
3
 – 10

6
 10

-6
 – 2x10

-4
 

Basalto 10
3
 – 10

6
 10

-6
 –10

-3
 

Ardósia 6x10
2
 – 4x10

7
 2,5x10

-8
 – 1,7x10

-3
 

Mármore 10
2
 – 2,5x10

8
 4x10

-9
 –10

-2
 

Quartzito 10
2
 – 2x10

8
 5x10

-9
 –10

-2
 

Rochas Sedimentares   

Arenito 8 – 4x10
3
 2,5x10

-4
 – 0,125 

Xisto 20 – 2x10
3
 5x10

-4
 – 0,05 

Calcário 50 – 4x10
2
 2,5x10

-3
 – 0,02 

Solo e água   

Argila 1 - 100 0,01 – 1 

Aluvião 10 - 800 1,25x10
-3

 – 0,1 

Água subterrânea 10 - 100 0,01 – 1 

Água marítima 0,2 5 

Químicos   

Ferro 9,074x10
-8

 1,102x10
7
 

Cloreto de Potássio [0.01 M] 0,708 1,413 

Cloreto de sódio [0.01 M] 0,843 1,185 

Ácido acético [0.01 M] 6,13 0,163 

Xileno 6,998x10
16

 1,429x10
-17

 

 

Nos ensaios de eletrorresistividade ocorre a injeção de corrente e a medição de potencial por 

meio de eletrodos condutores e não polarizáveis, respectivamente. Diferentes arranjos entre os 

eletrodos podem ser utilizados (Fachin 2007, Loke 2000, Morais 2007). 

Para a caracterização de estruturas sub-verticais ou horizontais, a obtenção de dados é 

realizada pela técnica de caminhamento elétrico, que investiga a subsuperfície de modo lateral, ou 

seja, caracteriza a variação lateral da resistividade elétrica dos materiais, permitindo que seja realizado 

imageamento em duas dimensões do meio investigado (Fachin 2007). 
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A aplicação da técnica de caminhamento elétrico se realiza por meio de medidas ao longo de 

um perfil, onde os eletrodos de injeção de corrente elétrica (A e B) e os eletrodos de medida de 

potencial elétrico (M e N) são fixados ao longo na superfície do terreno (Fachin 2007, Morais 2007). 

A figura 3.12 apresenta a técnica de caminhamento elétrico com arranjo dipolo-dipolo. 

 

Figura 3.12 – Técnica de caminhamento elétrico utilizada para aquisição de dados mostrando a relação da 

configuração dos eletrodos na superfície do terreno e os pontos investigados na subsuperfície, modificado de 

Fachin (2007). 

 

Os dados obtidos em campo devem passar por processamento para eliminar as anomalias 

produzidas por problema de aquisição e interferência de campos condutivos alheios ao levantamento 

(Morais 2007).  

A utilização de interpretação qualitativa através de pseudo-seções deve ser realizada com 

parcimônia, pois pode ocasionar interpretações ambíguas já que o método não reflete a distribuição de 

resistividade elétrica ou cargabilidade verdadeira e nem a profundidade real do meio investigado. Para 

este tipo de interpretação é imprescindível o uso da integração de informações diretas para se diminuir 

as ambiguidades geofísicas (Fachin 2007). 

A interpretação quantitativa se utiliza de técnicas numéricas através do método da inversão, 

onde a partir dos dados de campo se busca o melhor modelo que se aproxime dos dados reais. Essa 

técnica permite a obtenção de modelos da subsuperfície terrestre com uma melhor resolução espacial, 

melhor definição da geometria do alvo, e maior precisão quanto à profundidade investigada ao ser 

comparado com a interpretação qualitativa (Fachin 2007). 
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3.4 - METAIS E METALÓIDES 

3.4.1 - Considerações Gerais 

A caracterização hidrogeoquímica da usina siderúrgica em estudo, em função do contexto 

geológico na qual esta se insere e das características dos resíduos dispostos em sua área, demanda 

compreensão detalhada da dinâmica dos metais nos diferentes compartimentos ambientais (rocha, 

solo, sedimento, ar e água).  

Em estudos de contaminação ambiental, empregam-se diferentes termos para caracterizar os 

metais estudados. Dentre eles, o termo metal pesado ganhou notoriedade e tem sido comumente 

utilizado para agrupar metais e semi-metais (metalóides) associados a contaminações e potencial 

tóxico ou ecotóxico (Duffus 2002). 

Apesar de o termo ser utilizado corriqueiramente em legislações, publicações científicas e 

estudos ambientais, verifica-se que não há consenso sobre os elementos que constituem esse grupo. 

Anjos (2003) indica que normalmente o termo é utilizado para a utilização de metais com densidade 

superior a 5 ou 6 g/m
3
 e com número atômico superior a 20. Entretanto, conforme ressaltado por 

Duffus (2002), a densidade de um elemento não é um fator relevante para determinar efeitos 

biológicos. 

Dentre os metais e metalóides, têm sido reconhecidos como potencialmente perigosos para a 

vida humana e a biota: Ag, As, Be, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Sb, Se, Th, e Zn (Novotny 1995 apud 

Anjos 2003). No presente estudo, definiu-se pela análise dos seguintes metais e metalóides: Al, As,  

Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Sc, Sr, V, Y e Zn. Doravante, tais 

elementos serão denominados apenas metais. 

A escolha ocorre devido ao fato dos resíduos siderúrgicos mencionados conterem em sua 

composição, além dos metais potencialmente perigosos, outros elementos que podem auxiliar na 

identificação da origem das possíveis anomalias nos solos e águas. 

3.4.2 - Mobilidade de Metais na Geosfera, Hidrosfera, Atmosfera e Biosfera 

Os metais no meio-ambiente podem estar presentes na forma sólida, líquida e gasosa, como 

elementos individuais e compostos orgânicos e inorgânicos. O movimento entre compartimentos 

ambientais pode ou não envolver mudanças de estado (Larocque & Rasmussem 1998).  

A geosfera é a principal fonte dos metais e metalóides na Terra, que estão presentes 

naturalmente nas rochas (Guimarães-Silva 2007, Larocque & Rasmussem 1998). 
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Apesar dos metais serem mobilizados e redistribuídos durante o intemperismo químico, a 

proporção da concentração de certos metais no solo normalmente reflete as proporções existentes nas 

rochas que deram origem aos solos. Entretanto, em alguns casos, o perfil geoquímico do solo pode 

variar significativamente (NAVFAC 2003). 

Reimann et al. (2007), ao estudarem concentrações de metais nos horizontes pedológicos O, B 

e C, e na rocha-mãe em 40 locais da Noruega, observaram um grande enriquecimento de metais (Ag, 

Au, Bi, Cd, Hg, Pb, S, Sb, Se e Sr) no horizonte O devido a um processo natural de seleção de 

elementos pela própria vegetação, concluíram que as plantas retiram do solo elementos que não são 

desejáveis ao seu metabolismo e os excretam através da queda de folhas. Tais elementos ao longo do 

tempo são acumulados no horizonte O, provocando o aumento de sua concentração. Por fim, 

concluem que atividades antrópicas podem afetar as concentrações de metais em escala local e que, na 

escala regional, tal influência é pequena quando comparada ao ciclo de enriquecimento 

biogeoquímico. 

A granulometria também é fator importante na distribuição de metais no solo. As partículas de 

solo e sedimento acima de 63 µm são normalmente constituídas por substâncias inorgânicas (silicatos) 

com carga superficial elétrica aproximadamente neutra, não sendo associados a contaminantes. Já 

partículas abaixo deste valor possuem carga superficial elétrica instável e grande área superficial 

específica, sendo por isso suscetíveis a interações químicas, físicas e biológicas com os metais (OHIO 

EPA 2001). Dessa forma, estudos ambientais utilizam essa fração para a análise de metais em solos e 

sedimentos. 

Guimarães-Silva (2007) destaca que, apesar disso, é importante que se tenha em mente a 

variação percentual desta fração em relação à amostra total. A interpretação geoquímica realizada 

unicamente com a fração mais fina pode trazer equívocos em situações que esta fração apresenta 

grande variação percentual nas amostras coletadas. 

Na hidrosfera, os metais ocorrem na forma iônica, dissolvida, coloidal e particulada (Larocque 

& Rasmussem 1998). Vasconcelos et al. (2009) afirmam que para estudos de impactos ambientais as 

formas iônicas e dissolvidas são as mais importantes a serem avaliadas. Entretanto, conforme afirmam 

Puls & Barcelona (1996), caso o objetivo da análise seja o risco à saúde humana pelo consumo da 

água, a forma coloidal também deve ser avaliada, uma vez que não haveria filtração previamente ao 

consumo no caso de poços perfurados para consumo individual. 

A composição química das águas é uma resposta aos diferentes fatores ambientais (figura 

3.13). Resumidamente, pode-se citar o intemperismo das rochas e solos, reações de precipitação e 

dissolução, solubilização de gases e aerossóis presentes na atmosfera, ação da biota aquática (fauna e 

flora) e efeitos sócio-econômicos resultantes das atividades antrópicas (Hem 1985, Siegel 2002 apud 

Guimarães-Silva 2007). 
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Figura 3.13 – Esquema geral das influências no compartimento aquático, modificado de Hounslow (1995, apud 

Guimarães-Silva, 2007). 

Nota-se que a concentração de elementos menores e traço na água, especialmente metais e 

metalóides, não necessariamente acompanha a abundância dos elementos existentes na crosta terrestre. 

Conforme afirma Hem (1985), a propriedade química dos elementos é o fator preponderante que 

determina a sua abundância nas águas. 

A disponibilidade de metais em sedimentos de ambiente fluvial foi avaliada por Guimarães 

(2005), que utilizou técnica de extração sequencial como metodologia investigatória. Em suas 

conclusões, a autora observou que As, Cr, Cu, Ni e Zn estão predominantemente associados à fração 

residual do sedimento e, portanto, em condições naturais, dificilmente serão disponibilizados para o 

meio aquoso. Por outro lado, os elementos Ba, Mn, Co e Pb podem tornar-se disponíveis em 

determinadas condições físico-químicas, em especial pH, Eh e OD, da água. 

A composição das águas subterrâneas, por sua vez, é resultado das interações entre as fases 

sólida, líquida e gasosa durante o movimento da água (Larocque & Rasmussem 1998). Em sistemas 

aquíferos, devido ao lento movimento e maior tempo de contato, considera-se que equilíbrio químico 

das reações é atingido entre a água subterrânea e a rocha ou solo. Além disso, em locais onde a água 

subterrânea circula em uma profundidade considerável, presume-se, devido às maiores temperaturas 

existentes, maior solubilização e dissolução dos minerais que compõem as rochas. Portanto, a 

característica da água subterrânea é intrinsecamente relacionada às características da rocha ou solo 

com a qual está em contato (Hem 1985). 
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As reações e processos físico-químico-biogeoquímicos que ocorrem nas zonas saturadas e não 

saturadas determinam o tipo e quantidade de constituintes presentes na água subterrânea. Os principais 

processos nesta situação são: dissolução de gases, reação de ácido-base, sorção e troca iônica, 

dissolução/precipitação de minerais, oxidação-redução e processos biológicos ou reações de bio-

transformação (Cabral & Demetrio 2008). 

Por fim, na atmosfera, os metais podem estar presentes sob a forma de elementos e compostos 

gasosos e como particulados e aerossóis. Tais formas podem ser inaladas, inserindo-se na biosfera, ou 

serem depositadas com auxílio de chuvas ou não, entrando assim na hidrosfera ou geosfera (Larocque 

& Rasmussem 1998). 

3.4.3 - Metais e o Estabelecimento de Backgrounds 

A distinção entre a origem natural e antrópica dos metais não é simples. Reimann & Garret 

(2005) e Matschullat et al. (2000) demonstram em seus estudos a dificuldade em definir-se o 

background geoquímico (natural) de elementos-traço devido a variações naturais de elementos 

químicos. Por esse motivo, torna-se preponderante em estudos de áreas contaminadas avaliar de forma 

criteriosa as concentrações de metais esperadas em cada compartimento ambiental da área sob 

investigação. 

A seguir, apresentam-se resultados de trabalhos que servem como indicativos de faixas de 

concentrações naturalmente esperadas nos compartimentos ambientais em estudo. Por vezes, devido à 

carência de dados locais, discorre-se sobre estudos regionais ou realizados em áreas próximas ao local 

de estudo.  

Nesse sentido destacam-se os trabalhos de Viglio & Cunha (2010), que publicaram o Atlas 

Geoquímico da Bacia do Rio das Velhas, limítrofe à bacia da área em estudo, e os trabalhos de Beato 

(2001) e Beato et al. (2003), que analisaram a qualidade das águas subterrâneas na região da Bacia da 

Lagoa da Pampulha, cerca de 80 km distante da área em estudo. Por fim, apresenta-se uma revisão de 

bibliográfica acerca da composição e lixiviação de metais nas escórias e pós de forno elétrico a arco. 

 

3.4.3.1 - Metais nas Rochas e Solos 

A tabela 3.5 apresenta a concentração de metais normalmente encontrada em rochas ígneas e 

sedimentares.  
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Tabela 3.5 – Composição química média, em mg/kg, de rochas ígneas e sedimentares (modificado de Hem, 

(1985). 

Elementos Rochas Ígneas 
Rochas Sedimentares 

Arenitos Xistos Calcários 

Si 285000 359000 260000 34 

Al 79500 32100 80100 8970 

Fe 42200 18600 38800 8190 

Ca 36200 22400 22500 272000 

Na 28100 3870 4850 393 

K 25700 13200 24900 2390 

Mg 17600 8100 16400 45300 

Ti 4830 1950 4440 377 

P 1100 539 733 281 

Mn 937 392 575 842 

F 715 220 560 112 

Ba 595 193 250 30 

S 410 945 1,850 4550 

Sr 368 28 290 617 

C 320 13800 15300 113500 

Cl 305 15 170 305 

Cr 198 120 423 7,1 

Rb 166 197 243 46 

Zr 160 204 142 18 

V 149 20 101 13 

Cu 97 15 45 4,4 

Ni 94 2,6 29 13 

Zn 80 16 130 16 

N 46 --- 600 --- 

Y 41 16 20 15 

Li 32 15 46 5,2 

Co 23 0,33 8,1 0,12 

Nb 20 0,096 20 0,44 

Pb 16 14 80 16 

Sc 15 0,73 10 0,68 

Th 11 3,9 13 0,20 

B 7,5 90 194 16 

Be 3,6 0,26 2,1 0,18 

U 2,8 1,0 4,5 2,2 

Sn 2,5 0,12 4,1 0,17 

Br 2,4 1,0 4,3 6,6 

As 1,8 1,0 9,0 1,8 

W 1,4 1,6 1,9 0,56 

Mo 1,2 0,50 4,2 0,75 

Tl 1,1 1,5 1,6 0,065 

Sb 0,51 0,014 0,81 0,20 

I 0,45 4,4 3,8 1,6 

Hg 0,33 0,057 0,27 0,046 

Cd 0,19 0,020 0,18 0,048 

Ag 0,15 0,12 0,27 0,19 

Se 0,050 0,52 0,60 0,32 

Au 0,0036 0,0046 0,0034 0,0018 

 

Guilherme et al. (2005) apresentam dados de concentrações médias de metais em rochas, solos 

do cerrado e solos do mundo (tabela 3.6) compilados a partir de análise histórica sobre a pesquisa de 

elementos-traço nestes compartimentos ambientais. 
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Tabela 3.6 – Concentrações médias, em mg/kg, de metais e metalóides em rochas e solos, modificado de Guilherme et al. (2005). 

Elemento 
Crosta 

Terrestre 

Rocha Ígnea Rocha Sedimentar Solo do Cerrado (mat. origem)
2
 

Solos do Mundo 

Ultramáfica Máfica Granítica Calcária Arenito Pelítica Sedimentar Basalto Gnaisse 

As 1,5 1 1,5 1,5 1 1 13 - - - - 

Ba - - - - - - - 33 ± 38 41 ± 49 299 ± 226 207-527-960 

Cd 0,1 0,12 0,13 0,09 0,028 0,05 0,22 - - - - 

Co 20 110 35 1 0,1 0,3 19 3 ± 1 8 ± 9 13 ± 8 1,4-10-27 

Cr 100 2.980 200 4 11 35 90 118 ± 76 85 ± 41 109 ± 42 12-67-221 

Cu 50 42 90 13 5,5 30 39 10 ± 8 159 ± 54 34 ± 15 6-24-80 

Hg 0,05 0,004 0,01 0,08 0,16 0,29 0,18 - - - - 

Mn 950 1040 1500 400 620 460 850 216 ± 131 1428 ± 292 794 ± 1.032 80-558-1315 

Mo 1,5 0,3 1 2 0,16 0,2 2,5 - - - - 

Ni 80 2000 150 0,5 7 9 68 8 ± 5 38 ± 11 22 ± 13 6-24-92 

Pb 14 14 3 24 5,7 10 23 9 ± 6 14 ± 3 134 ± 320 8-29-67 

Se 0,05 0,13 0,05 0,05 0,03 0,01 0,5 - - - - 

Sr - - - - - - - 9 ± 8 12 ± 8 13 ± 9 15-190-675 

V 160 40 250 72 45 20 130 175 ± 79 802 ± 114 161 ± 78 18-100-220 

Zn 75 58 100 52 20 30 120 22 ± 9 79 ± 20 87 ± 130 17-67-236 

1 Valores para crosta terrestre são expressos como médias. 2 Valores para solos do Cerrado são expressos com média ± desvio padrão, tendo como base o peso da amostra seca em estufa. 3 Valores para solos do mundo 

são expressos como mínimo – média – máximo. Fonte: Dados relativos a crosta terrestre e rochas, extraídos de Alloway (1990); dados relativos a solos do mundo, extraídos de Kabata Pendias & Pendias (2001); e dados 

relativos a solos do cerrado, extraídos de Marques et al. (2004).  
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Viglio & Cunha (2010) publicaram mapas geoquímicos de solos, sedimentos de fundo, águas 

de superfície e águas de abastecimento da Bacia do Rio das Velhas. No tocante a solos, foram 

coletadas 72 amostras no horizonte B, que foram secas a 50 ºC, peneiradas a 80# e pulverizadas a 

150#. Para análise dos metais, realizou-se digestão com água régia a quente. O Quadrilátero Ferrífero 

destaca-se nos mapas pelas altas concentrações de Al (> 46000 mg/kg), As (> 15 mg/Kg), Cr (> 75 

mg/Kg), Fe (> 5754 mg/Kg), Ga (> 19784 mg/Kg), In (> 0,055 mg/Kg), Mn (> 220 mg/Kg), Mo (> 

0,593 mg/Kg), Nb (> 0,852), Ni (> 13 mg/Kg), P (> 208 mg/Kg), Sb (> 0,480 mg/Kg), Sc (> 21,365 

mg/Kg), Sn (> 1,686 mg/Kg), Th (> 7,015 mg/Kg), V (> 99 mg/Kg) e Zr (> 13,266 mg/Kg). 

Em junho de 2010 ano, através da resolução nº 1.171/10 (SEMAD 2010), criou-se um grupo 

multidisciplinar de trabalho, que incluiu representantes de diferentes setores da sociedade para 

discussão e consolidação dos valores de referência de qualidade (VRQs) dos solos de Minas Gerais. 

Até então, o estado mineiro, por meio da DN 02/10 (COPAM 2010), havia estabelecido a utilização 

dos VRQs do Estado de São Paulo. As discussões foram baseadas nos estudos efetuados pelas 

instituições de ensino e pesquisa participantes do Programa Solos de Minas, integrante do Projeto 

Estruturador Resíduos Sólidos, executado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM). O 

programa incluiu a utilização de 270 amostras do banco de solos da Universidade Federal de Viçosa e 

aproximadamente 230 novas amostras ao longo do estado de Minas Gerais, das quais 96 foram 

coletadas no Quadrilátero Ferrífero. A amostragem no projeto foi realizada em áreas preservadas ou 

minimamente antropizadas, longe de rodovias e pelo menos a 100 metros de estradas, entre 0 a 20 cm 

de profundidade. O método de extração utilizado foi o preconizado no procedimento 3051a (USEPA 

2007). Como resultado, em 29 de junho de 2011, publicou-se a DN 166/11 (2011) que alterou o anexo 

I da DN 02/10 (COPAM 2010). Os VRQs de solo estabelecidos para São Paulo e Minas Gerais são 

apresentados na tabela 3.7. 

Tabela 3.7 – Valores de referência de qualidade (VRQ), em mg/Kg, para solos dos estados de São Paulo e 

Minas Gerais, compilado de CETESB (2005) e COPAM (2011). 

Elemento VRQ São Paulo VRQ Minas Gerais 

Alumínio - - 
Antimônio 0,5 0,5 

Arsênio 3,5 8 
Bário 75 93 
Boro - 11,5 

Cádmio 0,5 < 0,4 
Chumbo 17 19,5 
Cobalto 13 6 
Cobre 35 49 
Cromo 40 75 
Ferro - - 

Manganês - - 
Mercúrio 0,05 0,05 

Molibdênio 4 < 0,9 
Níquel 13 21,5 
Nitrato - - 
Prata 0,25 < 0,45 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 73, 170p. 

 
47 

Selênio 0,25 0,5 
Vanádio 275 129 

Zinco 60 46,5 

3.4.3.2 - Metais em Águas Superficiais e Águas Subterrâneas 

 A tabela 3.8, apresenta os resultados de duas estações de monitoramento no rio São João, 

situadas à montante da área usina, em datas próximas às campanhas de amostram realizadas para a 

presente dissertação. A estação PA009 situa-se na cidade de Itatitaiuçu e a estação PA036, na região 

central do município de Itaúna.  Os dados foram fornecidos por IGAM (2013). 

Tabela 3.8 – Resultados de monitoramento de água superficial mg/L realizado no rio São João. Dados 

fornecidos por IGAM (2013). 

Estação PA009 - Itaúna PA036 – Itatiaiuçú 

Amostragem fev-11 mai-11 ago-11 fev-13 fev-11 mai-11 ago-11 fev-13 

Época Chuva Seca Seca Chuva Chuva Seca Seca Chuva 

Aldiss (mg/L) 0,154 

 

<0,1 0,324 <0,1 

 

<0,1 <0,1 

As (mg/L) <0,0003 

 

<0,0003 <0,0003 <0,0003 

 

<0,0003 <0,0003 

B (mg/L) <0,07 

 

<0,07 <0,07 <0,07 

 

<0,07 <0,07 

Ba (mg/L) 0,0929 

 

0,0738 0,0437 0,0732 

 

0,0162 0,0243 

Ca (mg/L) 3,9 

 

4,4 3,9 2,8 

 

3,1 1,4 

Cd (mg/L) <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

CE (µS/cm) 115 126 128 253 24,3 20,8 24,2 28,2 

Cl
-
 (mg/L) 4,96 6,14 4,97 4,92 <0,5 <0,5 0,6 0,56 

Cr <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 

Cudiss (mg/L) <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 

Fediss (mg/L) 0,2098 0,1905 0,1302 0,544 0,348 0,304 0,1419 0,4 

HCO3
-
 (mg/L) 45,2 

 

42,7 70,7 12,4 

 

12,1 12,2 

Kdiss (mg/L) 3,37 

 

3,33 4,344 1,045 

 

1,126 1,349 

Mg (mg/L) 1,4 

 

1,2 2,6 1,2 

 

<0,2 1,3 

Mn (mg/L) 0,0793 0,0677 0,0473 0,12 0,0391 0,0347 0,0319 0,0691 

Nadiss (mg/L) 14,59 

 

17,59 40,01 2,202 

 

2,7 2,59 

Ni (mg/L) <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 

NO3 (mg/L) 0,18 0,66 0,4 0,72 0,09 0,18 <0,1 0,3 

OD (mg/L) 6,3 7 7,4 5,9 7 7,7 7,7 6,8 

P (mg/L) 0,33 0,32 0,52 0,74 <0,02 0,02 0,07 <0,02 

Pb (mg/L) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

pH 6,4 6,5 6,5 7,5 5,9 5,6 6,2 7,1 

Se (mg/L) <0,0005 

 

<0,0005 <0,0005 <0,0005 

 

<0,0005 <0,0005 

SO4
-2

 (mg/L) 10,5 

 

17,3 33,7 <5 

 

<5 <5 

Zn (mg/L) 0,0584 0,0385 0,0293 0,05 0,0273 <0,02 <0,02 <0,02 
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Em conjunto com o solo, a água subterrânea é o compartimento com maior necessidade de 

detalhamento na área em estudo.  

No Brasil, a resolução 396/08 (CONAMA 2008) é a principal legislação que regula a 

qualidade das águas subterrâneas. Nela estipulam-se os critérios para a classificação e diretrizes de 

enquadramento das águas subterrâneas. A resolução informa sobre a preponderância da caracterização 

hidrogeológica e hidrogeoquímica dos aquíferos para a viabilização do enquadramento. Para isso, 

estipula parâmetros mínimos e frequência de amostragem aos órgãos competentes, que também devem 

estabelecer os valores de referência de qualidade (VRQs) para os aquíferos. Infelizmente, após 6 anos 

da sua publicação, os aquíferos regionais da área em estudo não possuem monitoramento e VRQs 

estabelecidos. Dessa forma, apesar de ser um marco legislativo importante, a resolução não fornece 

informações de concentrações típicas de metais nas águas subterrâneas da região em estudo. 

Por esse motivo, torna-se importante o trabalho de Beato (2001), que realizou a caracterização 

hidrogeoquímica da Bacia da Lagoa da Pampulha a partir de 28 pontos de monitoramento de água 

subterrânea. A referida bacia drena rochas gnaisse-graníticas, similares às encontradas na área da 

usina. A tabela 3.9 apresenta os resultados estatísticos obtidos para os metais e parâmetros físico-

químicos. Nas conclusões, Beato (op.cit) observou que para os metais, apenas os valores de alumínio, 

ferro, manganês apresentaram valores acima do padrão de potabilidade à época estabelecido pela 

portaria 36/90 do Ministério da Saúde (Brasil 1990), apesar da área da bacia se encontrar urbanizada. 

Tabela 3.9 – Resultados estatísticos das amostras de águas subterrâneas, modificado de Beato (2001). 

Parâmetros Unidade Mín. Máx. Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

N
o
 de 

amostras 
N

o
 > LQ 

CE μS/cm 50,00 472,00 181,59 140,00 109,95 27 27 

pH  5,35 7,18 6,52 6,66 0,54 28 28 

Eh mV -44 282 197,4 231 83,56 23 23 

Temp. 
o
C 21,40 27,00 24,41 24,50 1,23 28 28 

Ca mg/L 1,21 70,84 17,68 8,79 19,67 28 28 

Mg mg/L 0,12 12,30 3,40 2,11 2,73 28 28 

Na mg/L 3,78 23,65 9,60 10,07 4,39 28 28 

K mg/L < 0,10 12,56 2,98 2,85 2,82 28 27 

Fe mg/L < 0,05 17,46 2,02 0,67 3,77 28 26 

Mn mg/L < 0,05 0,47 0,06 0,00 0,12 28 7 

HCO3
-
 mg/L 9,66 285,87 81,75 74,76 65,56 28 28 

SO4
-2

 mg/L < 0,10 15,73 1,53 0,59 3,05 28 19 

Cl
-
 mg/L < 0,25 24,57 5,9 2,03 7,62 28 19 

Al mg/L < 0,10 13,88 0,56 0,00 2,61 28 9 

As mg/L < 0,05 - - -  23 0 

Ba mg/L < 0,50 - - - - 27 0 

Cd mg/L < 0,001 - -  - 27 0 

Pb mg/L < 0,03 - - - - 27 0 

Cu mg/L < 0,02 - - - - 26 0 

Cr mg/L < 0,05 - - - - 26 0 

F mg/L < 0,05 0,27 0,04 0,00 0,07 28 7 

PO4
-3

 mg/L < 0,010 0,125 0,043 0,040 0,033 28 25 

Br mg/L < 0,10 0,91 0,08 0,00 0,20 23 7 

Se mg/L < 0,01 - - - - 8 0 

Ni mg/L < 0,02 - - - - 23 0 

Si mg/L 1,30 40,00 14,70 14,25 10,89 28 28 
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3.4.3.3 - Metais e metalóides na escória e no pó de aciaria elétrica 

O processo de produção de aço em uma usina semi-integrada de forno elétrico consiste na 

fusão de sucata de aço em um forno elétrico a arco (FEA). Após a fusão da sucata, ocorre a injeção do 

oxigênio para promover as reações de carbono, silício e fósforo. A adição de CaO e MgO promove as 

reações de refino que conduzem à formação de escória de aciaria constituída de silicatos e óxidos 

(Polese et al. 2006). No processo também há a emissão de materiais particulados, denominados pós do 

forno elétrico, que por meio de exaustão são encaminhados a sistemas de despoeiramento, sendo o 

filtro-manga o sistema mais comumente utilizado. 

A escória de aciaria elétrica (figura 3.14) pode ser considerada um cálcio-silicato, com valores 

de CaO variando na faixa de 25% a 40% e SiO entre 12% a 15%. A concentração de MgO dependerá 

do tipo de material refratário utilizado no processo de produção do aço (Motz & Geiseler 2001). 

 

Figura 3.14 – Escória de aciaria elétrica e suas diferentes frações granulométricas (valores em polegadas). 

Devido ao seu teor de metais  e metalóides, o uso da escória levanta questões do ponto de vista 

ambiental e à saúde humana. Em termos ambientais, Motz & Geiseler (2001) afirmam que nos testes 

de solubilização realizados nas escórias na Alemanha, houve apenas aumento do pH, afetado pela 

solubilização do CaO presente, e da condutividade elétrica. O único metal que aparece nos testes de 

solubilização é o cromo, cuja concentração é normalmente de 0,3 mg/L. 

Suer et al. (2009) realizaram um estudo comparativo, incluindo a caracterização química e 

ensaios de solubilização entre escórias de FEA de usina na Suécia. No estudo, utilizaram escórias com 

diferentes usos e idades variáveis, desde recém-produzidas até escórias utilizadas como sub-base por 

um período de 10 anos. Os autores não encontraram diferenças significativas na composição química e 

na lixiviação das escórias analisadas.  

Proctor et al. (2000) realizaram análises granulométricas e químicas, ensaios de solubilização 

e lixiviação em 45 amostras compostas de escória de FEA em indústrias dos EUA. Os resultados 

(tabela 3.10) demonstraram que a escória de aciaria possui concentrações de Sb, Cd, Cr, Cu, Mn, Mo, 

Sn, Ni, Se, Ag, V, Zn acima das concentrações normalmente existentes no solo.  

½ a 1” 1 a 1 ½” 1 ½ a 2”0 a ½”

Steel Aggregate

½ a 1” 1 a 1 ½” 1 ½ a 2”0 a ½” ½ a 1”½ a 1” 1 a 1 ½”1 a 1 ½” 1 ½ a 2”1 ½ a 2”0 a ½”0 a ½”

Steel Aggregate
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Apesar disso, os autores concluem que uso da escória não deve ser considerado perigoso, uma 

vez que as concentrações encontradas nos testes de solubilização foram menores que os limites 

estipulados pela agência ambiental USEPA.  

Nos ensaios de lixiviação realizados, nenhuma das amostras ultrapassou os limites 

estabelecidos. Nestes ensaios, Ba, Mn, Ni, Cr, Zn, Pb e Cd foram detectados em 100%, 67%, 49%, 

44%, 36% e 24% das amostras, respectivamente. 

Tabela 3.10 – Concentração de metais lixiviados
2
, em mg/kg, na escória de aciaria elétrica, modificado de 

Proctor et al. (2000). 

Elemento Freq. detec. (%) Distrib.
1
 Média Desvio Padrão Mín. Máx. 

Al 100 L 35009 11693 14100 71600 

Sb 31 - 4,0 3,4 1,1 18 

As 11 L 1,9 1,1 0,5 5,8 

Ba 100 L 557 285 160 1800 

Be 91 - 1,1 1,0 0,6 6,3 

Cd 84 - 7,6 5,9 0,1 19 

Ca 100 N 250653 30857 172300 324400 

C 100 - 2936 2591 100 12100 

Cr (total) 100 N 1271 391 440 2000 

Cr (VI) 29 - 1,2 1,6 1,0 9,1 

Co 96 - 4,8 2,2 2,5 11 

Cu 100 L 178 84 62 540 

Fe 100 N 190211 65309 32700 312000 

Pb 100 - 27,5 43 4,5 220 

Mg 100 N 54460 17561 23600 91500 

Mn 100 N 39400 7712 18900 63800 

Hg 18 - 0,04 0,0 0,1 0,1 

Mo 98 - 30 22 1,6 81 

Ni 100 - 30 47 5,2 310 

P 98 - 1781 939 580 4290 

Se 100 L 18 5,2 7,5 36 

Si 100 - 74524 25647 39900 152700 

Ag 78 - 8,4 18 1,3 100 

S 100 N 1891 711 600 3310 

Tl 2 L 11 7,5 11 11 

Sn 100 L 10 5,5 3,2 34 

V 100 L 513 248 170 1500 

Zn 100 L 165 148 31 690 

1 L -distribuição log-normal. N – distribuição normal. 2 Para Carbono ASTM E 1019-83; Enxofre ASTM E 350-90; Magnésio 

ASTM E 663-86(91); Alumínio, Cálcio, Ferro, Manganês, Fósforo e Silício ASTM 1085-87; Antimônio, Arsênio, Bário, Berílio, Cádmio, 

Cromo Total, Cromo Hexavalente, Cobalto, Cobre, Chumbo, Mercúrio, Níquel, Selênio, Prata, Tálio, Estanho, Vanádio e Zinco USEPA 

SW-846; Cromo Hexavalente EPA 7197; Mercúrio EPA 7471; Demais metais digestão ácida EPA 3050b e método analítico 6010. 
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O pó do FEA (Figura 3.15) é considerado um resíduo perigoso pela USEPA devido a suas 

propriedades físicas e químicas, principalmente devido aos altos teores de Pb, Cd, Cr e Zn (Sofilic et 

al. 2004). Na classificação pela norma NBR 10004 (ABNT 2004a), ele é enquadrado como resíduo 

classe 1. 

Dados de referência indicam que a concentração dos principais elementos no pó do FEA é 

variável: Fe 10-45%, Zn 2-46%, Pb 0,40-15,4%, Cr 0,2-11%, Cd 0,01-0,30%, Mn 1-5%, Cu < 3%, Si 

1-5%, Ca 1-25%, Mg 1-12%, Al 0,1-1,5%, C 0,11-2,36%, S 1,5-2,5%, Na 0,5-1,8, K 0,35-2,30% 

(Sofilic et al. 2004). 

 

Figura 3.15 –Pó do forno elétrico a arco. 

Estudos realizados por Sebag et al.(2009) com amostras de pó de FEA de uma usina brasileira 

indicaram um material de granulometria fina, com a média de tamanho dos grãos abaixo de 2,58 µm.  

Os mesmos autores realizaram testes de lixiviação de acordo com procedimentos de diferentes 

países, sendo eles: Brasil, Estados Unidos (EUA), França, Japão, Alemanha e Holanda. Nos testes 

realizados conforme a norma brasileira NBR 10005 (ABNT 2004b), correlata da norma dos EUA, o 

ácido acético utilizado mobilizou os metais Zn, Pb, Mn, Cd, e Cu. Nos testes de lixiviação utilizando 

os procedimentos dos demais países (água deionizada ou ácido nítrico), o Pb e o Cr foram 

mobilizados. A tabela 3.11 apresenta os resultados dos testes de lixiviação. 
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 Tabela 3.11 –  Resultados dos testes de lixiviação conforme metodologia dos países, obtido de Sebag et al. 

(2009). 

 Brasil França Japão Alemanha Holanda 

Teste de lixiviação NBR 10005 X 31-210 JST – 13 DIN 38414-S4 NEN 7343 

Duração total do teste (h) 24 h 
56 h 

(24h+16h+16h) 
16h 24h 400h 

pH final do lixiviado 5±0,8 >12,5 >12,5 >12,5 12 

Condutividade final do lixiviado 

(mScm−1) 
7,9 8,4/1,0/0,7 9,0 9,0 – 

Elementos (mg/L)      

Cu 3,6 0,03/ND/ND 0,02 0,02 0,015 

Zn 2800 0,51/0,07/0,06 0,8 0,21 0,45 

Pb 41 8,6/0,27/ND 29 14 14,9 

Cr 0,12 4,9/2,2/1,4 5,1 5,1 2,3 

Cd 9,6 0,01/ND/ND ND ND <0,01 

Mn 34 0,03/0,03/ND 0,01 0,01 0,025 

Fe 5,0 0,06/NA/NA 0,1 0,08 ND 

ND – Não detectado. NA – Não analisado. 

3.4.4 - Metais e a Gestão de áreas contaminadas 

A gestão de áreas contaminadas em grande parte dos países é baseada no uso corrente ou 

pretendido para uma determinada área e o risco que este uso causa à saúde humana. Abordagens de 

risco ecotoxicológico também são utilizadas (CETESB 2001b, Jennings 2008, Provoost et al. 2006, 

Reijnders 2009). 

Na década de noventa, a maior parte dos países elaborou legislação relativa à proteção 

contaminação do solo e águas subterrâneas. Em caso de uma contaminação presumida, a investigação 

deve seguir uma abordagem gradual que se inicia com uma avaliação preliminar e investigação 

confirmatória seguida por uma investigação detalhada, avaliação de risco e, por fim, a remediação.  

A necessidade de uma investigação detalhada na grande maioria dos países é determinada a 

partir de valores orientadores (Provoost et al. 2006), normalmente determinados a partir de diferentes 

cenários hipotéticos, baseados ou não no tipo de uso do solo (industrial, agrícola ou residencial). 

Provoost et al. (2006) avaliaram os valores orientadores para solos utilizados em sete países 

europeus, Canadá e EUA, e observou grande variação nos limites estabelecidos. Os autores atribuíram 

a grande diferença observada às decisões políticas (inclusão ou não de critérios ecotoxicológicos) e 

pressupostos diferentes para a modelagem da exposição aos poluentes do solo. Jennings (2008) 

compilou dados obtidos em 31 países e em 50 estados americanos e confirmou a grande variação 

existente (figura 3.16). 
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Figura 3.16 – Variação dos valores orientadores de investigação adotados para solo de uso industrial em 

diversos países no mundo e nos estados americanos (Jennings 2008). 

A variação observada nos valores orientadores estipulados para águas subterrâneas é 

consideravelmente menor, pois a maior parte dos países leva em consideração valores de potabilidade 

de água (Provoost et al. 2006). 

No Brasil, São Paulo foi o primeiro estado a estabelecer um processo de gestão de áreas 

contaminadas por meio de valores orientadores para o solo e água subterrânea. Esse fato determinou 

que os órgãos ambientais dos demais estados adotassem tanto a metodologia quanto os valores 

orientadores estabelecidos para São Paulo. 

A metodologia é baseada em três limites para o solo, denominados valores de referência de 

qualidade (VRQs), valores de prevenção (VPs) e valores de intervenção (VIs). No caso das águas 

subterrâneas, há apenas o estabelecimento de VIs. 

No ano de 2009, foi publicada a Resolução n
o
 420 (CONAMA 2009), que ratificou o uso dos 

VPs e VIs para solos (no caso da resolução, o VI é denominado valor de investigação mas não há 

diferença de conceito) determinados na Decisão de Diretoria 195/2005-E (CETESB 2005) para o 

processo de gerenciamento de áreas contaminadas. A referida resolução também estabelece um prazo 

de quatro anos para que os estados definam os seus VRQs e os procedimentos a serem seguidos, 

incluindo seleção dos tipos de solo, parâmetros de caracterização destes, metodologias analíticas e 

interpretação dos dados a serem utilizados para a determinação dos valores. Os valores de investigação 

estabelecidos para água subterrânea foram baseados na portaria MS 518/04 (Brasil 2004) e na 

resolução 396/08 (CONAMA 2008). 
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Tal como realizado em outros países, diferentes ações devem ser realizadas quando um dos 

limites estabelecidos é excedido. O processo de gerenciamento completo, com base no risco, é iniciado 

caso o valor de investigação seja ultrapassado. 

Em Minas Gerais, a deliberação normativa conjunta COPAM/CERH 02/10 (COPAM 2010), 

que institui o Programa Estadual de Gestão de Áreas Contaminadas (PRAC), estabelece diretrizes e 

procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento ambiental de áreas contaminadas 

por substâncias químicas. Nesta, ratifica-se os valores de VP e VI estabelecidos na resolução 420/09 

(CONAMA 2009). A tabela 3.12, apresenta os valores de prevenção e investigação para inorgânicos 

no solo e água subterrânea estabelecidos nesta resolução. 

Tabela 3.12 –  Valores orientadores estabelecidos para inorgânicos no Brasil. Adaptado de CONAMA (2009). 

Elemento 

Solo (mg/kg de peso seco) Água Subterrânea 

(µg/L) 

VP 
VI 

Investigação 
Agrícola Residencial Industrial 

Alumínio - - - - 3500 

Antimônio 2 5 10 25 5 

Arsênio 15 35 55 150 10 

Bário 150 300 500 750 700 

Boro - - - - 500 

Cádmio 1,3 3 8 20 5 

Chumbo 72 180 300 900 10 

Cobalto 25 35 65 90 70 

Cobre 60 200 400 600 2000 

Cromo 75 150 300 400 50 

Ferro - - - - 2450 

Manganês - - - - 400 

Mercúrio 0,5 12 36 70 1 

Molibdênio 30 50 100 120 70 

Níquel 30 70 100 130 20 

Nitrato - - - - 10000 

Prata 2 25 50 100 50 

Selênio 5 - - - 10 

Vanádio - - - 1000 - 

Zinco 300 450 1000 2000 1050 

 

  



 

4CAPÍTULO 4 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A metodologia de estudo seguiu as seguintes etapas: levantamento de informações 

preliminares, caracterização hidrogeológica, caracterização hidrogeoquímica, tratamento e 

interpretação dos dados obtidos. 

4.2 - LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

Além dos estudos bibliográficos relacionados ao tema e a visita de campo para 

reconhecimento da área, a realização dos trabalhos envolveu a revisão de relatórios técnicos 

elaborados no local.  

Dentre os relatórios técnicos existentes, foram analisados dados provenientes dos seguintes 

estudos: 

 Due Dilligence Ambiental, realizado no ano 2000 pela empresa Brandt Meio 

Ambiente; 

 Campanhas de monitoramento dos poços PM-01 a PM-05, entre os anos de 2000 a 

2008;  

 Perfis de sondagens elaboradas para outros estudos (SPT-01 a SPT-10, figura 4.1) 

entre os anos de 2008 e 2009;  

 Avaliação Preliminar (ArcelorMittal 2009); 

 Investigação Confirmatória (ArcelorMittal 2010). 

 

A compilação das informações identificou a necessidade de um estudo planialtimétrico 

detalhado, inexistente na área em estudo. Assim, executou-se levantamento planialtimétrico cadastral 

da área industrial, com a cravação de dois marcos georreferenciados utilizando o equipamento DGPS 

L1-L2, conforme NBR 13133 (ABNT 1994). Este trabalho forneceu planta georreferenciada na escala 

de 1:1000, com curvas de nível com 1 metro de eqüidistância e com caracterização do uso do solo e 

marcação de pontos de nascente e afloramentos rochosos. 
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Fotos aéreas antigas do local também foram pesquisadas na Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais (CPRM) e na Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), para tentar 

determinar dados históricos da área, como, por exemplo, a origem da lagoa local e a altura dos taludes 

de escória na usina. 

A metodologia de obtenção de dados nos estudos, tais como a execução de sondagens, 

instalação e desenvolvimento de poços de monitoramento, purga e amostragem de água subterrânea, 

além dos métodos analíticos utilizados foi investigada para avaliar a confiabilidade e consequente 

utilização de tais dados no presente estudo. 

Ao fim desta etapa, foi possível definir o tipo de informação necessária e selecionar os pontos 

de amostragem para a caracterização hidrogeológica e hidrogeoquímica, identificados nas figuras 4.1 e 

4.2. Nas figuras também é possível observar a localização das sondagens e poços de monitoramento 

executados em estudos prévios. 
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Figura 4.1 – Pontos de amostragem para caracterização hidrogeológica. 
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Figura 4.2 – Pontos de amostragem para caracterização hidrogeoquímica.
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4.3 - CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA DO MEIO FÍSICO 

A caracterização hidrogeológica incluiu visitas de campo para a descrição do meio físico, 

levantamento geológico, execução de sondagens, instalação de poços de monitoramento, execução de 

slug tests, monitoramento por mais de um ano hidrológico do nível de água em poços, levantamento 

geofísico por eletrorresistividade e reinterpretação de dados de estudos prévios no local. 

4.3.1 - Locação e Descrição Litológica das Sondagens 

Foram realizadas 13 sondagens com a utilização de trado manual (figura 4.1). Além dessas, 

realizaram-se duas sondagens com perfuratriz roto-pneumática em locais onde previamente não havia 

sido possível atingir o lençol freático. As técnicas de sondagem utilizadas podem ser observadas na 

figura 4.3. 

  

Figura 4.3 – Realização de sondagens na área em estudo. A – Sondagem manual. B – Sondagem com perfuratriz 

roto-pneumática. 

 

As sondagens foram realizadas com base na norma NBR 15492 (ABNT 2007a). Durante as 

sondagens procedeu-se com a descrição tátil-visual dos diferentes materiais encontrados. 

Para caracterização da área a jusante da usina no platô de inundação próximo ao Rio São João, 

além das sondagens a trado manual, foram executadas 10 sondagens à percussão simples (SPT-11 a 

SPT-21, figura 4.1) conforme metodologia preconizada nas normas NBR 6484 (ABNT 2001) e NBR 

6502 (ABNT 1995). Os avanços foram procedidos pelos processos usuais de trado e/ou lavagem, 

realizando-se a cada metro de profundidade a amostragem e a realização de ensaio penetrométrico. 

A B 
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 Utilizou-se amostrador padrão de diâmetro externo e interno de 2‖ e 1 3/8‖ respectivamente, 

para qual o número de golpes de um peso de 65Kg caindo de uma altura de 75cm, necessários à 

penetração de 30cm do amostrador, após penetração inicial de 15cm, é correlacionado à compacidade 

ou consistência do solo. Em cada local sondado, observou-se também o nível de água subterrâneo. 

4.3.2 - Instalação de Poços de Monitoramento 

Em outubro de 2010, 14 poços (do PM-19 ao PM-32) foram instalados com o intuito de 

aprimorar a descrição hidrogeológica e hidrogeoquímica da usina (figura 4.2). 

Os poços de monitoramento foram instalados com tubo geomecânico de PVC de 2‖, seção 

filtrante partindo da base até cerca de 1,0 metro acima do nível d’água local. O espaço anelar entre a 

perfuração e o filtro foi preenchido com areia granulada lavada (granulação de 2 a 3 mm), da base da 

perfuração até aproximadamente 0,5 m acima da parte superior da seção filtrante. Acima deste nível, o 

espaço anelar foi selado com bentonita, até aproximadamente 0,20 metros abaixo da superfície do 

solo. O processo de instalação descrito seguiu a metodologia preconizada na norma NBR 15495-1 

(ABNT 2007b) 

Após a instalação dos poços, foi realizado o nivelamento geométrico dos mesmos, para 

definição das cotas topográficas. Ao final da instalação, utilizou-se o método de pistoneamento, 

descrito na norma NBR 15495-2 (ABNT 2008), para o desenvolvimento dos poços instalados. 

4.3.3 - Execução e Reinterpretação dos Slug Tests 

Em 2009, o método de Hvorslev (Fetter 2001), foi utilizado para a determinação da 

condutividade hidráulica a partir de dados obtidos em slug tests realizados em 10 poços de 

monitoramento da área (ArcelorMittal 2010).  

Os dados destes ensaios foram reinterpretados e os dados de condutividade novamente 

determinados pelo método Hvorslev e também pelo método de Bouwer-Rice (Bouwer 1989). Além da 

reinterpretação dos dados, foram executados slug tests em três poços instalados para auxiliar na 

composição da condutividade do aquífero em estudo. 

Os dados obtidos nos ensaios foram computados em planilha elaborada no software Excel pelo 

Serviço Geológico dos Estados Unidos (Halford & Kuniansky 2002) para o cálculo de condutividade 

hidráulica.  

4.3.4 - Avaliação de Recargas pelo Método VNA 

A recarga do aquífero local foi determinada a partir do método de variação do nível d’água. 

Para isso, em 2010 foram realizadas 8 medições de nível d’água nos primeiros 19 poços instalados 

entre os meses de fevereiro e junho, com frequência aleatória.  
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A partir da instalação dos novos poços, realizada em outubro de 2010, definiu-se a medição 

quinzenal do nível d’água nos poços de monitoramento, durante um ciclo hidrológico completo. As 

medições iniciaram-se em dezembro e foram finalizadas em dezembro de 2011. As medições foram 

realizadas manualmente, por meio de medidor de nível e rebaixamento d’água, marca Solinst, modelo 

101. 

4.3.5 - Levantamento Geofísico (Eletrorresistividade) 

A resistência da escória à perfuração torna difícil e custosa a instalação de poços de 

monitoramento nos locais onde há grande deposição deste resíduo. Para contornar tal dificuldade, 

foram realizados ensaios geofísicos de eletrorresistividade nos platôs, apresentados na figura 4.1, para 

caracterizar a espessura das áreas de disposição de escória, nível d’água dos aquíferos e o topo 

rochoso. As atividades de campo foram realizadas nos meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2012. 

O levantamento consistiu na execução de 3 linhas com arranjo dipolo-dipolo utilizando-se a 

técnica de caminhamento elétrico (CE) com 5 níveis de profundidade e espaçamento de 10 metros 

entre os eletrodos.  

O equipamento utilizado foi o eletrorresistivímetro Tectrol, pertencente ao DEGEO, que 

trabalha com injeção de corrente contínua (Morais 2007). Os procedimentos do levantamento 

geofísico são descritos abaixo: 

 Submersão dos eletrodos de fio de cobre em solução de sulfato de cobre no interior 

dos eletrodos não polarizáveis por um período mínimo de 12 horas (para saturar a 

ponta porosa); 

 Demarcação da linha de caminhamento com espaçamento de 10 metros; 

 Instalação dos eletrodos de metal para injeção de corrente (A e B) e dos eletrodos não 

polarizáveis (M e N) nos locais demarcados; 

 Montagem do sistema de medição (conexão da bateria, eletrodos, 

eletrorresistivímetro). 

Os dados de resistência aparente obtidos nos caminhamentos elétricos realizados foram 

tratados pelo software RES2DINV versão 3.56, da Geotomo Software, que transforma em dados 

quantitativos as informações qualitativas fornecidas pelas seções pseudo-profundidades (Morais 

2007). Para análise dos dados foram realizadas três formas de inversão, sendo a primeira com os 

parâmetros padrão e as duas últimas com refinamento de grid (opção “half the unit spacing”). Na 

terceira inversão inseriu-se também coeficiente de achatamento (vertical/horizontal flatness filter 

ratio) de 0,5.  
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4.4 - CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA 

Para a caracterização hidrogeoquímica das rochas, solo, resíduos, águas superficiais e 

subterrâneas relevantes ao estudo definiu-se o plano de amostragem na tabela 4.1. 

Observou-se que os dados para a concentração de metais no solo e água subterrânea nos 

estudos de Investigação Confirmatória (ArcelorMittal 2010)não foram interpretados de maneira 

satisfatória. A única avaliação realizada foi a comparação dos valores obtidos com os VRQs 

estabelecidos para o estado de São Paulo. Dessa forma, os dados da investigação mencionada foram 

reinterpretados e tratados estatisticamente junto com os dados obtidos nas campanhas de amostragem 

realizadas. 

As amostras de água subterrânea foram realizadas de forma a abranger as estações de seca e 

chuva, com frequência trimestral. Após quatro campanhas de amostragem (C1, C2, C3 e C4), como os 

dados já compilados, realizou-se nova campanha de amostragem (C5) incluindo também as lagoas 

internas, pontos a montante e a jusante da influência da empresa no rio São João e das três nascentes 

existentes no local. 

Tabela 4.1 – Plano de amostragem para análises laboratoriais 

Tipo de 

amostra 

Parâmetros Localização Objetivo 

Água 

superficial 

Alcalinidade, Cloreto, 

Sulfato, Metais e 

metalóides 

Lagoas internas Avaliar aporte de metais e 

metalóides provenientes do 

talude de escória 

Água 

superficial 

Alcalinidade, Cloreto, 

Sulfato, Metais e 

metalóides 

Nascentes localizadas na área da 

usina 

Avaliar contribuição natural de 

metais e metalóides 

Solo Metais e metalóides, 

granulometria e 

composição 

mineralógica 

Áreas no interior e próximas à 

usina (ver figura 4.1) 

Caracterizar pedologia local, 

caracterizar qualidade do solo 

Água 

subterrânea 

Alcalinidade, Cloreto, 

Sulfato, Metais e 

metalóides 

Poços de monitoramento 

instalados (ver figura 4.2) 

Caracterizar a qualidade de 

água subterrânea 

Rocha Metais e metalóides Afloramentos rochosos 

identificados no local 

Avaliar influência da litologia 

local na qualidade do solo e 

água subterrânea 

Escória de 

aciaria 

elétrica 

Metais e metalóides Amostras em usinas siderúrgicas 

com processo similar 

Avaliar influência da escória 

local na qualidade do solo e 

água subterrânea 

Pó do Forno 

Elétrico 

(FEA) 

Metais e metalóides Amostras em usina siderúrgica 

com processo similar 

Avaliar influência do pó de 

FEA na qualidade do solo e 

água subterrânea 
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4.4.1 - Água Superficial 

Inicialmente, foram realizadas 4 campanhas com frequência trimestral, de novembro de 2010 a 

setembro de 2011 nos pontos de monitoramento do rio São João (ASJ01 a ASJ03, figura 4.2) com o 

intuito de se abranger um ano hidrológico e períodos de seca e chuva.  

Por fim, após análise dos resultados obtidos tanto para a água superficial quanto para a água 

subterrânea, optou-se por fazer uma quinta campanha de amostragem em fevereiro de 2013 incluindo, 

além dos pontos de monitoramento ASJ01 a ASJ03, outro ponto no rio (ASJ04), três nascentes 

existentes na área (ANS01 a ANS03) e duas lagoas internas (ASL01 e ASL02). Os pontos de 

monitoramento mencionados estão indicados na figura 4.2. 

A coleta de água superficial no Rio São João (amostras ASJ01 a ASJ04, figura 4.2) e nas 

lagoas internadas da usina (amostras ASL01 e ASL02, figura 4.2) foi realizada com auxílio de 

amostrador vertical Limnos, com capacidade para 2,5 L e 30 cm de coluna d’água. 

 Considerando a profundidade máxima das duas lagoas e do trecho do rio São João da ordem 

de 2 metros, as amostras foram coletadas a uma profundidade média de 50 cm da superfície, uma vez 

que processos de estratificação térmica não são esperados. No momento da coleta, utilizou-se sonda 

portátil multiparâmetros para a determinação de pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, 

temperatura e Potencial de Oxi-Redução (Eh). 

As amostras de água superficial coletadas para análise de metais dissolvidos passaram por 

processo de filtragem (filtros de 0,45 µm) antes de serem armazenadas em frasco plástico de 

polietileno de 60 mL, preservado com ácido nítrico concentrado (obtendo pH < 2). As amostras para 

alcalinidade, sulfato e cloreto foram armazenadas em frasco plástico de polietileno de 500 mL e 

preservadas a 4º C. 

Visando a caracterização do background local, realizou-se também campanha de amostragem 

para averiguar a qualidade da água superficial em três nascentes (ANS01, ANS02 e ANS03, figura 

4.2) identificadas no levantamento topográfico e situadas a montante da área industrial. Os processos 

de filtragem, armazenamento e preservação seguiram os mesmos procedimentos das amostras obtidas 

para a lagoa. 

A determinação das concentrações dos metais e metalóides Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, 

Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sc, Si, Sr, Ti, V, Y e Zn nas amostras de água superficial 

foi realizada por Espectrofotômetro de Emissão Atômica com Fonte de Plasma Indutivamente 

Acoplado (ICP-OES). 
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A alcalinidade e o cloreto foram determinados por titulometria, pelos métodos SMEWW 

2320B e 4500-Cl-B (Greenberg et al. 1992). Para a determinação do sulfato, utilizou-se o método 

turbidimétrico SMEWW 4500-SO4
2—

D (Greenberg et al. 1992). Para a determinação de sulfatos e 

cloretos as amostras foram previamente filtradas. 

4.4.2 - Água Subterrânea 

Após análise da metodologia dos métodos de sondagem, instalação e desenvolvimento dos 

poços já existentes na área previamente ao estudo atual verificou-se que os mesmos estavam aptos e 

íntegros para também serem monitorados. Dessa forma, foram realizadas 5 campanhas de amostragem 

nos 32 poços de monitoramento indicados na figura 4.2. Nas campanhas em épocas de estiagem, 

alguns estavam secos, impedindo a amostragem.  

A princípio, foram realizadas quatro campanhas trimestrais de amostragem de água 

subterrânea de forma a abranger um ano hidrológico, sendo a primeira realizada em novembro de 2010 

e a última em setembro de 2011. Após análise dos resultados, realizou-se a quinta campanha no mês 

de fevereiro de 2013 com o intuito de consolidar hipóteses e solucionar dúvidas levantadas nos 

resultados das campanhas anteriores. 

Todas as campanhas de amostragem da água subterrânea seguiram a metodologia de purga a 

baixa vazão, descritas na norma NBR 15847 (ABNT 2010).  

Os parâmetros indicativos, como potencial hidrogeniônico (pH), condutividade elétrica, 

oxigênio dissolvido, temperatura e potencial de oxidação-redução (Eh) foram monitorados por meio de 

utilização de sonda multiparâmetros durante a purga. A amostragem de água subterrânea dos poços de 

monitoramento foi realizada após a estabilização dos parâmetros físico-químicos. 

A filtragem, armazenamento e preservação armazenamento das amostras para a análise de 

metais e metalóides, alcalinidade, sulfatos e cloretos nas águas superficiais seguiram os procedimentos 

especificados para as águas superficiais. 

A análise laboratorial das primeiras três campanhas seguiu o mesmo procedimento realizado 

para as águas superficiais. Na quarta e quinta campanhas, além da análise via equipamento ICP-OES, 

os elementos As, Ba, Cd, Co, Cr, Mn, Mo, Ni, Pb, V, Sr e Zn também foram analisados por 

Espectrofotômetro de Massas com Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS), marca 

AGILENT/modelo 7700x. 

4.4.3 - Solo 

Durante as sondagens para a instalação dos poços de monitoramento, foram coletadas 

amostras de solo em cada variação significativa textural ou de cor observada.  
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Seguindo-se o procedimento preconizado pelo Manual de Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas (CETESB 2001b), as amostras com maiores indícios de contaminação visual foram 

encaminhadas ao laboratório para análise de metais e metalóides.  

O material amostrado foi armazenado em sacos plásticos previamente identificados. Ao total 

foram coletadas 17 amostras. 

4.4.3.1 - Análise de Metais e Metalóides 

 As amostras obtidas foram secas em capela utilizando lâmpadas de 200 W para manter o 

aquecimento em torno de 40
o 

C, a fim de evitar perda de elementos voláteis (Förstner 2004 apud 

Guimarães 2005). 

Após secagem, as amostras foram desagregadas e peneiradas no Laboratório de 

Sedimentologia do DEGEO. A fração abaixo de 63 µm foi quarteada e encaminhada ao laboratório 

para análise. Para a extração dos elementos de interesse, utilizou-se o método de digestão ―pseudo-

total‖, adicionando-se 10 mL de mistura de HCl/HNO3 em proporção de 3:1 a 1 grama da amostra. 

A determinação das concentrações dos metais e metalóides nas amostras de solo foi realizada 

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

OES), marca SPECTRO/modelo Ciros CCD. 

4.4.3.2 - Análise Granulométrica 

Dentre as amostras de solo coletadas, selecionaram-se 16 que foram encaminhadas ao 

Laboratório de Geotecnia (LABOGEO/EM/DEC) para análise granulométrica e classificação textural. 

Os ensaios foram realizados de acordo com as seguintes normas: 

 NBR 6508 (ABNT 1984a) - Grãos de solos que passam na peneira 4,8 mm – 

Determinação da massa específica.  

 NBR 7181 (ABNT 1984b) - Solo - Análise Granulométrica. 

 NBR 6457 (ABNT 1986) - Amostras de solo - Preparação para ensaios de 

compactação e ensaios de caracterização. 

Todas as amostras encaminhadas para a análise granulométrica foram descritas 

morfologicamente conforme orientações de Santos et al. (2005). 

4.4.4 - Rocha 

Nos afloramentos rochosos identificados foram coletadas 3 amostras de rocha (dimensões 

aproximadas de 10 x 10 x 5 cm) com auxílio de martelo e armazenadas em saco plástico. 
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As amostras de rocha foram pulverizadas no Laboratório de Preparação de Amostras para 

Geoquímica e Geocronologia e de análises químicas por Fluorescência de Raios-X (LOPAG/FRX, 

UFOP) para posterior encaminhamento ao Laboratório de Geoquímica Ambiental 

(LGqA/DEGEO/UFOP). 

O conteúdo pulverizado passou pelo método de digestão ―pseudo-total‖, adicionando-se 10 

mL de mistura de HCl/HNO3 em proporção de 3:1 a 1 grama da amostra 

A solução resultante foi utilizada na determinação dos teores de metais e metalóides no 

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

marca SPECTRO/modelo Ciros CCD. 

4.4.5 - Escória de Aciaria Elétrica 

Em áreas descritas por antigos funcionários como antigos depósitos de resíduos, a escória 

observada apresentou-se com alta cimentação impedindo a coleta de amostras. Escórias dispersas 

encontradas na superfície não foram consideradas representativas já que ficaram mais expostas aos 

processos de lixiviação e por isso encontram-se possivelmente já estabilizadas.  

Para contornar a situação, foram coletadas 3 amostras de escórias recém-geradas em usina 

com processo produtivo similar ao antigamente existente na área em estudo área. A amostragem 

seguiu as orientações da norma NBR 10007 (ABNT 2004c), armazenadas em sacos plásticos e 

encaminhadas para laboratório especializado na caracterização de resíduos.  

As amostras de escória passaram então pelo processo lixiviação e solubilização de não voláteis 

para resíduos 100% sólidos especificados nas normas NBR 10005 (ABNT 2004b) e NBR 10006 

(ABNT 2004c), respectivamente. As soluções resultantes foram utilizadas na determinação dos teores 

de metais e metalóides em Espectrofotômetro de Emissão Atômica com Fonte de Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP-MS). 

4.4.6 - Pó do Forno Elétrico 

Dada a impossibilidade de coletar amostras do pó no local, devido à dispersão ocorrida, foram 

coletados resultados de caracterização de pó de FEA em ensaios de lixiviação (ABNT 2004b) e 

solubilização (ABNT 2004c), na mesma usina siderúrgica na qual se solicitou os dados da escória de 

aciaria elétrica. 

O preparo e análise das amostras do pó de FEA seguiram os mesmos procedimentos utilizados 

para a caracterização de metais e metalóides na escória. 
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4.5 - TRATAMENTO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS  

4.5.1 - Gestão de dados 

Em função dos diferentes tipos e da grande quantidade de dados existente, foram utilizados os 

seguintes softwares para a gestão, interpretação e análise dos dados: Microsoft Excel, versão 2007, R, 

versão 2.15.3, Groundwater Modeling System (GMS), versão 9.0, e ESRI@ArcMap versão 10. 

A utilização em combinação desses softwares permitiu a execução de gráficos, análise 

estatística, espacialização e compilação das informações obtidas para auxiliar na caracterização 

hidrogeológica e hidrogeoquímica da área. 

4.5.2 - Tratamento Estatístico 

Ao analisar dados geoquímicos, levou-se em consideração a natureza dispersa dos dados 

ambientais, com distribuição assimétrica, com cauda direita alongada e a existência de resultados 

abaixo do limite de quantificação (Reimann & Filzmoser 2000).  

Dessa forma, ao realizar a análise estatística descritiva, além dos parâmetros comumente 

empregados, utilizaram-se também medições que não são influenciadas por valores extremos, tais 

como a mediana e o desvio absoluto da mediana (Reimann et al. 2005). 

Assim, os resultados de análises químicas obtidos nas análises laboratoriais e nos ensaios 

campo foram analisados em forma de tabelas incluindo média, desvio padrão, mediana, desvio 

máximo da mediana, valor mínimo e máximo. Além disso, analisou-se o percentual de amostras com 

resultados acima do limite de quantificação (LQ). 

No presente estudo, muitos dos elementos analisados apresentaram grande número de 

amostras abaixo do LQ. Assim, previamente à análise estatística houve necessidade de tratamento dos 

dados. Conforme orientações de Reimann et al. (2008) e Templ et al. (2008), para elementos com 

mais de 75% das amostras acima do limite de quantificação, os dados abaixo de LQ foram estipulados 

com sendo metade deste valor.  

Além de valores abaixo de LQ, é comum a presença de outliers nos dados coletados. Tais 

valores, em estudos ambientais, não devem ser descartados sem prévia análise, uma vez que podem ser 

derivados de um processo secundário de mineralização ou contaminação (Templ et al. 2008). Por 

esses motivos, buscou-se trabalhar com todos os valores encontrados. 

Possíveis erros cometidos nas análises químicas foram avaliados por meio de balanço iônico, 

calculado pelo desvio percentual entre a concentração de cátions e ânions (Custodio 2001), já que, em 

tese, todas as soluções devem apresentar neutralidade de cargas (Vasconcelos et al. 2009). 
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Após o tratamento dos dados, para cada parâmetro em estudo, realizou-se teste de normalidade 

Shapiro-Wilk nos dados brutos e logaritmizados. Razali & Wah (2011), ao realizar estudo 

comparativo entre este e os testes de Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling e Lilliefors, concluíram 

que o teste de Shapiro-Wilk é o mais robusto para diversas formas de distribuição e tamanho amostral. 

A análise da correlação de Pearson foi utilizada para avaliação do nível de dependência linear 

entre variáveis (USEPA 2006). Os resultados considerados com correlação significativa também 

foram analisados por meio de gráficos uma vez que a análise apenas por meio do coeficiente de 

correlação pode levar a interpretações errôneas devido às características da distribuição dos dados 

geoquímicos mencionada anteriormente. 

Reimann & Filzmoser (2000) criticam a forma de análise de dados geoquímicos, comumente 

realizada com base na suposição de distribuição normal ou log-normal dos dados geoquímicos, fato 

que por vezes pode não ocorrer. Para contornar a situação, sugerem a realização de abordagem 

estatística exploratória por análise combinada de gráficos de histograma, box-plot, densidade, 

distribuição acumulada de frequência e scattergram unidimensional. A execução de tais gráficos foi 

realizada, conforme orientações de Reimann et al. (2008). 

Os gráficos de densidade, elaborados a partir da estimativa de densidade kernel gaussiana, 

foram utilizados para comparar a distribuição dos dados entre as diferentes campanhas.   

Resumidamente, o gráfico de densidade pode ser considerado como uma linha suavizada de um 

histograma (Reimann et al. 2008). A estimativa de densidade Kernel é a mais utilizada para dados não 

paramétricos e o principal parâmetro que controla o seu comportamento é a amplitude de janela 

(bandwidth) de observação (Duong 2007).  

O pacote density utilizado no software R busca automaticamente a amplitude de janela 

apropriada para a elaboração dos gráficos. Por essa razão, preferiu-se manter os parâmetros 

padronizados, estabelecidos pelo pacote.  

Os dados também foram classificados com base na sua similaridade por Análise Hierárquica 

de Cluster (Fraley & Raftery 1998, Naghettini & Pinto 2007). É importante mencionar que a análise 

cluster isoladamente não pode ser utilizada como prova estatística de correlações existentes. Entretanto 

ela pode ser utilizada como análise exploratória para detecção de estruturas de dados e orientar a 

investigação (Bratchell 1989). 

A seguir apresentam-se considerações compiladas de Bratchell (1989) e Templ et al. (2008), 

utilizadas no estudo, para a realização de análise cluster: 
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 Outliers: Dados geoquímicos sempre conterão outliers que muitas vezes são 

essenciais e importantes para os estudos. Estes podem ter grande influência no 

agrupamento, dessa forma, é essencial utilizar metodologia cluster que consiga lidar 

bem com os mesmos ou retirá-los a priori da análise; 

 Mistura de elementos maiores, menores e traço no agrupamento: Não devem ser 

utilizadas unidades diferentes para as concentrações. Repassar as concentrações para a 

mesma unidade não é desejável, pois os elementos maiores influenciarão muito no 

agrupamento. Recomenda-se a normalização dos dados; 

 Transformação e normalização: A análise cluster não requer dados com distribuição 

normal, entretanto é aconselhável transformar dados com grande assimetria para 

melhores resultados. Sugere-se utilizar a transformação box-cox ou logarítmica, 

seguida de normalização utilizando-se mediana e desvio absoluto máximo; 

 Cálculo da distância/similaridade: As distâncias Euclidiana e Manhattan fornecem 

resultados similares. Normalmente clusters utilizando a distância Manhattan são mais 

estáveis. 

 Método de agrupamento: Dentre os métodos de combinação existentes, destacam-se o 

Average Linkage (UPGMA), o Single Linkage, o Complete Linkage e o Ward. Cada 

método, aliado à metodologia de distância escolhida, possui suas vantagens e 

desvantagens que devem ser avaliadas antes de sua aplicação.  

 Seleção de variáveis: A adição de uma variável irrelevante pode ser o suficiente para 

esconder/modificar o verdadeiro agrupamento do conjunto de dados; 

 Análise da validade do Cluster: Como não há definição universal de cluster, não há 

medida universal para comparar os resultados dos agrupamentos. Existem métodos 

estatísticos externos (comparam os resultados obtidos com um agrupamento 

previamente conhecido), e internos (analisam o resultado do agrupamento utilizando 

as quantidades e características do próprio conjunto de dados). Apesar de tais 

métodos, para a validação do agrupamento, sugere-se avaliar em mapa a distribuição 

resultante do cluster e compará-las com as características regionais esperadas. 

Conforme observado, a escolha do método de agrupamento, do cálculo da distância e da forma 

do tratamento dos dados pode influenciar a formação dos clusters e fornecer diferentes resultados. 

Templ et al. (2008) realizaram análise comparativa de diferentes métodos de agrupamento em dados 

geoquímicos de 9 tipos de vegetação, variando distância e forma de normalização e concluíram que, 

no caso de clusters hierárquicos, o método que apresentou melhores resultados foi o Ward combinado 

a distância Manhattan, Euclidiana ou Gower e dados log-normalizados. 
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No presente estudo, a execução dos agrupamentos foi realizada para os dados químicos de 

solo e água subterrânea, por meio do programa estatístico R (Kabacoff 2011, R Core Team 2013), 

versão 2.15.3. A abordagem utilizada é especificada a seguir: 

1. Agrupamentos com dados originais e transformados para os parâmetros que tiveram 

mais de 75% das amostras acima de LQ. No caso da transformação logarítmica de 

parâmetros com dados negativos, como Eh, adicionou-se uma constante. 

2. Normalização dos dados pelos métodos média-desvio padrão (equação 4.1) ou 

mediana-desvio absoluto da mediana (equação 4.2). A segunda abordagem trata-se de 

uma análise mais robusta e reduz a influência dos outliers. 

3. Execução de cluster utilizando os métodos de agrupamento Average Linkage 

(UPGMA), Single Linkage e Ward variando-se o cálculo da distância (Euclidiana, 

Manhattan e Gower). 

O valor normalizado       pelo método média-desvio padrão é obtido pela subtração do 

valor a ser normalizado    da média  ̅ da distribuição e divido pelo desvio padrão  , conforme 

equação a seguir:   

                                                            
    ̅

 
                                    (equação 4.1) 

 O valor normalizado       pelo método mediana-desvio absoluto da mediana é obtido pela 

subtração do valor a ser normalizado    da mediana     da distribuição e divido pelo desvio 

absoluto da mediana MAD, conforme equação a seguir:   

                                                           
      

   
                                  (equação 4.2) 

O desvio absoluto da mediana MAD, por sua vez, é a mediana dos desvios absolutos do grupo 

de dados formado pela subtração de todos os valores do grupo Xi em relação à própria mediana do 

grupo     , conforme a equação 4.3: 

                                                 |       |                        (equação 4.3) 
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Além do agrupamento pelos métodos hierárquicos, baseados em distâncias entre observações, 

realizou-se também agrupamento com o algoritmo Mclust, utilizando-se o pacote computacional 

GuiSpatClust desenvolvido por Templ et al. (2008) para utilização no programa R. O pacote fornece o 

resultado do agrupamento especializados em mapa, facilitando assim a análise da distribuição regional 

dos cluster formados. Neste caso, utilizou-se a razão logarítmica isométrica (RLI) definida por 

Egozcue et al. (2003) para a transformação dos dados. Essa transformação reduz o problema dos dados 

ambientais composicionais (Reimann et al. 2008) e foi a que apresentou melhores resultados nos 

estudos de Templ et al. (2008) para o agrupamento via algoritmo Mclust. Além da transformação RLI, 

também foram utilizados para o agrupamento via algoritmo McLust, a transformação e normalização 

empregada nos métodos hierárquicos. 

A execução da análise com diferentes formas de transformação e normalização, variando os 

métodos de agrupamento e cálculo de distâncias teve como intuito avaliar a robustez dos clusters 

formados de forma a reduzir o risco de falsas interpretações. A figura 4.4 apresenta em forma de 

diagrama esquemático os clusters realizados. 

 

Figura 4.4 – Diagrama esquemático para preparação dos dados e execução dos agrupamentos. 
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5CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

 

5.1 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA  

5.1.1 - Histórico da Área e Caracterização Topográfica 

A partir dos levantamentos realizados foi constatada a utilização de diversas matérias-primas e 

insumos e produtos fabricados nos processos produtivos desenvolvidos pela Companhia Industrial 

Itaunense cuja atividade, conforme citado no item 1.2, foi responsável pela disposição de resíduos de 

forma inadequada na área em estudo. A figura 5.1 apresenta os principais locais analisados e 

nomenclatura adotada para a discussão dos resultados. 

As principais matérias-primas utilizadas, conforme informações colhidas em entrevistas com 

antigos funcionários, foram as ligas metálicas de ferro-manganês, ferro-silício, silício-manganês, 

ferro-nióbio, cal virgem, vanádio, grafite e sucata metálica.  

Como insumos, a antiga aciaria elétrica utilizava diversos tipos de óleos em seu processo de 

produção de tarugos para laminação, podendo-se destacar o uso de óleo de soja no molde para 

lubrificar a lingoteira, óleo solúvel para acionamento do forno, graxa e óleos lubrificantes para fins 

diversos. Estes eram armazenados em tambores no almoxarifado e na oficina da Aciaria em questão. O 

óleo BPF (baixo ponto de fluidez), utilizado no forno da aciaria para aquecimento de gusa era 

armazenado na área de estocagem de óleo. 

Na laminação utilizavam-se os mesmos tipos de óleos da aciaria. Também eram empregados 

os gases acetileno e oxigênio em maçaricos para corte de sucatas de laminação e os referidos gases 

eram armazenados em cilindros e tanques aéreos. 

Os resíduos da antiga Siderúrgica Companhia Industrial Itaunense foram depositados em 

grandes quantidades nos platôs GLP, Pós-enlonamento e Reservatório (Figura 5.1 e Tabela 5.1).  O pó 

de FEA não é citado pelo fato de ter sido disposto de forma difusa, pela precipitação das emissões da 

chaminé da aciaria, ou disposto de forma intermitente nos platôs, sendo difícil estimar a quantidade 

depositada em cada local. Neste tocante, destacam-se as fotografias obtidas dos platôs de escória ainda 

não revegetados e uma foto aérea de 1989 obtida na CEMIG (figura 5.2), na época em que o forno 

elétrico estava em operação. É possível observar na figura 5.2 as emissões do pó de FEA decorrentes 

da operação, os platôs de escória e também as áreas de depósito de sucata. 
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Tabela 5.1 – Volume estimado e seu respectivo local de disposição. 

Área Tipo de Resíduo Volume Estimado 

Platô GLP 
Escória 180000 m

3
 

Carepa 40000 m
3
 

Platô Pós-Enlonamento 
Escória 250000 m

3
 

Carepa 500 m
3
 

Platôs Reservatório  
Escória 50000 m

3
 

Carepa 100 m
3
 

 

5.2 - CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA 

O levantamento topográfico realizado na escala de 1:1000, em conjunto com visitas ao local 

de estudo, permitiu a criação de mapa hipsométrico (figura 5.3), onde é possível observar   

concavidades e divisores topográficos, o padrão de drenagem superficial e as áreas onde o relevo 

natural foi retrabalhado pelas atividades da usina. 

A porção sul e sudoeste apresenta um relevo mais elevado e íngreme, à montante da área de 

operações da empresa. Trata-se de área com baixa influência antrópica, com mata rala ou mata densa 

do tipo Cerradão (figura 5.1). Nesta área há um pequeno reservatório de água, a Lagoa 1 (figura 5.1), 

duas nascentes (figura 5.1 – ANS01 e ANS02). A rocha (gnaisse) aflora nesta porção ou é coberta por 

solos pouco evoluídos, com horizonte C mal desenvolvido. 

Na parte sudeste, observam-se quatro platôs (figura 5.1), com mata reflorestada, que 

antigamente eram utilizados para a deposição de escória. Adjacente aos platôs, há a terceira nascente 

na área de estudo (nascente ANS03) A área central engloba as operações industriais e administrativas 

da usina siderúrgica (Figura 5.1). Observa-se um pequeno lago (Lagoa 2) que recebe a contribuição 

dos cursos d’água, da drenagem superficial e possivelmente do aquífero freático. A oeste e a leste 

encontram-se os platôs GLP e pós-enlonamento (figura 5.1), respectivamente. De acordo com relatos 

históricos, ambos os platôs foram constituídos a partir da deposição de escória. A área da aciaria e da 

laminação configura claramente uma saliência topográfica, enquanto que as áreas do platô GLP e da 

Lagoa 2 configuram uma concavidade topográfica, que são domínios geomorfológicos que tendem a 

dispersar e concentrar, respectivamente, as águas superficiais e subterrâneas 

Na porção norte da área em questão, delimitada pela rodovia Doutor Miguel Augusto 

Gonçalves e o rio São João (figura 5.1), há um terraço fluvial que acompanha aproximadamente esta 

drenagem, com sedimentos aluviais argilosos quaternários. Nesta porção, existem áreas de ocupação 

residencial e outras áreas também pertencentes à usina, sendo elas: pátio de sucata externo, 

resfriamento/recirculação d’água, captação, estacionamento e ambulatório. 
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Figura 5.1 – Localização dos principais compartimentos da área em estudo. 
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Figura 5.2 – Fotografia aérea do ano de 1989 da área da usina identificando os principais processos potencialmente poluidores, modificado de CEMIG (1990).
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5.3 - CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA 

Os trabalhos confirmaram que a área da usina se encontra sobre rochas gnáissicas e 

migmatíticas, englobadas pela CPRM (2013) na unidade Gnaisse Cláudio, de idade arqueana.  

Na porção central e sul da área da usina encontram-se afloramentos de gnaisse são ou de seu 

saprolito, onde podem ser reconhecidas as feições estruturais planares mais importantes, o bandamento 

gnáissico (Sn) e fraturas.  

Medidas com bússola corroboraram o mapeamento elaborado pela CPRM (2013), indicando 

que o gnaisse encontra-se suavemente deformado por dobras suaves de eixo aproximadamente norte 

sul (figura 5.4).  

Medidas de campo e a posterior análise de fraturas com auxílio do programa Dips mostram 

que o gnaisse encontra-se pouco fraturado, com presença de duas famílias principais de fraturas (figura 

5.5), uma leste oeste e outra nordeste, ambas com mergulhos subverticais (Figura 5.6). As duas 

famílias se caracterizam por fraturas muito espaçadas, o que confere ao maciço rochoso local um 

padrão de maciço pouco fraturado e, consequentemente, pouco permeável. 

Na área sul da unidade industrial, os solos residuais de gnaisse são muito pouco 

desenvolvidos, mas na área central, onde o relevo é mais suave, são mais desenvolvidos, com 

horizontes A e B com no máximo 50 cm de espessura e horizonte C com espessura variando entre 2 a 

10 metros.  

As frações granulométricas, bem como os valores da massa específica dos grãos (s) obtidas 

nos ensaios granulométricos realizados em amostras selecionadas das sondagens, são apresentados na 

tabela 5.2. A classificação textural da maior parte das amostras indica solo areno siltoso ou argiloso 

para os horizontes pedológicos C e B, repsectivamente. Tais informações corroboram com a análise 

tátil visual realizada nas próprias amostras e em taludes de corte na área. Observa-se que as frações 

silte e argila nas amostras, que possuem maior afinidade com os metais no solo, variaram de 20% 

(ST01-3m) a 73% (ST21-5m). 
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Tabela 5.2 – Classificação textural das amostras de solo residual. 

Amostras 
Pedregulho 

(%) 

Areia (%) 
Silte 
(%) 

Argila 
(%) 

Massa esp. 
dos sólidos - rs 

(g/cm3) 

Classificação 
Textural 

Horizonte 

Grossa Média Fina 

ST01 (3m) 1 23 33 23 11 9 2,766 Areia siltosa C 

ST01 (4m) 2 17 31 20 16 14 2,618 Areia siltosa C 

ST02 (3m) 2 10 18 18 8 44 2,421 Areia argilosa C 

ST06 (3,5m) 4 24 21 29 14 8 2,648 Areia siltosa B 

ST10 (2,5m) 1 8 9 16 16 50 2,854 Argila arenosa B 

ST10 (7m) 1 18 17 12 23 29 2,58 Areia argilosa C 

ST12 (7m) 2 14 24 27 19 14 2,646 Areia siltosa C 

ST16 (3m) 4 12 14 10 22 38 2,579 Argila arenosa B 

ST16 (4m) 6 9 10 8 21 46 2,639 Argila arenosa B 

ST19 (3m) 0 14 20 17 9 40 2,846 Areia argilosa C 

ST19 (5m) 14 10 13 17 18 28 2,807 Areia argilosa C 

ST21 (4m) 0 7 10 13 13 54 2,609 Argila arenosa B 

ST21 (5m) 4 6 8 9 36 37 2,858 Argila Siltosa B 

ST24 (3m) 0 10 16 20 24 30 2,807 Areia argilosa C 

ST26 (3m) 2 6 17 28 23 24 2,785 
Areia silto-

argilosa 
C 
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Figura 5.3 – Mapa hipsométrico da área em estudo. 
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Figura 5.4 – Mapa com distribuição espacial das atitudes do bandamento gnáissico (Sn).  
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Figura 5.5 – Afloramento de gnaisse cortado por duas famílias de fraturas. 

 

 

Figura 5.6 – Estereograma com  representação dos polos de fraturas na área da usina. Total de 44 

medidas de fraturas. 



Ribeiro, L. G., 2014. Caracterização Hidrogeológica e Avaliação Estatística da Contaminação em área de Usina 
Siderúrgica 

82 

 

O levantamento pelo método geofísico de eletrorresistividade foi empregado para viabilizar a 

caracterização subsuperficial dos trechos na área central da usina onde ocorreu disposição de escórias, 

de difícil perfuração por sondagem. As pseudo-seções originais de caminhamento elétrico foram 

invertidas matematicamente com o programa Res2DInv, com vistas a facilitar a interpretação. As 

seções finais invertidas dos caminhamentos executados nos platôs GLP e pós-enlonamento são 

apresentadas nas figuras 5.7 a 5.8. Tais resultados foram obtidos utilizando-se refinamento de grid e o 

coeficiente de achatamento vertical/horizontal (Loke 2000).  As seções finais foram obtidas com no 

máximo 5 iterações. Loke & Barker (1996) bem como Morais & Bacellar (2010) em seus estudos, 

também observaram necessidade de baixo número de iterações para convergência da modelagem com 

número de dados similar ao do presente trabalho. 

No platô GLP (figura 5.1), os valores de resistividade indicam a existência de solo não 

saturado e escória na profundidade de 0 a 6 metros, dado que vai ao encontro dos relatos de antigos 

funcionários da empresa. A partir desta profundidade, os baixos valores de resistividade indicam 

provavelmente o nível freático. O embasamento cristalino parece ocorrer a partir dos 14,7 m onde é 

possível observar acréscimo gradual nos valores de resistividade nos caminhamentos realizados. Essa 

configuração estratigráfica estende-se à área ao lado da laminação, onde as sondagens SE-09, SE-12, 

SE-15 indicam presença de seixos esparsos de escória até profundidades de 10,5, 8,5 e 9,5 metros 

respectivamente. 

No platô pós-enlonamento (figura 5.1) os resultados das seções C2 e C3 foram influenciados 

pelos altos valores de resistividade (entre 5,2x10
4
 a 11,0x10

4
 ohm.m) observados na profundidade de 

14,7 m. Esses valores estão dentro da faixa de resistividade elétrica típicas para gnaisses sugeridos 

Telford et al. (1990, apud Morais 2007). Entretanto, a topografia na área próxima à sondagem SE-05, 

que identificou escória até a profundidade de 15 metros, aliada a relatos de antigos funcionários, 

indicam a existência de leito de drenagem aterrado com escória a cerca de 50 metros do início dos 

caminhamentos, justamente na área onde os altos valores de resistividade foram encontrados nos 

caminhamentos C2 e C3. 

Já no caminhamento C1, mais próximo à sondagem SE-05, essa anomalia não foi identificada. 

Credita-se isso a influência da água subterrânea mais próxima à superfície quando comparada aos 

caminhamentos C2 e C3. O aumento abrupto da resistividade elétrica a partir da profundidade de 14 

metros identifica o topo rochoso neste local. Nesta profundidade, a faixa da resistividade encontrada é 

similar à encontrada no caminhamento C1 do platô GLP. 
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Figura 5.7 – Seções invertidas de resistividade obtidas  nos caminhamentos CE-03-GLP, CE-02-GLP e CE-01-

GLP (de cima para baixo), realizados no platô GLP. Localização dos caminhamentos na figura 4.1. 

 

Figura 5.8 – Seções invertidas de resistividade obtidas nos caminhamentos CE-03-PE, CE-02-PE e CE-01-PE 

(de cima para baixo) realizados no platô pós-enlonamento. Localização dos caminhamentos na figura 4.1. 

 

SE-05 
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Na área próxima à antiga aciaria (atual galpão de matéria-prima), na feição geomorfológica 

em forma convexa, nas sondagens SE-07, SE-08 e SE-10, observou-se camada de escória com 

profundidade máxima variando entre 5 a 10 metros. Abaixo da escória, encontra-se o horizonte C, 

indicado nas sondagens pela coloração rósea e estruturas remanescentes de rocha.  

Por fim, no terraço fluvial, ao norte da área, as sondagens SPT (anexo I) possibilitaram 

identificar camadas de sedimentos arenosos e argilosos, estes às vezes orgânicos, que se encontram 

sobrepostos ao saprolito de gnaisse. Os sedimentos arenosos caracterizam-se por sua textura 

predominantemente arenosa e pela resistência média à penetração (à sondagem com teste SPT).  As 

camadas de argila são evidenciadas pela queda abrupta da resistência à penetração, pela consistência 

mole e pela coloração cinza com tonalidade escura.  

Estes sedimentos fluviais se encontram parcialmente recobertos por colúvios, que mostram 

textura argilosa e cores avermelhadas ou marrons.  Não só na parte norte da área, como também mais a 

montante, é muitas vezes é difícil distinguir o horizonte B desenvolvido in situ de sedimentos 

coluvionais pedogenizados. Como é comum neste tipo de ambiente geológico-geomorfológico, os 

colúvios e os horizontes B apresentam desenvolvimento pedológico similar e, portanto, condições 

hidrogeológicas também parecidas (Bacellar 2000). Dada esta dificuldade, estas unidades não foram 

distinguidas no modelo final, já que para os fins propostos, essa simplificação pode ser realizada sem o 

comprometimento dos resultados.  

Em toda a área, o horizonte C é identificado pela textura siltosa, conjugada com a presença de 

mica, alta resistência à penetração com o amostrador SPT e coloração rósea.  

Ao longo do terraço fluvial do rio São João, os perfis de solo indicaram interessante relação 

com as formas de relevo, confirmando as observações de Bacellar (2000). Nas formas de relevo 

côncavas, a espessura dos sedimentos é maior (4 a 10 metros de espessura) que na convexidade. Ou 

seja, a relação observada à montante, se propaga à jusante, no sentido do terraço fluvial, 

comprovando-se que as feições côncavas são receptoras de fluxos superficiais e subsuperficiais. 

A análise conjunta de descrição de perfis e de dados de sondagem e do levantamento 

geoelétricos possibilitou construir um bloco diagrama com a distribuição espacial de todas as unidades 

encontradas, empregando-se o software GMS 9.3. A construção de um modelo geológico/pedológico 

3D facilita a visualização e o entendimento da distribuição espacial do topo do embasamento, da 

distribuição dos horizontes pedológicos e dos sedimentos. A figura 5.9 ilustra de forma sequencial as 

diversas unidades encontradas na área da usina. 
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Figura 5.9 –  Sequência evolutiva da distribuição das unidades geológicas e pedológicas interpretadas  na área 

da usina. 
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Figura 5.10 –  Diagrama de cerca e perfis das seções. Exagero vertical 2:1.
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5.4 - CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA 

5.4.1 - Potenciometria 

A água subterrânea é mais facilmente acessada na área no aquífero com porosidade 

intergranular no regolito, seja no solo residual, como também nos sedimentos.  

Como é usual em estudos de avaliação de contaminação, os métodos de sondagem 

empregados (trado e percussão) não possibilitaram acessar a rocha. Por outro lado, seções de 

eletrorresistividade mostraram níveis de saturação a certa profundidade, evidenciando presença de 

água na porosidade fissural dos gnaisses. Como o grau de fraturamento não se mostrou muito elevado 

em trabalhos de campo, o aquífero fissural na rocha não aparenta ter grande potencial como 

armazenador e produtor de água, como é comum neste tipo de unidade.  

À montante da área industrial, onde o relevo é mais íngreme e a rocha muitas vezes aflora, não 

há, portanto, muitas informações sobre a água subterrânea. Neste segmento de relevo, o aquífero 

intergranular somente foi encontrado localizadamente ao longo de três pequenas drenagens de 

primeira ordem hierárquica tributárias do rio São João. O modelo geológico 3D mostra que a 

convexidade topográfica coincide com um alto estrutural, onde o topo do embasamento ocorre mais 

raso.  

Nas porções central e sul da área industrial, o regolito é constituído por solo residual e 

sedimentos, com o aquífero intergranular melhor desenvolvido. Como estas áreas coincidem com as 

evidências iniciais de contaminação, o estudo sobre o aquífero intergranular será priorizado neste 

trabalho. 

As campanhas de monitoramento sistemático do nível d’água em poços de monitoramento 

permitiram definir a direção preferencial dos fluxos hídricos subterrâneos no aquífero intergranular e 

estimar a recarga do aquífero local. A figura 5.10 apresenta a variação do nível d´água dos poços 

monitorados. Esta variação, conforme esperado, acompanha a sazonalidade das estações de seca e 

chuva na região. 

Nos platôs de escória (GLP e Pós-enlonamento), à exceção da sondagem SE-05 (PM-26), as 

sondagens a trado manual e roto-pneumática não conseguiram perfurar escória. Assim, nestes locais a 

superfície freática foi inferida a partir dos dados de resistividade elétrica aparente, obtidos em seções 

dos caminhamentos elétricos (figuras 5.7 e 5.8).  
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No platô de pós-enlonamento, a superfície freática estimada foi próxima à carga hidráulica 

medida no PM-26 na mesma época do caminhamento elétrico. De acordo com as três seções de 

eletrorresistividade, neste platô, a superfície freática ocorre em média na cota 815 m e mostra, como 

previsto, um suave decréscimo para jusante. 

A figura 5.11 apresenta o mapa piezométrico elaborado a partir de medidas de carga hidráulica 

realizadas em setembro de 2011, supondo-se condições isotrópicas no aquífero intergranular, ou seja, 

com ortogonalidade entre as linhas de fluxo e equipotenciais.  

Verifica-se que o fluxo no aquífero freático flui em direção ao rio São João, denotando o 

caráter influente deste. O fluxo subterrâneo tende nitidamente a convergir para o centro das 

concavidades topográficas, como esperado. Os dados piezométricos disponíveis ao longo de um ano 

hidrológico não evidenciam os fenômenos de confinamento e artesianismo, esperados para se 

desenvolver em decorrência das camadas mais argilosas identificadas nos poços locados no terraço 

fluvial.  

Contudo, a inexistência de poços de monitoramento com câmaras piezométricas multiníveis é 

um dificultador para este tipo de análise. Portanto, recomenda-se em futuros estudos neste tipo de 

ambiente que sejam instalados este tipo de instrumento com o devido cuidado, já que esta questão é 

muito relevante, pois a inexistência de condições de confinamento facilita os trabalhos de identificação 

e remediação de eventuais plumas contaminantes. 

O gradiente hidráulico médio varia entre cerca de 7% nas imediações das áreas de Aciaria e 

Laminação até 4% na área da Lagoa 2, sendo ainda mais baixos na área do terraço fluvial. 

A análise potenciométrica para os meses chuvosos indicou o mesmo padrão observado no 

mapa piezométrico da época de seca (figura 5.11). 
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Figura 5.11 – Variação temporal do nível freático nos poços de monitoramento. 
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Figura 5.12 – Mapa potenciométrico elaborado a partir de medidas em setembro de 2011.
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5.4.2 - Recarga 

O monitoramento da carga hidráulica nos poços de monitoramento permitiu a estimativa da 

recarga em 10 poços através do método VNA (item 4.3.5). As recargas foram estimadas adotando-se 

uma vazão específica (Sy) de 0,13, como proposto por Paiva (2006) em aquíferos em saprolito de área 

do embasamento (Tabela 5.3). 

Tabela 5.3 – Recargas calculadas na área em estudo com o método VNA. 

Poço Recarga (mm)
 

PM-01 273 

PM-03 234 

PM-04 286 

PM-06 195 

PM-07 203 

PM-09 208 

PM-10 260 

PM-11 234 

 

Os valores encontrados são similares a outros solos neste tipo de ambiente (Tecisan 2005) e 

não mostraram grandes variações espaciais. Não foi possível estabelecer qualquer tipo relação entre a 

recarga, a topografia local e a composição lito-pedológica dos poços. 

 

5.4.3 - Condutividade Hidráulica 

 A determinação da condutividade hidráulica em estudos anteriores (ArcelorMittal 2010, 

Tecisan 2005) não considerou os efeitos da linha reta dupla e residual, comuns em slug tests, conforme 

discutido no item 3.3.3 (figura 3.7). Assim os dados obtidos nos slug tests foram reinterpretados para a 

determinação da condutividade hidráulica pelo método Bower-Rice. A tabela 5.4 apresenta os valores 

obtidos nos estudos mencionados e os valores recalculados. 

Observa-se que a não consideração dos efeitos da linha reta dupla e residual podem acarretar 

em desvios consideráveis na condutividade hidráulica. No estudo, chegou-se à variação máxima de 

729,2%, o que significa que a velocidade do fluxo hídrico subterrâneo estaria superestimada em até 7 

vezes. Estes resultados evidenciam o risco em se obter os valores de condutividade em softwares 

específicos sem avaliar visualmente os resultados plotados, prática infelizmente rotineira. 
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Tabela 5.4 – Valores de condutividade hidráulica, em m/s. 

Poço Horizonte Hvorslev
1 

Bouwer-Rice
2 

Δ (%)
3
 

PM-06 Horizonte C 3,22.10
-6

 2,3.10
-6 

40,0
 

PM-08 Horizonte C 7,04.10
-7 

6,1.10
-7

 15,0 

PM-09 Sedimento 2,04.10
-6

 4,6.10
-6

 -55,6 

PM-10 Argila Orgânica 6,73.10
-7

 8,4.10
-7 

-19,9
 

PM-11 Horizonte A, B ou colúvio  3,81.10
-7 

2,5.10
-6 

-84,8
 

PM-12 Sedimento 1,69.10
-6

 3,2.10
-6

 -47,2 

PM-13 Horizonte C 7,92.10
-8 

6,5.10
-7

 -87,8 

PM-14 Argila Orgânica 3,16.10
-6

 3,7.10
-6

 -14,6 

PM-15 Horizonte C 3,51.10
-6

 7,9.10
-6

 -55,6 

PM-16 Horizonte A, B ou colúvio 2,37.10
-6

 3,7.10
-6

 -35,9 

PM-25 Horizonte C 4,01.10
-6 

4,8.10
-7 

729,2
 

PM-26 Escória 2,57.10
-6 

1,2.10
-6 

114,2
 

PM-31 Sedimento 3,16.10
-6 

7,5.10
-7

 321,3 

1 Calculado por Tecnohidro (2010) e Environ (2012). 2 Valor reinterpretado. 3 Variação em relação ao valor anterior. 

 

Os valores reinterpretados indicam que a condutividade hidráulica (10
-6

 a 10
-7

 m/s) situa-se na 

faixa de valores esperados para silte e areia siltosa (Fetter 2001, Heath 1983), que são as texturas 

comumente encontradas em saprolitos de gnaisse e migmatitos, e estão alinhados com observações 

obtidas nos ensaios de granulometria e sondagem SPT realizados.  

Adotando-se os valores maiores de condutividade hidráulica do saprolito (10
-6

 m/s) e de 

gradientes hidráulicos (7%) e assumindo-se uma porosidade efetiva do saprolito de 13% (porosidade 

efetiva = Sy), a velocidade real da água pela lei de Darcy seria da ordem de 0,045 m/d. Portanto, a 

partir da área da Aciaria e Laminação, onde o gradiente hidráulico é de cerca de 7%, o tempo de 

trânsito até o rio São João seria da ordem de 4400 dias, tempo suficiente para a contaminação ter se 

propagado às áreas residenciais indicadas na figura 5.1, já que os resíduos foram depositados há pelo 

menos 13 anos. É importante salientar o valor de velocidade obtido é muito elevado e o valor real deve 

ser inferior, pois o gradiente hidráulico e a condutividade hidráulica tendem a se reduzir 

significativamente na planície de inundação. 
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5.5 - CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA  

5.5.1 - Rocha 

Os resultados obtidos a partir da digestão ―pseudo-total‖ (10 mL de mistura de HCl/HNO3 em 

proporção de 3:1 a 1 grama da amostra) de três amostras de gnaisse coletados são apresentados na 

tabela 5.5. Apenas as concentrações de cobalto ficaram acima dos valores estipulados por Hem (1985) 

para rochas de filiação ígnea nas três amostras. A diferença pode ser originária do método de digestão 

utilizado. 

Tabela 5.5 – Concentrações, em mg/Kg, das amostras de rocha determinadas por ICP-MS.  

Amostra LQ AM01 AM02 AM03 Média
1 

Hem
2 

Al 15,5 11323,0 9984,0 6015,0 9107,3 79500 

As 2,99 < LQ < LQ < LQ 1,50 --- 

Ba 0,0194 94,1000 89,0000 93,2000 92,1000 595 

Be 0,0776 < LQ < LQ < LQ 0,0388 3,6 

Bi 3,56 5,98 5,79 10,30 7,36 --- 

Ca 9,51 3763,00 3588,00 541,00 2630,67 272000 

Cd 0,827 < LQ < LQ < LQ 0,414 0,19 

Co 0,574 61,400 61,700 102,000 75,033 23 

Cr 0,316 6,870 6,620 1,090 4,860 198 

Cu 0,949 < LQ 4,100 13,600 6,058 97 

Fe 25,8 17737,0 16698,0 6239,0 13558,0 36200 

K 4,54 5148,00 4632,00 1651,00 3810,33 25700 

Li 2,59 27,40 27,60 4,61 19,87 32 

Mg 0,090 3257,000 3356,000 565,000 2392,667 17600 

Mn 0,0535 205,0000 179,7000 54,7000 146,467 937 

Mo 0,639 < LQ < LQ < LQ 0,320 1,2 

Na 3,45 1087,00 845,00 892,00 941,33 28100 

Ni 0,860 2,750 2,770 < LQ 2,760 94 

P 2,89 358,30 354,50 33,420 248,74 1100 

Pb 3,73 < LQ < LQ < LQ 1,86 16 

S 2,65 33,16 31,51 27,42 30,70 410 

Sb 3,02 < LQ < LQ < LQ 1,51 0,51 

Sc 0,0268 1,3340 1,1470 0,5520 1,0110 15 

Si 0,590 233,600 191,100 196,200 206,967 285000 

Sr 0,0158 19,2500 20,8200 9,7600 16,6100 368 

Th 0,86 18,59 18,56 11,49 16,21 11 

Ti 0,421 1580,000 1463,000 200,700 1081,233 4830 

V 3,19 34,25 32,48 3,44 23,39 149 

Y 0,1678 43,9500 30,0000 11,4700 28,4733 41 

Zn 0,148 52,700 49,300 12,020 38,007 80 

Zr 0,433 23,370 20,350 14,440 19,387 160 

1
 Para o cálculo dos valores médios, utilizou-se LQ/2 nos resultados de amostras abaixo de LQ. 

2
 Valores médios de HEM (1985) para rochas ígneas. 
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5.5.2 - Escória de Aciaria Elétrica 

A tabela 5.6 apresenta concentrações de metais obtidas em amostras de escória de aciaria 

elétrica utilizando-se os ensaios de lixiviação e solubilização preconizados pelas normas NBR 10005 

(ABNT 2004b) e NBR 10006 (ABNT 2004c), respectivamente. Os dados foram obtidos a partir de 

usina siderúrgica semi-integrada do grupo ArcelorMittal, que utiliza a sucata metálica como principal 

matéria-prima para a produção do aço. O processo é similar ao antigamente realizado pela usina 

siderúrgica de Itaúna na época em que gerava escória. 

Tabela 5.6 – Concentrações de metais em análises de escória, em mg/L. 

 

Metais 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 

Solub. Lixiv. Solub. Lixiv. Solub. Lixiv. Solub. Lixiv. 

Al 0,477  < 0,01  0,323  0,606  

As < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Ba 0,095 1,9 0,076 1,8 0,073 2,0 0,08 2,2 

Cd < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Pb < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Cu < 0,005  < 0,005  < 0,005  < 0,005  

Cr < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,014 < 0,01 0,183 

Fe 0,032  < 0,01  1,4  0,081  

Mn < 0,01  < 0,01  < 0,01  < 0,01  

Ag < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Se < 0,008 0,086 < 0,008 0,056 < 0,008 0,048 < 0,008 < 0,008 

Na 1,1  < 0,5  1,7  0,684  

Zn < 0,01  < 0,01  < 0,01  < 0,01  

 

Os resultados indicam que Ba, Cr e Se, nos ensaios de lixiviação, e Al, Ba, Fe e Na, nos 

ensaios de solubilização, foram mobilizados. De acordo com a norma NBR 10004 (2004a) os 

resultados obtidos nas análises caracterizam o resíduo como  não perigoso e não inerte (classe II A) em 

função das concentrações de Al nas amostras 1, 2 e 4 e Fe na amostra 3. As observações estão 

coerentes com os estudos de Proctor et al. (2000) (tabela 3.10). Ressalva-se que, pelo fato de 

utilização da metodologia preconizada pela norma NBR 10005 (2004b), nos ensaios de lixiviação não 

foram analisados Cu, Fe, Mn, Na e Zn. Entretanto, nos ensaios de Proctor et al. (2000) para 

determinação do potencial de lixiviação (item 4.3.3), Mn e Zn foram detectados em 67% e 44% das 45 

amostras analisadas. A lixiviação de Cu, Fe e Na tampouco foi por eles analisadas.  
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Portanto, de acordo com os resultados obtidos considerou-se que a escória de aciaria elétrica 

disposta na área da usina tem potencial de contaminar solo e água subterrânea com Al, Ba, Cr, Fe, Na 

e Se. Além destes, em função das conclusões de Proctor et al. (2000), também foram considerados Mn 

e Zn como elementos potencialmente lixiáveis ao solo e água subterrânea da usina. 

5.5.3 - Pó do Forno Elétrico a Arco (FEA) 

A tabela 5.7 apresenta concentrações de metais obtidas em amostras do pó de FEA utilizando-

se os ensaios de lixiviação e solubilização preconizados pelas normas NBR 10005 (ABNT 2004b) e 

10006 (2004c), respectivamente. Os resultados foram obtidos da mesma usina siderúrgica citada 

anteriormente.  

Tabela 5.7 – Concentrações de metais em análises de pó de FEA, em mg/L. 

 

Metais 

Amostra 1 Amostra 2 

Solubilizado Lixiviado Solubilizado Lixiviado 

Al 0,118  <0,01  

As < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 

Ba 0,145 0,225 0,224 0,505 

Cd < 0,001 2,5 0,531 1,3 

Pb 1 3,3 0,208 9,1 

Cu 0,016  0,013  

Cr 0,012 < 0,01 0,013 < 0,01 

Fe 0,043  <0,01  

Mn < 0,01  0,101  

Ag 0,023 0,018 0,034 0,017 

Se < 0,008 0,017 < 0,008 < 0,008 

Na 1318  5247  

Zn 0,115  1,6  

 

À exceção do As, todos os elementos analisados foram detectados em uma das duas amostras. 

De acordo com a norma NBR 10004 (2004a) os resultados obtidos nas análises caracterizam o resíduo 

como perigoso (classe I) em função das concentrações de Cd e Pb em ambas amostras. 

Apesar disso, os valores obtidos são menores que os encontrados na literatura (tabela 3.11). 

Ao se realizar uma análise comparativa entre a escória e o pó do FEA, considerando-se frequência na 

detecção de parâmetros e concentrações obtidas tanto no estudo atual quanto no referencial 

bibliográfico pesquisado, pode-se afirmar que o pó do FEA possui maior potencial de contaminar os 

diferentes compartimentos ambientais com Cd, Cu, Na, Pb, Zn enquanto a escória com Al e Ba. Para 

os demais elementos, em especial Fe, Cr e Mn, ambos os resíduos possuem potencial de contaminação 

similar. 
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5.5.4 - Águas dos Corpos d´água Superficiais 

Os corpos d’água analisados e seus respectivos locais de amostragem são apresentados nas 

figuras 4.2 e 5.1. As concentrações dos elementos As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Mo, Ni, P, Pb, Sc, V e Y 

ficaram abaixo do limite de quantificação laboratorial em toda as amostras de água superficial 

coletadas. A tabela 5.8 apresenta os resultados da amostragem realizada em fevereiro de 2013. 

Em relação às amostras das lagoas 1 e 2 situadas na área (figura 5.1), observa-se na tabela 5.8 

que os resultados da amostra da lagoa 2 a jusante do platô de escória (ASL02) são constantemente 

maiores que da lagoa 1 localizada à montante dos platôs (ASL01). Esse fato indica que o aterro de 

escória influencia a qualidade das águas e é responsável pelo aporte das concentrações dos metais, 

principalmente Al e Ba. Além destes, a lagoa 2 também apresentou concentrações maiores que a lagoa 

1 de Na e Zn, típicos do pó de FEA, e Fe e Mn, presentes tanto na escória quanto no pó.  

Os parâmetros físico-químicos analisados também indicam diferenças entre as lagoas. As 

águas da lagoa 2  possuem pH mais básico, maior condutividade elétrica e maior potencial redutor que 

a lagoa 1 (tabela 5.8). 

Tabela 5.8 – Resultado de análises de água superficial da campanha de amostragem de fevereiro de 2013.  

Parâmetro Unid. ASL01 ASL02 ANS01 ANS02 ANS03 ASJ01 ASJ02 ASJ03 ASJ04 

Al µg/L 83,2 359,0 1060,0 < 19,4 < 19,4 142,0 67,7 36,4 136,0 

Ba µg/L 4,450 46,000 29,100 45,300 66,200 39,700 40,600 38,100 41,900 

Ca µg/L 777,00 12700,00 5110,00 6700,00 9730,00 6030,00 6380,00 5850,00 5670,00 

Fe µg/L 72,60 210,00 1471,00 157,00 203,00 562,00 383,00 181,00 830,00 

K µg/L 3418 2952 1419 3020 2498 3316 3430 3498 3266 

Mg µg/L 217,00 6220,00 1160,00 1880,00 2030,00 1420,00 1500,00 1400,00 1350,00 

Mn µg/L 16,300 209,000 207,000 74,800 209,000 9,630 3,800 < 1,145 21,500 

Na µg/L 725,0 4630,0 6340,0 6820,0 6810,0 4630,0 4990,0 4830,0 4570,0 

S µg/L < 76,3 806,0 357,0 232,0 1000,0 0715,0 0860,0 753,0 719,0 

Si µg/L 2190,0 958,0 14100,0 14900,0 13100,0 6620,0 6450,0 6540,0 6420,0 

Sr µg/L 6,060 90,500 22,800 59,200 67,900 50,700 53,300 49,900 48,900 

Ti µg/L < 4,89 5,60 29,5 < 4,89 < 4,89 < 4,89 < 4,89 < 4,89 < 4,89 

Zn µg/L < 2,41 6,04 17,4 8,46 6,66 4,15 7,77 4,58 7,56 

pH --- 6,82 7,66 6,36 7,17 7,01 --- --- --- --- 

Eh mV -62,8 -79,8 -89,3 -52,6 -51,9 -67,3 -61,8 -61,6 -55,5 

CE µS/cm 124 158 101 118 110 103 108 102 103 

OD mg/L 2,1 3,0 3,3 3,1 3,6 3,5 3,2 3,2 3,6 

Obs: Valores em vermelho indicam concentrações acima dos limites de corpos d’água classe 3 e valores em laranja de corpos 

d’água classe 1 estabelecidos na deliberação normativa COPAM/CERH 01/2008 (COPAM 2008). 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 73, 170p. 

 
97 

ArcelorMittal (2010) realizou duas campanhas de amostragem para avaliar a qualidade d’água 

na lagoa 2, a primeira em agosto e a segunda em dezembro de 2010 . Na época de seca, o pH medido 

na lagoa foi de 7,32. Na época de chuva, o pH medido foi de 8,14. O aumento do pH na época de 

chuva comprova a influência dos taludes com escória a montante do reservatório. Os demais 

parâmetros analisados não sofreram alteração significativa entre as épocas de seca e chuva. 

É interessante observar que, com base nos parâmetros estabelecidos pela DN COPAM/CERH 

01/2008, a concentração de oxigênio dissolvido em todas as amostras não atenderiam aos parâmetros 

de um corpo d’água classe 3. A nascente 1 (ANS 01) e a Lagoa 2 (ASL02) apresentaram 

concentrações de Al também acima do estabelecido na classe 3. Os parâmetros Fe e Mn também em 

algumas amostras extrapolam os limites de enquadramento classe 1. Neste enquadramento, os limites 

para os demais parâmetros não foram extrapolados em nenhuma das amostras. Todas as concentrações 

estão muito abaixo dos parâmetros de lançamento de efluentes da referida deliberação normativa.  

As águas das nascentes (figura 5.1) apresentaram características similares para a maior parte 

dos metais analisados. A nascente 1 (ANS01, figura 4.2) destaca-se pela alta concentração de Al, Fe e 

Zn e por ser a única que apresentou concentração de Ti acima do LQ. Pela característica das 

concentrações, é possível que a nascente tenha sofrido impacto da escória e do pó do FEA. 

No rio São João, os resultados das análises indicaram concentrações maiores para as amostras 

à montante (ASJ04 e ASJ01, figura 4.2) da área de influência das atividades industriais da usina 

siderúrgica para Al, Fe e Mn (tabela 5.8).  

Os resultados das quatro primeiras campanhas, apresentados na tabela 5.9, evidenciam que as 

atividades da usina aparentemente não afetam a qualidade das águas do rio na época de chuva ou seca. 

As concentrações dos parâmetros Be, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, P, Ti, V e Y ficaram abaixo do LQ. Nos 

resultados obtidos, apenas os parâmetros Al e Fe no ponto ASJ-01 e Fe, no ponto ASJ-03 

extrapolaram os limites estabelecidos para enquadramento de corpo d’água classe 1. 

Os dados apresentados na tabela 3.8, permitem realizar comparação com os resultados obtidos. 

A referida tabela apresenta dois pontos de monitoramento no rio São João de características distintas. 

O ponto PA-009-Itaúna trata-se de trecho a jusante das atividades da empresa. O ponto PA-036- 

Itatiaiuçú situa-se a montante da cidade de Itaúna. Ambos os pontos estão fora da área de influência da 

usina. Percebe-se ao compará-los, que o ponto PA-009 apresenta maiores concentrações de Al, Ba, Ca, 

K, Mn, Na, P, Zn, SO4
-2

, HCO3
-
 e condutividade elétrica. A comparação dos resultados obtidos na 

tabela 5.9 com tais pontos de monitoramento indicam que a qualidade de água no trecho analisado 

(ASJ01 a ASJ03 – figura 4.2) assimila-se ao ponto PA-036, à exceção do Zn e da condutividade 

elétrica, que é similar à do ponto PA-009. 
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Tabela 5.9 – Concentrações de água superficial, em µg/L, das campanhas C1 a C4.  

Metal 

ASJ-01 (montante) ASJ-02 ASJ-03 (jusante) 

Nov/ 

2010 

Fev/ 

2011 

Mai/ 

2011 

Set/ 

2011 

Nov/ 

2010 

Fev/ 

2011 

Mai/ 

2011 

Set/ 

2011 

Nov/ 

2010 

Fev/ 

2011 

Mai/ 

2011 

Set/ 

2011 

Al 14,30 26,40 54,60 56,90 19,40 24,20 11,0 16,88 22,10 20,70 25,60 10,24 

Ba 25,100 32,400 29,200 110,200 24,100 30,200 21,800 117,200 24,300 30,100 21,900 172,300 

Ca 2476 2584 3680 2137 2406 2594 2332 2106 2364 2536 2320 2174 

Fe 287,00 193,00 343,00 495,50 221,00 231,00 238,00 231,80 337,00 232,00 249,00 242,50 

K 2037 1659 1910 1763 1920 1618 1558 1703 1912 1622 1577 1686 

Li 0,605 <0,926 <0,853 0,340 <0,522 <0,926 <0,853 <0,853 <0,522 <0,926 <0,853 <0,853 

Mg 794,0 752,0 1371,0 806,0 795,0 754,0 792,0 791,0 1369,0 768,0 794,0 784,0 

Mn 105,00 62,90 44,90 48,86 61,10 62,90 28,40 41,81 52,80 62,60 28,50 40,25 

Na 3584,0 3208,0 3876,0 3973,0 3477,0 3116,0 3204,0 3959,0 3441,0 3098,0 3270,0 3755,0 

S 269,6 202,4 354,0 349,0 292,0 247,7 280,5 316,9 296,4 243,4 275,3 262,8 

Si n.a. 3933 n.a. 4079 n.a. 3896 n.a. 4026 n.a. 3887 n.a. 3885 

Sr 21,100 25,900 31,900 23,480 20,700 25,800 21,100 23,160 20,900 25,500 21,100 24,180 

Zn <3,84 <4,26 <3,47 44,68 <3,83 <4,26 <3,47 39,94 <3,84 <4,26 <3,47 69,00 

Obs: Valores em vermelho indicam concentrações acima dos limites de corpos d´água classe 1 estabelecidos na deliberação 

normativa COPAM/CERH 01/2008 (COPAM 2008). n.a – parâmetro não analisado. 

Assim, nas águas superficiais do rio São João, avaliou-se a possibilidade da lixiviação de 

elementos presentes na escória e pó do FEA acarretarem nas altas concentrações de Zn, bem como no 

aumento da condutividade elétrica no trecho analisado. Entretanto, ao se analisar a amostragem de 

setembro de 2011, observa-se um acréscimo significativo Zn e também de Ba, nos pontos analisados. 

Em função de se tratar de período de seca, considera-se que o aumento destes não decorre da 

lixiviação dos resíduos dispostos na usina. Diante destas informações, considera-se baixa a 

probabilidade do Zn observado ser influência da escória e pó de FEA. Já os valores de condutividade 

elétrica observados no trecho do rio analisado, parecem ser oriundos de características naturais da 

região, em função de valores similares encontrados nas nascentes e também no ponto AJ04, fora da 

área de influência da usina. 
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5.5.5 - Solos 

 Além das amostras coletadas, decidiu-se utilizar na interpretação geoquímica os resultados de 

estudos prévios de ArcelorMittal (2010). Assim, foi possível agregar 30 pontos da amostragem 

realizada em julho de 2009, aos 15 coletados em outubro de 2010 para este estudo. 

Previamente à utilização destes dados na análise, realizou-se comparação dos mesmos para 

avaliar possíveis discrepâncias em relação às metodologias de extração, uma vez que o laboratório da 

Bioagri utilizou a método de extração USEPA 3051a (USEPA 2007) para as amostras de solo, 

enquanto no presente estudo optou-se pela realização da digestão via água régia estabelecido por 

Rauret et al. (2001) e utilizado nas análises do LGQa.  

A figura 5.12 apresenta os gráficos de densidade de bário, ferro, chumbo e zinco para 

comparação entre as diferentes campanhas.  Observa-se que as concentrações das amostras coletadas 

no presente trabalho são geralmente maiores, essa tendência também é verificada nos demais 

elementos analisados. Isso indica que o método digestivo utilizado no LGQa é mais eficiente na 

liberação de metais.  

 
 

  

Figura 5.13 – Gráficos de densidade comparando resultados de diferentes campanhas amostrais. 
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A tabela 5.10 apresenta o resumo estatístico das concentrações de metais nas amostras de solo. 

É interessante observar que em nenhuma amostra foi ultrapassado o valor de investigação industrial 

estabelecido na legislação de Minas Gerais (tabela 3.12). Assim, pode-se considerar que, para o uso 

industrial, a área não apresenta risco à saúde humana para uso industrial do solo. Os elementos Cd, Cu 

e Pb tiveram concentrações máximas maiores que os valores de prevenção (tabela 3.12). As 

concentrações máximas de Cr e Ni ficaram acima dos valores de investigação para uso agrícola e as de 

Ba e Co acima do valor de investigação para uso residencial. Para estes elementos mencionados (Ba, 

Co, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb), os valores do 3º quartil ficaram abaixo do valor de prevenção. O boro 

apresentou valor máximo, médio, mínimo, média-log, mediana, 1º e 3º quartis acima dos valores de 

referência de qualidade (VRQ-MG). Molibdênio, vanádio e zinco apresentaram apenas as 

concentrações máximas acima dos referidos valores (tabela 3.7). É importante observar que cobalto, 

níquel e vanádio, apesar de não terem sido analisados no material lixiviado e solubilizado das amostras 

de escória e pó de FEA, foram detectados em praticamente 100% de escória de aciaria elétrica 

analisadas por Proctor et al. (2000), tabela 3.10. 

Os testes de Shapiro-Wilk indicam que os dados não apresentam distribuição normal. Porém 

observa-se que boa parte dos elementos apresenta distribuição log-normal (p-valor S-W Log > 0.05). 

O resultado deve ser analisado com parcimônia, pois de acordo com Razali & Wah (2011), testes de 

normalidade com menos de 30 amostras não apresentam bom desempenho.  
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Tabela 5.10 – Estatística descritiva para os dados de solo, dados em mg/Kg e p-valor para o teste de normalidade Shapiro-Wilk com dados originais (SW) e logaritmizados 

(SW Log). LQ1 – Limite de quantificação das análises do presente estudo. LQ2 – Limite de quantificação das análises de ArcelorMittal (2010). 

Elemento Amostras < LQ LQ1 LQ2  Mínimo Máximo  Média Média-log  Mediana  MAD Desv. P. CV CV Rob. 1º Quartil 3º Quartil S-W S-W Log 

Ag 30 30 NA 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0 0 0 0,25 0,25 0 NA 

Al 45 0 15,5 0,5 903,0 81800,0 19000,0 10200,0 11200,0 11800,0 20800,0 1,1 1,1 5030,0 26100,0 0 0,348 

As 45 30 2,99 0,4 0,2 6 1,32 0,827 1,5 0,882 1,2 0,915 0,59 0,2 1,5 0,002 0 

B 30 0 NA 0,4 1,8 131 37,1 23,2 24,5 17 36,3 0,98 0,696 13,2 35,8 0 0,263 

Ba 45 0 0,0194 0,4 3,3 659 96,1 53,7 82 83 114 1,18 1,01 23 123 0 0,239 

Be 15 0 0,0776 0,4 0,0163 7,16 1,15 0,586 0,663 0,507 1,73 1,51 0,765 0,341 1,2 0,256 0,075 

Bi 15 15 3,56 0,4 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 0 0 0 0 1,78 1,78 0 NA 

Ca 15 0 9,51 0,4 67,4 10700 1300 483 439 456 2670 2,06 1,04 214 1030 0 0,757 

Cd 45 19 0,827 0,045 0,0225 2 0,463 0,301 0,414 0,168 0,442 0,955 0,407 0,2 0,414 0 0 

Cl- 30 30 NA 11 6 6 6 6 6 0 0 0 0 6 6 0 NA 

Co 45 3 0,574 0,5 0,25 75 10,5 4,46 4,8 4,6 16,1 1,53 0,958 1,9 8,67 0 0,296 

Cr 45 2 0,316 0,5 0,25 196 31,5 11 9,3 8,9 47,5 1,51 0,957 3,93 35 0 0,2 

Cu 45 0 0,949 0,4 0,8 121 16,3 7,82 7,61 9,21 22 1,35 1,21 3,4 22 0 0,474 

Fe 44 0 25,8 0,4 808 172000 29100 18800 21200 18700 32200 1,11 0,88 10200 35400 0 0,111 

K 15 0 4,54 0,4 256 3560 1230 956 974 633 945 0,766 0,65 664 1400 0 0,925 

Li 15 0 2,59 0,4 3,06 42,4 12,7 10,2 11,7 7,37 9,57 0,752 0,628 7,14 15,9 0 0,537 

Mg 15 0 0,090 0,4 125 2910 1340 1050 1120 581 832 0,621 0,517 916 1600 0 0,047 

Mn 45 0 0,0535 0,4 7,1 3030 354 145 160 179 604 1,7 1,12 44 336 0 0,555 

Mo 45 30 0,639 0,4 0,25 2,2 0,572 0,435 0,32 0,103 0,51 0,891 0,323 0,25 0,7 0 0 

Na 15 0 3,45 0,4 17,6 111 46 40 34,8 24,7 26,2 0,569 0,71 27,6 59,5 0 0,713 

Ni 45 6 0,860 0,5 0,25 79 7,8 3,06 2,6 3,22 13,2 1,69 1,24 1,06 9 0 0,545 

NO3
- 30 24 NA 1,1 0,6 4,6 1,01 0,799 0,6 0 0,956 0,943 0 0,6 0,6 0 0 

P 15 0 2,89 0,4 60 1490 252 167 134 53,4 355 1,41 0,399 104 242 0 0,023 

Pb 45 1 3,71 0,4 1,86 74,8 15,7 11,6 10 7,41 13,8 0,883 0,741 8,3 19,5 0 0,695 

S 15 1 2,65 0,4 1,32 226 67,1 41 48,7 47,2 59,4 0,886 0,97 27,5 88,6 0 0,079 

Sb 45 40 3,02 0,5 0,25 1,51 0,764 0,535 0,25 0 0,599 0,783 0 0,25 1,51 0 0 

Sc 15 0 0,0268 0,4 1,07 27,6 5,84 3,9 3,24 1,07 7,23 1,24 0,329 2,56 4,17 0 0,024 

Se 30 28 NA 0,5 0,25 1,4 0,3 0,273 0,25 0 0,217 0,725 0 0,25 0,25 0 0 

SO2
-4 30 28 NA 12 6 47 8,33 6,82 6 0 9,02 1,08 0 6 6 0 0 

Sr 15 0 0,0158 0,4 0,834 36,3 8,18 4,71 4,57 4,09 9,57 1,17 0,895 1,84 10,1 0 0,919 

Th 15 0 0,86 0,4 5,03 44,4 24,8 22,8 26 6,89 8,83 0,356 0,265 20,3 29,1 0 0,003 

Ti 15 0 0,421 0,4 236 3740 945 626 544 302 1140 1,21 0,555 370 718 0 0,014 

V 45 0 3,19 0,4 1,6 607 71,8 32,1 36,8 33,8 114 1,59 0,918 14 65 0 0,955 

Y 15 0 0,1678 0,4 17,3 114 53,2 47,5 39,8 16,7 26,6 0,499 0,419 34,5 67,6 0 0,728 

Zn 45 0 0,148 0,4 3,2 354 44,6 27,9 31 25,2 58,4 1,31 0,813 14 41 0 0,623 

Zr 15 0 0,433 0,4 2,87 16 8,95 8,34 8,76 2,56 3,27 0,365 0,293 7,12 10,6 0 0,343 

NA – parâmetro não analisado. 

Legenda1:  > Valor de referência de qualidade  > Valor de prevenção  > Valor de investigação - uso agrícola  > Valor de investigação – uso residencial 

1Valores orientadores estabelecidos pela deliberação normativa conjunta COPAM/CERH 02/2010 (COPAM 2010)
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Para evitar a influência dos valores extremos, comuns em estudos geoquímicos ambientais 

(Reimann & Filzmoser 2000), os dados utilizados para a análise de correlação de Pearson foram 

logaritmizados. A tabela 5.11 apresenta o resultado obtido para correlações com R
2
 (acima de 0,6 e p-

valor abaixo de 0,05). 

Tabela 5.11 – Correlação de Pearson para os dados de solo logaritmizados. 

Parâmetro1 Parâmetro2 Correlação P-Valor Parâmetro1 Parâmetro2 Correlação P-Valor 

Sc V 0,98 0,00E+00 Co P 0,76 1,01E-09 

Fe Sc 0,96 0,00E+00 Co V 0,76 1,38E-09 

Ca Sr 0,94 0,00E+00 Cr Cu 0,75 2,18E-09 

Cr Ni 0,87 6,77E-15 Ba Mn 0,75 3,47E-09 

Co Ti 0,87 1,39E-14 Mn P 0,74 8,03E-09 

Fe V 0,86 3,33E-14 Co Fe 0,73 1,10E-08 

Co Mn 0,86 4,43E-14 Co Ni 0,70 7,41E-08 

Sc Ti 0,85 1,88E-13 Ni P 0,70 9,09E-08 

P V 0,85 2,86E-13 Sc Zr 0,70 1,10E-07 

K Li 0,84 7,73E-13 Ni Sr 0,69 1,77E-07 

Ni V 0,83 2,49E-12 Ca Ni 0,69 1,85E-07 

Fe Ti 0,82 3,81E-12 Cr Sc 0,69 2,03E-07 

Cu V 0,82 5,13E-12 Fe Mn 0,68 3,29E-07 

Fe P 0,82 5,47E-12 Li Mg 0,67 4,39E-07 

Ti V 0,82 6,06E-12 Ba Zn 0,64 1,82E-06 

Mn Zn 0,81 1,52E-11 Mn Ti 0,64 1,89E-06 

K Mg 0,81 2,40E-11 V Zr 0,64 2,00E-06 

Cr V 0,80 2,98E-11 Ba Co 0,64 2,06E-06 

Cr P 0,80 5,55E-11 Ni Sc 0,64 2,12E-06 

Co Sc 0,79 1,45E-10 Fe Zr 0,63 3,05E-06 

Fe Zn 0,78 1,81E-10 V Zn 0,63 3,73E-06 

Cu Fe 0,78 2,06E-10 Cr Fe 0,62 5,35E-06 

Cu Ni 0,78 3,30E-10 Fe Ni 0,62 5,91E-06 

Co Zn 0,78 3,77E-10 Ca Cr 0,62 6,63E-06 

P Sc 0,77 5,42E-10 Mn Sc 0,61 7,07E-06 

Co Cu 0,77 8,08E-10 Cu Mn 0,61 8,70E-06 

Cu Zn 0,77 9,02E-10 Ca Zn 0,61 1,03E-05 

Co P 0,76 1,01E-09 Na Th 0,61 1,05E-05 
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Dentre as correlações apresentadas na tabela 5.11, destaca-se as que ocorrem entre elementos 

potencialmente contaminantes identificados na escória (Ba, Co, Ni, V), pó do FEA (Cd, Cu, Pb e Zn) e 

em ambos (Fe, Cr e Mn). Tanto o Al, presente na escória, quanto o Na, presente no pó, não obtiveram 

coeficiente de correlação acima de 0,6 com os demais elementos potencialmente contaminantes. A 

correlação de Pearson, não indica a existência de contaminação uma vez que há dentre alguns dos 

elementos citados afinidade natural, mas serve de indicador e apoio para as análises de agrupamento. 

As análises de agrupamento realizadas sem a normalização dos dados foram influenciadas 

pelas altas concentrações de elementos como Al e Fe, formando grupos inconsistentes e variáveis de 

acordo com o método de agrupamento e distância utilizados. Por sua vez, as análises de agrupamento 

com os dados log-normalizados apresentaram robustez nos resultados para os diferentes métodos e 

distâncias utilizados.  

A figura 5.13 apresenta a análise de agrupamento dos resultados das análises químicas de solo 

log-normalizados pelo método de Ward, baseado na distância euclidiana (figura 5.12). Ao dividir o 

dendograma em dois grupos, observa-se que os elementos potencialmente contaminantes na escória e 

pó de FEA (tabelas 5.6 e 5.7), à exceção do Na, são agrupados separadamente dos demais elementos 

(K, Li, Mg, Th e S).  

 

Figura 5.14 – Agrupamento de dados de solo (log-transformados, normalizados), usando o método de 

agrupamento Ward baseado na distância euclidiana entre as variáveis. 
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O grupo de elementos potencialmente contaminantes subdivide-se em dois. O primeiro contém 

Al, Ba, Co, Mn, Pb, Y e Zn. À exceção do Co e Y, não analisados nos ensaios de lixiviação e 

solubilização, todos os demais elementos são liberados pelo pó, escória ou ambos. O segundo 

agrupamento dessa subdivisão contém elementos como Ca, Cr, Cu, Fe, Ni também presentes nos 

resíduos dispostos na usina.  

Nos agrupamentos realizados a partir dos diferentes métodos, o Fe manteve-se sempre ausente 

do grupo constituído pelo Zn, presente na composição do pó do FEA, e sempre próximo ao vanádio, 

presente na composição da escória. Esse fato, aliado ao coeficiente de correlação de Person (R
2
 = 

0,861) indica que concentrações anômalas de Fe podem estar diretamente relacionadas à presença de 

escória. Entretanto em função da correlação de Pearson (R
2
 = 0,7845) observada entre o Fe e o Zn, não 

se pode descartar a possibilidade de influência do pó de FEA nas concentrações do solo. 

Ainda no ramo dos elementos potencialmente contaminantes, no grupo à esquerda, Al e Ba, 

observados em maiores concentrações nas amostras solubilizadas da escória, geram uma segregação 

do Pb, com os elementos Co, Mn e Zn. Pelas características dos elementos constituintes e dos 

resultados obtidos nos ensaios de solubilização e lixiviação, era de esperar que o Pb tivesse maior 

similaridade com o Co, Mn e Zn do que com o Al e Ba. Nota-se que estes, embora em menores 

concentrações, também foram observados no material lixiviado ou solubilizado do pó de FEA. O Al, 

conforme já mencionado, não apresenta correlação de Pearson acima de 0,6 com nenhum dos 

elementos analisados. O Ba, por sua vez, não se correlaciona com elementos de características 

similares (Ca e Sr) e apresenta bom coeficiente de correlação com Mn, Zn e Co (0,748, 0,643 e 0,641, 

respectivamente). Por essas razões, apesar dos resultados dos ensaios indicarem a escória como 

resíduo com maior liberação de Ba para o meio, a análise de agrupamento e a correlação de Pearson, 

indicam que na área de estudo, a origem de concentrações anômalas está relacionada ao pó do FEA.  

No ramo à direita do agrupamento dos elementos contaminantes, observa-se que o Ca, 

componente característico da escória, agrupa-se primeiramente ao Sr. Esta constatação, aliada à 

correlação de Pearson, que se apresenta significativa para estes dois elementos (R
2
 = 0,937) e abaixo 

de 0,6 para Ca-Fe, sugere que as concentrações observadas no solo são de origem natural. Neste ramo, 

ainda se destacam o agrupamento de elementos típicos da escória (Fe, V, Cr, Ni) e as correlações de 

Pearson acima de 0,6 observadas entre estes elementos. Dentre os elementos potencialmente 

contaminantes, destoa-se neste agrupamento o Cu, presente em concentrações acima de LQ apenas nos 

ensaios de solubilização do pó de FEA.  

O agrupamento por parâmetros, aliado às correlações observadas, permitiu tecer considerações 

acerca das características da contaminação. Para melhor visualização de padrões espaciais de 

contaminação, os dados logaritmizados foram espacializados, utilizando-se simbologia boxplot 

sugerida por Reimann et al. (2008). Os resultados são apresentados nas figuras 5.14 e 5.15.  
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Figura 5.15 – Distribuição boxplot de concentrações logtransformadas de metais no solo. 
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Figura 5.16 – Distribuição boxplot de concentrações logtransformadas de metais no solo. 
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Apesar das concentrações de metais no solo não ultrapassarem os valores de investigação 

estipulados para Minas Gerais (tabela 3.12), a espacialização permite observar que as concentrações e 

Al, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V e Zn nas áreas próximas à usina são maiores que os valores obtidos 

nas amostras coletadas em áreas não influenciadas pelas atividades industriais, nas sondagens ST-23 e 

ST-24 (figura 4.1). 

É possível identificar três áreas com maior frequência de concentrações de metais no quarto 

quartil, sendo elas: 

 Antiga aciaria e laminação (figura 5.1 – 1 e 2); 

 Lagoa 2 (figura 5.1 – 8) 

 Terraço fluvial (figura 5.1 – 6, 11 e 13) 

Ainda que a totalidade das sondagens não apresentem concentrações de metais no 4º quartil, 

próximo à antiga aciaria e laminação há maior densidade de sondagens com Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, 

Pb, V e Zn. Isso indica influência das emissões do pó de forno elétrico sem o devido controle ao longo 

dos anos de operação e da utilização de escória no entorno para fins de pavimentação das vias internas. 

Na área próxima à lagoa 2, especificamente na sondagem SE-04 (figura 4.1), todos os metais 

analisados apresentaram concentrações localizadas no 4º quartil. Zn e Pb, elementos metálicos 

característicos do pó do FEA, foram considerados outliers na distribuição, mesmo com a 

logaritmização dos dados. Antigos empregados informaram que o local anteriormente era um terreno 

alagado ocupado por macrófitas e que a área no entorno da lagoa havia sido aterrada com escória e pó 

de FEA. As altas concentrações da Al, Cr, Fe, Ni e V, bem como a descrição das sondagens indicam 

também a presença da escória de aciaria e por isso confirmam as informações repassadas.  

Em todas as áreas que compõem o terraço fluvial, observam-se concentrações de Cr, Cu e Ni, 

com valores acima do terceiro quartil no antigo pátio de sucatas externo e próximo à captação de água 

(figura 5.1). Essas altas concentrações são creditadas às seguintes atividades: 

 Antigas práticas de desassoreamento do rio São João, exercida pela municipalidade, 

cujos relatos indicam o espalhamento do sedimento dragado no local; 

 Inundações do rio São João no local, acarretando em aporte destes metais para o solo; 

 Emissões atmosféricas e depósito de escória do processo produtivo da Companhia 

Itaunense; 
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Ainda no terraço fluvial, as concentrações de Al, Ca e Fe são maiores na área residencial do 

platô e na área de captação de água. Na antiga área de armazenamento de sucata as concentrações 

destes elementos fazem parte do 1º ou 2º quartil. Em função dessa ocorrência não generalizada é mais 

provável que as altas concentrações destes elementos sejam originárias de processos naturais locais. 

No terraço, as maiores concentrações de Pb e Zn encontram-se nas áreas de propriedade da usina, 

indicando possível disposição de pó do FEA, e não a deposição por meio das emissões atmosféricas. 

Apesar das constatações acima mencionadas, a espacialização dos dados não permite a 

segregação entre áreas com concentrações alteradas pelos processos antrópicos mencionados e áreas 

cujas concentrações foram pouco ou não alteradas. Para buscar tal segregação, considerando de uma 

única vez todos os parâmetros analisados, realizou-se a análise de agrupamento nas sondagens 

realizadas. Tal como no agrupamento por parâmetros, as análises mostraram-se mais estáveis com os 

dados log-normalizados. A figura 5.16 apresenta os resultados do agrupamento de dados de solo log-

transformados e normalizados (média e desvio-padrão), usando o método de agrupamento Ward 

baseado na distância euclidiana entre as variáveis.  

 

Figura 5.17 – Agrupamento de dados de solo coletados em sondagens (log-transformados e normalizados), 

usando o método de agrupamento Ward baseado na distância euclidiana entre as variáveis. 
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O agrupamento realizado e apresentado na figura 5.16, ao ser espacializado em dois (distância 

10) ou três grupos (distância 20) não foi eficaz na segregação pretendida entre áreas impactadas de 

áreas não impactadas. Contudo, o agrupamento serviu para a definição de números de grupos a serem 

utilizados no agrupamento McLust.  

Tendo como base o número de 2 e 3 grupos observados, realizou-se nova tentativa de 

identificação dos padrões de contaminação no solo da usina pelo método de agrupamento McLust 

(Templ et al. 2008). Neste agrupamento, foram utilizados apenas elementos metálicos analisados tanto 

na campanha da ArcelorMittal (2010), realizada em julho de 2009, quanto na campanha de 

amostragem deste estudo, realizada em outubro de 2010, sendo eles: Al, Ba, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb, V 

e Zn. 

A execução do algoritmo McLust com grupos não levou a informações significativas sobre as 

características de contaminação da área. Os clusters formados variaram significativamente de 

composição conforme o tipo de transformação utilizada (logarítmica ou RIL) e com a exclusão ou 

inserção dos parâmetros utilizados. A instabilidade observada na formação dos grupos indica que não 

há uma forte tendência de contaminação.  

Dentre as diversas simulações realizadas, o agrupamento que se apresentou mais coerente com 

a análise espacial foi o obtido na simulação com dados log-normalizados, que não considera o Al na 

formação dos clusters e força a separação em dois grupos. Os resultados são apresentados na figura 

5.17. A figura 5.18 informa que os parâmetros que mais contribuíram para formação do cluster foram 

Ba, Co, Mn e Zn. 

  

Figura 5.18 – Agrupamento de dados de solo (log-transformados, normalizados), usando o método de 

agrupamento McLust considerando a formação de dois grupos. 

1 2 
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Figura 5.19 – Agrupamento de dados de solo (log-transformados, normalizados), usando o método de 

agrupamento McLust considerando a formação de dois grupos. 

A exclusão do Al pode ser justificada pela disparidade observada entre as concentrações 

obtidas por ArcelorMittal (2010) e o presente estudo. Se por um lado a utilização dos dados de 

ArcelorMittal (2010) permite maior densidade de dados a serem analisados na área, por outro gera 

incertezas na análise conjunta dos dados em função da diferente abordagem analítica utilizada. 

De qualquer forma, nenhum dos agrupamentos realizados resultou em definição de um padrão 

espacial claro em relação à contaminação. Esse fato é esperado, já que as concentrações encontradas 

no solo não são consideradas altas quando comparadas aos valores de referência de qualidade para o 

estado de Minas Gerais.  

Apesar disso, é possível observar que o agrupamento apresentado na figura 5.17 é eficaz em 

distinguir áreas que não foram afetadas pelos resíduos gerados nas atividades industriais de áreas com 

concentrações anômalas de metais e potencialmente afetadas. 
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O cluster 1 da figura 5.17 apresenta os solos analisados que foram impactados. Observa-se que 

neste grupo estão incluídas amostras de solo que apresentaram concentrações de metais localizadas em 

grande parte acima do 3º quartil e já listadas aqui, sendo elas: antiga aciaria e laminação, Lagoa 2 (e 

Terraço fluvial (figura 5.1). Na área da antiga aciaria e laminação é interessante observar que apenas 

os pontos localizados ao sul das operações não estão incluídos no grupo. A própria direção da 

dispersão atmosférica observada na figura 5.2 pode ser a razão para a não inclusão destas sondagens. 

Na área do terraço fluvial, o agrupamento exclui das áreas impactadas a área residencial. 

No cluster 2 estão inclusas, além da sondagem executada área residencial do terraço fluvial, as 

amostras ao sul da área, com influência mínima das atividades industriais. Neste grupo, são também 

observadas sondagens no entorno da antiga aciaria e laminação bem como amostras coletadas nos 

platôs de escória. Apesar de não esperado, a baixa concentração de metais existentes nesta sondagem 

fizeram as mesmas ser incluídas no grupo dos solos analisadas não impactados. 

A identificação do tipo resíduo que deu origem às anomalias não foi possível em função de 

similaridades dos elementos lixiviáveis e solubilizáveis entre os dois tipos de contaminantes (pó e 

escória de FEA) principais da área, às baixas concentrações encontradas e também à disposição 

conjunta destes resíduos em determinados locais. Apesar de se esperar, por exemplo, que o Ba esteja 

presente em maiores concentrações em áreas com depósitos de escória, tal elemento também pode ser 

encontrado em depósitos de pó de FEA. No agrupamento por parâmetros, a formação dos grupos com 

parâmetros provenientes ora do pó de FEA, ora da escória, tal como na análise de correlação, é 

indicativo da disposição por vezes misturada de ambos.  

Dessa forma, as diferentes análises realizadas permitem concluir que não há padrão 

significativo de contaminação na área, não sendo possível segregar a partir dos dados geoquímicos a 

origem da contaminação do solo a partir da disposição inadequada de resíduos. 

5.5.6 - Águas Subterrâneas 

As concentrações de metais nas amostras coletadas foram em sua grande parte abaixo do 

limite de quantificação (LQ) da metodologia analítica utilizada no equipamento ICP-OES. A tabela 

5.12 apresenta o resumo estatístico das análises realizadas. Para o cálculo dos parâmetros estatísticos, 

utilizou-se o valor de LQ/2 para os resultados abaixo de LQ, como discutido no item 4.5.2. Os 

resultados obtidos, conjuntamente com os valores de LQ para todas as campanhas, são apresentados 

no anexo II. 
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Tabela 5.12 – Estatística descritiva para os dados de água subterrânea e p-valor para o teste de normalidade Shapiro-Wilk com dados originais (SW) e logaritmizados (SW 

Log). LQMAX – Limite de quantificação máximo das campanhas realizadas. 

Elemento Amostras < LQ LQMAX Unidade Mínimo Máximo Média 
Média-

log 
Mediana MAD 

Desv. 

P. 
CV 

CV 

Robusta 

1º 

Quartil 
3º Quartil S-W 

S-W 

Log 

Al 158 130 19,41 µg/L 3,13 4370,00 79,00 7,56 5,65 3,74 490,00 6,21 0,66 3,13 9,70 0 0 

As 158 158 102,6 µg/L 28,4 51,3 34,8 33,8 28,8 0,667 8,84 0,254 0,0231 28,8 36,2 0 0 

Ba 158 0 0,798 µg/L 19,700 1850,000 263,000 158,000 142,000 122,000 316,000 1,200 0,862 79,800 362,000 0 0,169 

Be 158 151 0,579 µg/L 0,182 0,848 0,247 0,236 0,234 0,076 0,091 0,368 0,324 0,182 0,264 0 0 

Ca 158 0 0,0199 mg/L 0,0633 114,0000 14,2000 5,6100 6,4200 7,6200 19,9000 1,4100 1,1900 2,2800 20,3000 0 0,034 

Cd 158 158 6,31 µg/L 2,37 3,16 2,68 2,66 2,72 0,44 0,28 0,11 0,16 2,42 2,72 0 0 

Co 158 143 124,7 µg/L 4,4 122,0 20,3 11,2 7,3 1,4 25,2 1,2 0,2 6,4 19,1 0 0 

Cr 158 154 12,88 µg/L 3,37 98,90 5,42 4,72 3,82 0,66 7,63 1,41 0,17 3,82 5,90 0 0 

Cu 158 139 4,62 µg/L 1,50 10,40 2,38 2,18 2,04 0,11 1,37 0,57 0,05 1,96 2,31 0 0 

Fe 158 36 10,9 µg/L 3,5 52100,0 4610,0 86,9 17,2 17,4 11300,0 2,5 1,0 7,8 2030,0 0 0 

K 158 0 0,0773 mg/L 0,5240 77,1000 6,1000 3,6400 3,1100 1,9600 11,200 1,8400 0,6280 2,2100 5,7700 0 0 

Li 158 68 0,926 µg/L 0,276 7,620 1,660 1,050 1,200 1,140 1,660 0,996 0,954 0,426 2,310 0 0 

Mg 158 0 0,0068 mg/L 0,0326 53,0000 6,3900 2,3100 2,0900 2,2400 10,600 1,6500 1,0700 0,9790 6,7100 0 0,2930 

Mn 158 8 4,64 µg/L 0,57 6280,00 522,00 72,30 60,80 85,50 1140,00 2,18 1,41 16,60 392,00 0 0,055 

Mo 158 153 15,7 µg/L 5,8 145,0 9,5 7,1 6,4 0,9 17,4 1,8 0,1 5,8 7,2 0 0 

Na 158 0 0,0226 mg/L 0,5080 69,2000 9,7800 6,1100 7,2600 6,9400 11,0000 1,1200 0,9560 3,4400 12,7000 0 0,0020 

Ni 158 157 29,9 µg/L 9,3 35,2 11,3 11,1 10,6 1,8 2,8 0,2 0,2 9,4 11,7 0 0 

P 158 157 0,0919 mg/L 0,0418 0,1240 0,0447 0,0445 0,0445 0,0022 0,0066 0,1470 0,0483 0,0430 0,0460 0 0 

Pb 158 158 91,0 µg/L 32,6 45,5 39,7 39,4 42,8 3,9 5,0 0,1 0,1 35,2 42,8 0 0 

S 158 46 0,0763 mg/L 0,0262 17,9000 1,7200 0,2760 0,1660 0,2080 3,4100 1,9800 1,2500 0,0501 1,4400 0 0 

Sc 158 158 0,257 µg/L 0,078 0,128 0,103 0,101 0,114 0,022 0,021 0,203 0,196 0,078 0,116 0 0 

Si 94 0 0,0496 mg/L 1,5100 18,7000 6,0200 5,1400 5,5000 3,6400 3,3900 0,5630 0,6620 3,1300 8,0700 0 0,0890 

Sr 158 0 0,173 µg/L 3,720 698,000 107,000 49,400 47,800 55,700 130,000 1,210 1,170 17,800 160,000 0 0 

Ti 158 143 6,01 µg/L 2,20 106,00 4,11 2,90 2,44 0,36 9,74 2,37 0,15 2,20 3,00 0 0 

V 158 156 9,00 µg/L 2,56 35,90 3,81 3,59 3,60 0,07 2,69 0,71 0,02 3,56 3,60 0 0 

Y 158 105 2,42 µg/L 0,50 16,20 2,14 1,26 0,69 0,28 2,95 1,38 0,41 0,69 2,18 0 0 

Zn 158 7 4,26 µg/L 1,74 819,00 55,50 24,90 22,00 19,60 97,30 1,75 0,90 11,70 55,80 0 0,07 

CE 157 0 --- µS/cm 15,0 868 185 115 112 111 184 1 1 52 266 0 0,014 

Eh 157 0 --- mV -276,0 280,0 14,3 55,2 19,9 87,6 95,6 6,7 4,4 -46,9 72,1 0 --- 

OD 150 0 0,10 mg/L 0,22 7,29 2,17 1,70 1,87 1,51 1,43 0,66 0,81 0,98 3,24 0 0,002 

pH 157 0 --- --- 4,3 7,80 6,19 6,07 6,11 0,667 1,84 0,297 0,109 5,53 6,52 0 0 

Temp. 157 0 --- oC 21,2 34,4 26,0 25,9 25,7 1,6 2,2 0,1 0,1 24,7 26,8 0 0 

Turbidez 154 0 1,0 NTU 2,0 672,0 54,7 30,5 28,2 23,4 85,6 1,6 0,8 16,0 64,0 0 0,574 

Cloreto 109 2 0,002 mg/L 0,001 25,600 10,700 5,580 9,510 10,300 7,810 0,732 1,090 3,020 17,100 0 0 

HCO3- 125 1 0,004 mg/L 0,002 458,000 59,600 22,100 23,600 23,700 88,300 1,480 1,010 12,400 59,200 0 0 

Sulfato 119 16 1,0 mg/L 0,5 145,0 18,5 6,7 5,9 8,1 30,0 1,6 1,4 2,5 19,3 0 0,001 

Legenda:          > Valor de investigação estabelecido na deliberação normativa conjunta COPAM/CERH 02/2010 (COPAM 2010).
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Os elementos As, Cd, Pb e Sc não apresentaram nenhum valor acima do limite de 

quantificação (tabela 5.12). Menos de 25% das amostras de Al, Be, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, P, Ti e V 

apresentaram resultados acima do LQ. Os testes de Shapiro-Wilk indicam que os dados não 

apresentam distribuição normal. Os elementos Ba, Mg, Mn, Si, Zn e turbidez apresentam distribuição 

log-normal (p-valor S-W Log > 0.05). Conforme relatado por Reimann & Filzmoser (2000), ambas as 

situações são comuns em estudos geoquímicos e implicam em cuidados para a aplicação de análises 

estatísticas que assumem normalidade na distribuição dos dados.  

Ao se comparar os resultados obtidos com os valores de investigação adotados em Minas 

Gerais (tabela 3.12), observa-se que Ba, Fe e Mn apresentaram maior número de concentrações acima 

do VI. Para estes metais, entretanto, o valor do 3º quartil foi abaixo do valor de investigação. No caso 

do Ba, dos 10 desvios observados, 9 ocorreram na campanha 4 (setembro/2011).  

O cobalto apresentou unicamente no PM-11, em todas as campanhas à exceção da última, 

concentrações acima de VI-MG. Ressalta-se que na última campanha, a não identificação pode estar 

relacionada ao valor do LQ (124 µg/L), sensivelmente maior que nas campanhas anteriores e acima 

das concentrações previamente observadas. Alumínio e níquel apresentaram um único valor acima do 

VI-MG no PM-26, porém em campanhas diferentes. O molibdênio foi encontrado acima do VI-MG 

em 3 amostras, sendo duas referentes ao PM-26 e uma ao PM-27. Apenas na última campanha o 

cromo apresentou concentrações acima do LQ em três poços (PM-08, PM-16 e PM-31). Destes, 

apenas no PM-08 a concentração ultrapassou o VI-MG. 

Os elementos As, Cd, Cu, Pb, V e Zn não apresentaram concentrações acima dos VI-MG 

(tabela 3.12). É importante mencionar que os LQs de As, Cd e Pb nas análises laboratoriais foram 

acima dos VI-MG. Por essa razão, na tabela 5.12, as concentrações dos parâmetros estatísticos 

apresentam-se acima do VI-MG. 

Os demais elementos não possuem limites estabelecidos na legislação estadual e nacional. 

Tratam-se dos elementos com maiores concentrações nas águas subterrâneas e com grande número de 

resultados acima do LQ. Para estes, optou-se por utilizar os estudos de Beato et al. (2001), realizados 

em poços profundos de áreas antropizadas e naturais nas proximidades da Lagoa da Pampulha no 

município de Belo Horizonte para avaliar similaridades ou discrepâncias significativas que indiquem a 

influência da escória da aciaria ou pó do FEA nas águas subterrâneas da área em estudo.  
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A tabela 5.13 apresenta comparativo entre os valores máximos e médios obtidos no presente 

estudo e nos trabalhos de Beato et al. (2001) para a bacia da Lagoa da Pampulha. A comparação 

permite observar que a maior concentração de ferro no estudo é três vezes acima do valor máximo de 

Beato et al. (2001) e concentração média 2,3 vezes superior. Potássio e magnésio também 

apresentaram relação similar ao ferro. O manganês destaca-se, possuindo valor máximo 13,3 vezes 

acima dos estudos no entorno da Lagoa da Pampulha e concentração média 8,7 vezes acima.  

Dentre os parâmetros físico-químicos é possível destacar o Eh, com valores significativamente 

mais redutores que os encontrados por Beato et al. (2001) e o sulfato, com valores 9,2 e 12,1 vezes 

maiores para a concentração máxima e média. Esta comparação sugere que as águas subterrâneas nos 

poços analisados estão impactadas pelas atividades pretéritas da usina. 

Tabela 5.13 – Comparação de valores máximos e médios dos dados obtidos neste estudo e por Beato et al. 

(2001). 

Parâmetro Unidade 

Média Máximo 

Ribeiro (2014) Beato et al. (2001) Ribeiro (2014) 
Beato et al. 

(2001) 

Al µg/L 79,00 560 4370,00 13880 

Ca mg/L 14,2 17,68 114,0 70,84 

Fe µg/L 4610 2020 52100 17460 

K mg/L 6,1 2,98 77,1 12,56 

Mg mg/L 6,39 3,4 53 12,3 

Mn µg/L 522 60 6280 470 

Na mg/L 9,78 9,6 69,2 23,65 

Si mg/L 6,02 14,7 18,7 40 

CE µS/cm 185 181,59 868 472,00 

Eh mV 14,3 197,4 280 282 

pH --- 6,19 6,52 7,8 7,18 

Temp. 
o
C 26 24,41 34,4 27,00 

Cl
-
 mg/L 10,7 5,9 25,6 24,57 

HCO3
-
 mg/L 59,6 81,75 458 285,87 

SO4
-2

 mg/L 18,5 1,53 145 15,73 

Tal como na análise dos resultados de solo, os dados de água utilizados para a análise de 

correlação de Pearson foram logaritmizados conforme orientações de Reimann & Filzmoser (2000), 

para evitar a influência dos valores extremos. A tabela 5.14 apresenta o resultado obtido para 

correlações com R
2
 acima de 0,6 e p-valor abaixo de 0,05. 
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Tabela 5.14 – Correlação de Pearson para os dados de água logaritmizados. 

Parâmetro1 Parâmetro2 Correlação P-Valor Parâmetro1 Parâmetro2 Correlação P-Valor 

Ca Mg 0,90 0,00E+00 Al Ti 0,70 0,00E+00 

Ca Sr 0,88 0,00E+00 Ca S 0,69 0,00E+00 

Mg Sr 0,87 0,00E+00 S CE 0,69 0,00E+00 

Sr CE 0,80 0,00E+00 Mo Ti 0,68 0,00E+00 

Ca CE 0,79 0,00E+00 Al Mo 0,67 0,00E+00 

Mg CE 0,76 0,00E+00 Be Sc 0,63 0,00E+00 

Fe Mn 0,76 0,00E+00 Mg S 0,62 0,00E+00 

S Sr 0,73 0,00E+00 Co Ni 0,61 0,00E+00 

Ni Sc 0,71 0,00E+00 Mg HCO3
-
 0,61 0,00E+00 

 

Os grupo de metais alcalino-terrosos Ca, Sr e Mg apresentaram forte correlação entre si e com 

a condutividade elétrica e enxofre das águas subterrâneas amostradas. O bário, por sua vez, não 

apresentou correlação significativa com este grupo. Para este elemento, os maiores valores de 

correlação, ainda que não significativos, foram com Mn e Fe (0,46 e 0,36, respectivamente), presentes 

na escória e pó do FEA e com o Zn (0,40) presente em maior concentração no pó do FEA. É 

interessante observar que o Ba teve comportamento similar nas amostras de solo, ou seja, não 

correlaciona-se ao Ca, Sr e Mg e apresenta maior correlação com elementos presentes no pó do FEA. 

Os elementos Al, Ti e Mo apresentaram correlações significativas entre si. As três maiores 

concentrações de Al estão associadas ao Ti e Mo. Tais concentrações ocorreram no PM-26 nas 

campanhas C1 (Nov/10), C3 (mai/11) e C4 (set/11). 

Dentre as demais correlações observadas, destaca-se a entre Fe e Mn. Conforme já 

mencionado, estes metais, em conjunto com o Ba, apresentaram o maior número de amostras acima do 

VI-MG (tabela 3.12). Ao traçar o diagrama cartesiano (figura 5.19) destes elementos log-

transformados, é possível observar a existência de dois grupos de concentração, com diferentes ordens 

de grandeza. O primeiro grupo, com concentrações mais baixas, indica provavelmente locais que não 

sofreram influência de contaminação. O segundo, por sua vez, pode ser indicativo de alterações 

decorrentes da disposição inadequada da escória e pó de FEA. 

Os elementos Be, Co, Ni e Sc, por possuírem poucos resultados acima de LQ, apresentaram 

boas correlações em função da abordagem de utilização de valores LQ/2. Os diferentes LQs das 

campanhas resultou em alto valor de correlação que, contudo, não possui significado estatístico.  
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Figura 5.20 – Gráfico de distribuição Fe x Mn para os resultados de análises de água log-transformados obtidos 

nas campanhas C1 a C5. 

Os gráficos de densidade apresentados nas figuras 5.20 a 5.22 permitem comparação entre os 

resultados das 5 campanhas de amostragem para os parâmetros analisados. De forma geral, é possível 

afirmar que não há grandes variações entre as campanhas e tampouco se observa diferença entre a 

época de chuva e seca. Por esse fato, acredita-se que não há atualmente lixiviação significativa dos 

metais presentes no solo para as águas subterrâneas locais. 

A distribuição similar de resultados entre as campanhas é observada tanto para os parâmetros 

com alto percentual de resultados acima de LQ (Fe, Li, K etc.), bem como para os parâmetros com 

baixo percentual de resultados acima de LQ (Al, Cu, Mo etc.).  

Apesar de similaridades, observam-se diferenciações em determinados parâmetros. O bário, na 

campanha C4 (set/11) apresentou concentrações maiores que nas demais campanhas. Conforme 

mencionado anteriormente, trata-se de campanha que contém 9 dos 10 valores de Ba acima do VI-MG. 

Na campanha C5, a distribuição de concentrações de Ca foi desconexa das demais. As 

concentrações nesta campanha foram significativamente maiores. Possivelmente em função dos 

maiores teores de Ca, esta campanha também apresentou as maiores concentrações de condutividade 

elétrica e potencial de redução. As menores concentrações de SO4
-2

 e Cl
-
 ocorrem nesta campanha. 

O Co, também na campanha C5 (fev/13), apresenta distribuição diferente das obtidas nas 

campanhas de C1 a C4. Neste caso, porém, a diferença decorre do alto valor de LQ, que acarretou em 

uma distribuição mais dispersa na elaboração do gráfico de densidade.  
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Os gráficos de densidade do Y nas campanhas C1 (nov/10) e C5 (fev/13) são similares e 

destoam das campanhas C2 (fev/11) , C3 (mai/11) e C4 (set/11), também similares entre si.  

Além da comparabilidade entre as campanhas, os gráficos de densidade permitiram inferir 

sobre possíveis influências antrópicas. Fe e Li apresentaram um padrão de distribuição bimodal, 

sugerindo, portanto, duas populações estatísticas. Considerando-se as informações existentes, essa 

distinção pode decorrer da disposição da escória e pó de FEA que contribuíram para o acréscimo da 

concentração de tais parâmetros nas águas subterrâneas da área em estudo. Contudo, não se pode 

descartar também a possível influência das diferentes camadas estratigráficas identificadas no modelo 

hidrogeológico, localizadas principalmente no setor norte da área em estudo, às margens do Rio São 

João.  

Dada a similaridade entre campanhas, observada pelos gráficos de densidade apresentados, 

conclui-se que é possível trabalhar com valores médios das campanhas sem perda significativa dos 

padrões de distribuição de concentrações observados nas campanhas C1 a C5. Os valores médios 

permitem a execução de análise de agrupamento e espacialização dos dados conforme sugestões de 

Reimann et al.(2008).  
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Figura 5.21 – Gráficos de densidade comparando resultados de diferentes campanhas amostrais. 
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Figura 5.22 – Gráficos de densidade comparando resultados de diferentes campanhas amostrais. 
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Figura 5.23 – Gráficos de densidade comparando resultados de diferentes campanhas amostrais. 
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Na análise de agrupamento por parâmetro a partir dos valores médios obtidos, foi possível 

utilizar apenas os parâmetros Ba, Fe, Ca, K, Mg, Mn, Si, Sr e Zn, uma vez que os demais 

apresentaram baixa quantidade de amostras acima do LQ.  

As análises realizadas a partir dos diferentes métodos de agrupamento e distância geraram 

constantemente dois grupos principais, com poucas variações em sua estrutura após a log-

normalização dos dados. No primeiro grupo, ficaram os elementos Ba, Zn, Sr, Fe e Mn. O segundo 

grupo é constituído dos elementos Ca, Si, K, Na e Mg. A figura 5.23 apresenta o resultado de 

agrupamento utilizando-se a metodologia Ward e baseada na distância euclidiana. 

 

Figura 5.24 – Agrupamento de dados de água subterrânea (log-transformados, normalizados), usando o método 

de agrupamento Ward baseado na distância euclidiana entre as variáveis. 

Ao se comparar a formação dos grupos com a correlação de Pearson, à exceção do Sr, 

observa-se boa convergência e complementação entre os métodos. Na correlação de Pearson, o Sr 

apresentou boa correlação com os Ca e Mg. Já na análise por agrupamento, o Sr ficou em grupo 

distinto a estes elementos, juntamente com o Ba. O agrupamento reforçou o resultado da análise de 

correlação, que demonstrou a fraca correlação do Ba com o Ca e Mg. 
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A análise do agrupamento, em conjunto com a análise de correlação de Pearson, sugere a 

ocorrência de contaminação mista no local analisado. No agrupamento apresentado na figura 5.23, 

forma-se um ramo com Zn, elemento típico do pó do FEA, e com Ba, Fe e Mn, presentes tanto no pó 

quanto na escória do FEA. O outro ramo do agrupamento também apresenta a mesma situação, já que 

possui o Ca, típico da escória, e o Na, típico do pó do FEA. Supõe-se que o Ba, em função da baixa 

correlação com Ca e Mg, além de sua localização em grupo separado destes elementos na análise 

hierárquica cluster, tenha concentrações anômalas advindas de lixiviação do pó do FEA. 

A figura 5.24 apresenta a média dos resultados dos dados físico-químicos espacializados 

utilizando-se simbologia boxplot sugerida por Reimann et al. (2008). Observa-se diferenciação entre 

áreas geomorfologicamente côncavas (hollow), nas extremidades da área em estudo, e as áreas 

convexas (nose), na porção central da área. 

  

  

Figura 5.25 – Distribuição boxplot dos parâmetros físico-químicos da água subterrânea. 
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As áreas côncavas no local são caracterizadas por maiores valores de condutividade elétrica e 

ambiente mais redutor quando comparadas à área central (convexa) da região em estudo. Há também 

tendência de acréscimo da condutividade elétrica e aumento potencial redutor em direção ao terraço 

fluvial, cujas características estratigráficas (presença de sedimentos e horizonte argiloso) diferem do 

platô onde estão localizadas a antiga aciaria e laminação (horizonte B incipiente e composição 

homogênea derivada de gnaisse-granito).  

A distribuição do oxigênio dissolvido possui tendência aproximadamente inversa à 

condutividade elétrica. A distribuição do pH, por sua vez, apresenta característica inversa ao Eh, 

destacando-se o PM-26 com o maior valor da distribuição (pH médio igual a 7.78). O figura 5.25 

apresenta o diagrama Eh vs. pH dos 32 poços analisados.  

 

Figura 5.26 – Gráfico Eh x pH elaborado a partir dos valores médios das campanhas de monitoramento. 
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A figura 5.26 indica a localização dos poços de acordo com os quatro grupos informados na 

figura 5.25 e a delimitação das áreas côncavas e convexas mencionadas. 

A figura 5.27 apresenta o resultado do agrupamento McLust com normalização RIL, conforme 

abordagem metodológica apresentada por Templ et al. (2008), utilizando-se os parâmetros físico-

químicos e estipulando-se a segregação em dois clusters. Dentre as metodologias de agrupamento 

utilizadas trata-se da que apresentou maior aderência com a subdivisão dos grupos apresentados na 

figura 5.26, sendo o primeiro cluster formado por poços localizados nos grupos 2 e 3 e o segundo por 

poços localizados no grupo 1. 

As análises realizadas permitiram a segregação entre áreas com provável influência dos 

resíduos dispostos, indicadas pelos poços situados nos grupos 2 e 3 da figura 5.26, de áreas com pouca 

influência, indicadas pelos poços situados no grupo 1 da mesma figura. É possível ainda identificar 

padrão de distribuição espacial da contaminação que acompanha o fluxo da água subterrânea a jusante 

das áreas onde estão localizados os taludes de escória. 

De forma geral, observa-se que nos platôs escória de FEA e áreas a jusante, as águas 

subterrâneas possuem Eh redutor e pH comparativamente maior do que poços distantes da influência 

dos platôs (figura 5.1).  

Essa suposição é bem evidenciada nos poços PM-14, PM-26 e PM-19 (Figura 5.26), situados 

em áreas distantes da possível influência do rio São João, com solos tipicamente derivados das rochas 

gnáissicas-graníticas, eliminando-se, portanto, a possibilidade desta diferenciação ser decorrente dos 

sedimentos arenosos e argilosos identificados no terraço fluvial.  

Além disso, em platôs inferiores, também é possível observar esse padrão ao se comparar os 

dados de Eh e pH dos poços PM-01, PM-05, PM-21 e PM-28 com demais poços em cotas topográficas 

similares. No platô aluvial essa tendência também é observada nos poços ali instalados quando 

comparados ao PM-30. 
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Figura 5.27 – Classificação dos poços em grupos conforme diagrama Eh vs. pH e localização das áreas com formas de relevo côncava e convexa. 
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Figura 5.28 – Agrupamento de parâmetros físico-químicos de água subterrânea, usando o método de 

agrupamento McLust considerando a formação de dois grupos. 

 

Uma vez identificado o padrão de influência nas características físico-químicas da água 

subterrânea, procedeu-se à análise de possível aporte de metais na área por meio de espacialização 

dados conforme metodologia sugerida por Templ et al. (2008) e agrupamento de dados por análise 

cluster. 

Previamente à espacialização dos demais parâmetros, os dados foram log-transformados. 

Dessa forma, foi possível analisar se o padrão observado para os parâmetros físico-químicos também 

ocorre para os demais parâmetros, em especial para os metais potencialmente liberados pela escória e 

pó do FEA.  

Além disso, a espacialização permitiu avaliar se as anomalias encontradas nos parâmetros 

físico-químicos alteraram a distribuição natural de metais que não necessariamente estão presentes na 

constituição do pó e da escória do FEA. Os resultados podem ser observados nas figuras 5.28 a 5.30. 

1 2 
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Figura 5.29 – Distribuição boxplot de concentrações logtransformadas de metais. 



Ribeiro, L. G., 2014. Caracterização Hidrogeológica e Avaliação Estatística da Contaminação em área de Usina 
Siderúrgica 

 
128 

  

  

  

Figura 5.30 – Distribuição de concentrações log-transformadas de metais. 
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Figura 5.31 – Distribuição boxplot de concentrações log-transformadas. 
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Ao contrário dos parâmetros físico-químicos, os resultados espacializados não permitiram 

identificar padrões significativos de concentrações anômalas de metais característicos da composição 

química do pó e escória do FEA.  

Apesar dos dados não apresentarem concentrações significativas de elementos característicos 

dos resíduos, foi possível, por meio de análise conjunta dos parâmetros analisados, inferir sobre a 

influência da lixiviação de elementos químicos destes resíduos no meio aquoso por meio de 

comparações nas distribuições de concentração observadas.  

Nos locais com pH acima de 6,3 e Eh abaixo de 0 mV (grupo 3 – figuras 5.25 e 5.26), foram 

observadas consistentemente maiores concentrações de Al, Ba, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, Sr, HCO3
-
 e 

SO4
-2

. Nota-se a presença de elementos tanto do primeiro (Ba, Fe e Mn) quanto do segundo ramo (Ca, 

K e Na) do dendograma da figura 5.23, indicando possivelmente a influência tanto da escória quanto 

do pó do FEA nestes locais. Repete-se assim o padrão de mistura de contaminação, pela disposição 

conjunta de escória e pó de FEA também identificada nas amostras de solo. Apesar dessa suposição, 

chama atenção a ausência nos poços do grupo 3, de concentrações de Zn, constituinte importante do 

pó do FEA, no quarto quartil da distribuição.  

Dentro deste grupo, identificam-se ainda poços com características peculiares. Neste sentido, 

destaca-se o PM-26, situado no platô de escória a sudeste da lagoa principal da usina. No local foram 

identificadas as maiores concentrações de Al, Na, K e Ti. Além disso, o PM-26 foi o único poço a 

apresentar concentrações de Mo, Ni e V acima dos limites de quantificação laboratorial. Trata-se 

também de um dos únicos poços que apresentou concentrações de Cu acima do LQ. É válido 

mencionar que neste poço as concentrações de Ba, Fe, Mn e Zn não estão entre as maiores observadas. 

Este poço, por essa razão, não foi influenciado pelo pó do FEA. 

O PM-19 (figura 5.26), situado próximo à baia de carepa, também se destacou no estudo por 

apresentar consistentemente concentrações altas de Ba, Ca, Co, Fe, K, Mn, S, Si e Sr quando 

comparadas com os demais poços. Assim, as águas subterrâneas neste local foram provavelmente 

influenciadas pela lixiviação de elementos provenientes tanto da escória quanto do pó de FEA. Os 

parâmetros deste poço apresentaram similaridade com os poços situados às margens do Rio São João, 

na área do antigo pátio de sucata externo (PM-10, PM-17 e PM-29) e na área do ponto de captação de 

água (PM-18 e PM-31). 

Nos poços com ambiente oxidante (Eh > 0, grupos 1 e 2 da figura 5.26), há pouca similaridade 

entre as concentrações de metais. Apesar disso, observa-se que neste grupo de poços, são encontradas 

as maiores concentrações de Co, Cu, Cr, Li, Zn e Cl
-
. A maior parte destes poços está próxima à antiga 

aciaria e laminação (figura 5.1), portanto mais suscetível à contaminação por pó do FEA. Destaca-se 

também a presença de Zn nos poços PM-08 e PM-27, à jusante e montante do platô pós-enlonamento 

(figura 5.1). Tais poços possuem condições de Eh e pH diferentes a poços próximos. 
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Tal situação também é observada nos PM-09, PM-11 e PM-12, situados na área aluvial da 

antiga área externa de armazenamento de sucata, que apresentam características diferentes de Eh e pH 

de poços próximos. A presença de concentrações de Co, Cu e Li no quarto quartil os colocam com 

características similares aos poços com ambiente oxidante, do qual eles fazem parte. Ao mesmo 

tempo, estes poços também apresentaram altas concentrações de Al, K, Fe e Mn, elementos presentes 

em maior frequência no grupo de poços com ambiente redutor. 

As análises de agrupamento realizadas para os poços de monitoramento, tal como no caso dos 

solos, indicaram robustez para a grande parte dos métodos e distâncias utilizados após a transformação 

e normalização logarítmica. Em função da boa aderência observada para os parâmetros físico-

químicos, o método de agrupamento via algoritmo McLust e transformação RIL foi o escolhido para a 

análise dos resultados. Entretanto, certas variações foram observadas em função dos parâmetros 

escolhidos. 

A execução do agrupamento forçando a divisão em dois grupos utilizando apenas os 

parâmetros cujas amostras apresentaram mais de 75% dos resultados acima do LQ, sendo eles Ba, Ca, 

Fe, K, Mg, Mn, Na, Si, Sr e Zn, conforme orientações de Templ et al. (2008), resultou na formação de 

dois grupos iguais à execução do agrupamento utilizando apenas os principais parâmetros lixiviáveis 

ou solúveis da escória e do pó de FEA, sendo eles Cu, Na, Zn, Al, Ba, Fe, Cr, Mn. Tal fato deve-se à 

forte influência do Fe e Mn na formação dos grupos. Os grupos formados são apresentados na figura 

5.31. Observam-se diferenças entre estes e os grupos formados utilizando-se apenas os parâmetros 

físico-químicos (figura 5.27). Deste fato, é possível concluir que o impacto causado nos parâmetros 

físico-químicos da água subterrânea pelos resíduos dispostos não gera um padrão claro de anomalias 

de metais na área estudada. 

O grupo 1 segrega os poços que tiveram maior número de resultados de metais no 4º quartil. 

Assim é possível concluir que o grupo 1 é formado pelos poços com maior teor de contaminação. O 

grupo 2, por sua vez, é formado pelos poços com menor influência da contaminação ocorrida pela 

disposição dos resíduos. 

Ao se executar o agrupamento forçando a divisão em três clusters para os parâmetros 

lixiviáveis e solúveis da escória e do pó do FEA, forma-se um terceiro grupo com apenas o poço PM-

26. Os demais poços mantêm-se agrupados tal como no agrupamento executado apenas com dois 

grupos. O método McLust segregou o PM-26 dos demais poços em função da concentração média de 

Al e Na, que é significativamente maior que a dos demais poços da área. 
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Figura 5.32 – Agrupamento das concentrações médias das amostras de água subterrânea, usando o método de 

agrupamento McLust com transformação RIL, considerando a formação de dois grupos. 

 

Na formação de três clusters para os parâmetros cujas amostras apresentaram mais de 75% dos 

resultados acima do LQ (Ba, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, Si, Sr e Zn), o primeiro grupo manteve-se 

idêntico ao grupo 1 da figura 5.31. O segundo e terceiro grupos são formados pela divisão do grupo 2 

da figura 5.31. Os grupos 2a e 2b são apresentados na figura 5.32. A figura 5.33 indica os parâmetros 

que influenciaram a formação de cada grupo (quanto maior a distância da média, maior a influência). 

 

  

Figura 5.33 – Grupos 2a e 2b formados pelo método de agrupamento McLust com transformação RIL, com os 

parâmetros Ba, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, Si, Sr e Zn, para a formação de três grupos. 

1 2 

2a 2b 
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Figura 5.34 – Agrupamento de dados de água subterrânea (log-transformados, normalizados), usando o método 

de agrupamento McLust considerando a formação de dois grupos. 

Nota-se que o grupo 2a foi formado por 13 poços em sua maioria na parte central da área em 

estudo. Dos 13 poços, pode-se considerar que 10 estão próximos à área da antiga aciaria, fonte 

pretérita de emissão de pó de FEA. Justamente neste grupo, o Zn, um dos principais metais 

contaminantes presentes no pó de FEA, contribui de forma significativa para a formação deste grupo. 

Além disso, o grupo também é influenciado pelo Ca e Sr em baixas concentrações. Dessa forma, é 

possível afirmar que os poços de monitoramento situados no grupo 2 possuem maior chance de 

estarem impactados pelo pó do FEA. 

Os poços do grupo 2b foram agrupados principalmente pela presença de Si e baixas 

concentrações de Ba, Fe, Mn e Zn. Estes poços, por essas razões, parecem não ter sido impactados 

pela escória e pó de FEA. 
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O grupo 1 (figura 5.31), formado tanto no agrupamento forçado de 2 e 3 grupos, é 

caracterizado pelos teores de Fe, Mn, Ca, Mg, Sr e, em menor impacto, por Ba, K e Na. Além disso, 

neste grupo encontram-se as menores concentrações de Zn. Os poços neste local parecem ter recebido 

maior influência do aporte de elementos provenientes da escória. Neste grupo, os poços PM-11 e PM-

12 (figura 5.26) possuem características diferenciadas, que podem ocorrer em função da mistura de 

aporte de metais provenientes de ambos os resíduos. 
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6CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A dissertação teve como principal motivação fornecer subsídios para o aperfeiçoamento do 

modelo conceitual para a usina de Itaúna, cuja contaminação identificada gerou os questionamentos 

estabelecidos nos objetivos e metas do presente estudo. Para respondê-los foram realizadas duas 

análises distintas, porém complementares: a caracterização hidrogeológica e a caracterização 

hidrogeoquímica. As principais conclusões obtidas são apresentadas a seguir, abaixo dos 

questionamentos novamente transcritos: 

(i) Qual a população possivelmente exposta à potencial contaminação existente? 

A potenciometria analisada ao longo de um ano hidrológico sugere não haver artesianismo 

significativo nas camadas do terraço fluvial, que possa redirecionar ou confinar uma eventual 

contaminação proveniente de montante. Os níveis d’água indicaram que o sentido do fluxo hídrico 

subterrâneo é para norte, acompanhando o gradiente topográfico. Esse fato confirma que uma 

potencial contaminação da água subterrânea na área da usina pode em tese afetar a qualidade d’água 

subterrânea nas áreas residenciais (figura 5.1) ao norte da usina, já que o tempo de trânsito entre estes 

dois pontos é compatível com o período de tempo em que ocorreu a disposição de resíduos no local.  

O caracterização hidrogeológica permite assim responder ao questionamento sobre a 

população possivelmente exposta, caracterizando-a como sendo os empregados da ArcelorMittal que 

trabalham na usina e a população situada ao norte das atividades industriais. 

(ii) As concentrações observadas acima dos limites estabelecidos são decorrentes dos processos 

industriais que ocorreram no local?  

As concentrações de metais nos afloramentos rochosos foram condizentes com os valores 

observados na bibliografia pesquisada, descartando-se assim a hipótese de influência natural das 

rochas nas concentrações de metais nos demais compartimentos.  

As concentrações observadas nas amostras de água das nascentes 02 e 03 (figura 5.1) também 

corroboram para descartar a hipótese de influência natural. A nascente 1 (figura 5.1), destacou-se pela 

alta concentração de Al, Fe e Zn e por ser a única das nascentes que apresentou concentração de Ti 

acima do LQ. Pela característica das concentrações, há possibilidade da qualidade da água da nascente 

ter sofrido impacto da escória e do pó do FEA. 
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Dentre as lagoas analisadas, a lagoa 2 (figura 5.1), situada a jusante do platô pós-enlonamento 

(figura 5.1),  apresentou concentrações maiores de Al, Ba, Fe, Mn, Na e Zn. Esse fato indica que o 

aterro de escória influencia a qualidade das águas e é responsável pelo aporte das concentrações dos 

metais. O aumento do pH na época de chuva comprova a influência dos taludes com escória a 

montante do reservatório. Apesar disso, a qualidade de sua água pode ser considerada boa, já que 

apenas a concentração de Al (0,11 mg/L) extrapola os limites de classe I da deliberação normativa 

conjunta COPAM/CERH 01/2008 (COPAM 2008). A lagoa 1 (figura 5.1) não apresentou 

concentrações anômalas que pudessem gerar suspeita de contaminação.  

Como indica o mapa potenciométrico, o rio São João apresenta comportamento efluente na 

área. À jusante da área da usina, suas águas também não tiveram sua qualidade influenciada pelas 

atividades industriais, já que os resultados das análises indicaram concentrações similares para as 

amostras coletadas fora e dentro da área de influência do empreendimento. Os resultados das análises 

indicaram concentrações maiores para as amostras à montante (ASJ04 e ASJ01, figura 4.2) da área de 

influência das atividades industriais da usina siderúrgica para Al, Fe e Mn (Tabela 5.8). Para os 

demais parâmetros analisados, as concentrações foram similares. As atividades da usina aparentemente 

não afetam a qualidade das águas do rio na época de chuva ou seca. 

Nenhum dos elementos químicos analisados nas amostras de solo ultrapassou os valores de 

investigação para uso industrial estabelecidos na legislação de Minas Gerais (tabela 3.12). Assim, 

pode-se considerar que este compartimento do meio físico não apresenta risco à saúde humana para o 

uso mencionado. Apesar disso, as concentrações de Ba, Co, Cr, Cu, Ni e Pb em algumas amostras 

extrapolaram os valores de prevenção, corroborando para a suspeita de influência do pó e escória de 

FEA na concentração dos metais presentes no solo, já que estes elementos foram mobilizados nos 

ensaios de solubilização e lixiviação (itens 5.5.2 e 5.5.3) ora nas amostras de escória, ora nas amostras 

do pó de FEA. Na análise estatística, a espacialização dos dados geoquímicos log-transformados não 

identificou padrões claros de contaminação antrópica, mas indicou locais específicos onde foram 

identificadas anomalias. As análises de correlação de Pearson em conjunto com as análises de 

agrupamento (cluster analysis) de parâmetros indicaram que tais anomalias são decorrentes de 

processos antrópicos. A análise de agrupamento de amostras de sondagens via algoritmo McLust 

permitiu identificar os trechos mais impactados na área em estudo. 

Para as águas subterrâneas, tal como no solo, as análises de correlação de Pearson e de 

agrupamento de parâmetros geoquímicos indicam similaridades entre elementos integrantes da escória 

e do pó de FEA. A espacialização dos dados log-normalizados indicou padrão físico-químico no qual, 

de forma geral, observa-se que nos locais e áreas a jusante dos platôs GLP, Pós-Enlonamento e 

Reservatório (figura 5.1), as águas subterrâneas possuem Eh redutor e pH comparativamente maior do 

que poços distantes da influência dos platôs (figura 5.1). Este padrão foi confirmado por meio de 

agrupamento de amostras de água subterrânea de poços via o algoritmo McLust.  
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Para os elementos metálicos, a espacialização de dados não indicou um claro padrão de 

concentrações. Apesar disso, as análises de agrupamento McLust realizadas para metais lixiviáveis e 

solubilizáveis da escória e do pó de FEA, bem como para metais com frequência de detecção acima de 

75% permitiram identificar áreas com maior indício de contaminação de áreas possivelmente não 

impactadas, e também concluir que as anomalias observadas são decorrentes dos processos industriais 

pretéritos no local. 

(iii) Caso seja observada contaminação decorrente dos processos industriais, é possível correlacionar 

as concentrações observadas ao resíduo que deu origem à contaminação?  

Dentre os compartimentos analisados, solo e água subterrânea apresentaram contaminação 

decorrente dos resíduos pó e escória, gerados no processo de atividades industriais já desativadas. 

No solo, a análise de correlação de Pearson acarretou em valores considerados significativos 

para elementos potencialmente contaminantes identificados na escória (Ba, Co, Ni, V), pó do FEA 

(Cd, Cu, Pb e Zn) e em ambos (Fe, Cr e Mn). A análise de agrupamento por parâmetros confirmou as 

correlações observadas, mas manteve no mesmo grupo elementos normalmente encontrados na escória 

ou no pó do FEA. 

A espacialização dos dados log-transformados e o agrupamento via algoritmo McLust 

auxiliaram na identificação de três áreas principais de concentração no solo: antiga aciaria e 

laminação; Lagoa 2; e terraço fluvial (figura 5.1). Na primeira área, considerou-se que origem da 

contaminação é decorrência das emissões e consequente deposição no solo do pó de FEA e da 

utilização de escória para pavimentação interna. No segundo local, novamente ambos os resíduos 

foram considerados responsáveis pelas altas concentrações, porém nele, a concentração observada de 

forma pontual de elementos oriundos do pó de FEA indica que este resíduo foi utilizado no 

aterramento da área no entorno da Lagoa 2.  As concentrações anômalas observadas no terraço fluvial 

na área da usina sugerem a mesma fonte de contaminação observada na Lagoa 2. 

A identificação do tipo resíduo que deu origem às anomalias existentes não foi possível em 

função de similaridades dos elementos lixiviáveis e solubilizáveis entre os dois tipos de contaminantes 

(pó e escória de FEA) principais da área, às baixas concentrações encontradas e também à disposição 

conjunta destes resíduos em determinados locais. No agrupamento por parâmetros, a formação dos 

grupos com parâmetros provenientes ora do pó de FEA, ora da escória, tal como na análise de 

correlação, é indicativo da disposição por vezes misturada de ambos.  

 Na água subterrânea, a análise do agrupamento por parâmetros, em conjunto com a análise de 

correlação de Pearson, corroborou para a hipótese já mencionada na interpretação do solo, que sugere 

a contaminação miscigenada no local analisado. 
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Na espacialização dos elementos metálicos, para grande parte dos mesmos, não foi possível 

distinguir e segregar as concentrações decorrentes das emissões do pó e da disposição do pó e escória. 

Contudo, a formação de três grupos, via algoritmo McLust, para os parâmetros cujas amostras 

apresentaram mais de 75% dos resultados acima do LQ (Ba, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, Si, Sr e Zn) 

possibilitou identificar padrões que permitem inferir sobre a origem da contaminação. 

O primeiro grupo foi formado pelos poços que apresentaram maior indício de contaminação e 

caracterizou-se pelos maiores teores de Fe, Mn, Ca, Mg, Sr e baixos teores de Zn. Tais informações 

aliadas à localização dos poços, à jusante dos depósitos de escória ou nele localizados indicam que 

neste grupo estão localizados os poços impactados pela escória. 

O segundo grupo, formado por 13 poços em sua maioria na parte central da área em estudo, 

caracteriza-se principalmente pelas concentrações de Zn e baixas concentrações de Ca e Sr. 

Considerando-se que 10 poços neste grupo estão próximos à área da antiga aciaria, fonte pretérita de 

emissão de pó de FEA, é possível afirmar que, apesar das baixas concentrações encontradas, a água 

subterrânea possui maior chance de estar impactada pelo pó do FEA. 

O terceiro grupo é formado por 7 poços que não estão impactados pela escória ou pó do FEA, 

já que suas águas são caracterizadas pelas baixas concentrações de Ba, Fe, Mn e Zn. 

Assim, as análises com o método de agrupamento via algoritmo McLust e transformação RIL 

possibilitou identificar padrões que permitem inferir sobre a origem da contaminação, segregando as 

amostras de água subterrânea nos poços contaminados com escória, dos contaminados pelo pó do FEA 

e daqueles não impactados pela contaminação. 

Por fim, considera-se que a caracterização hidrogeológica e hidrogeoquímica realizada fornece 

subsídios adequados para a correta gestão da área, sendo possível o estabelecimento do modelo 

conceitual 3 (CETESB 2001b) e posteriormente a avaliação de risco à saúde humana. Deve-se destacar 

também o caráter dinâmico já mencionado do mesmo e que novas informações podem e devem ser 

agregadas para que o mesmo reflita de forma mais fidedigna as condições reais da área analisada. 

Dentre as possibilidades de refinamento, recomenda-se: 

- Executar sondagens e instalar piezômetros multiníveis no terraço fluvial para confirmar a 

inexistência de artesianismo significativo no local; 

- A utilização de métodos analíticos com limite de quantificação menores: a metodologia 

analítica do presente estudo foi estabelecida com base em altos teores observados em análises 

contratadas pela empresa ArcelorMittal. Tais teores não foram confirmados e por isso houve grande 

número de resultados abaixo do LQ; 
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- Aprofundamento da análise estatística: sugere-se principalmente a utilização de métodos de 

identificação multivariada de outliers e análise de componentes principais para auxiliar na 

interpretação dos resultados e confirmar os processos dominantes existentes; 

- Elaboração de um modelo de fluxo hídrico e de transporte de contaminantes: a modelagem 

matemática numérica poderá servir de ferramenta auxiliar na interpretação de análises e na previsão de 

cenários. 
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Resultados das análises de solo. Dados em mg/Kg 

Amostra Branco 
ST01- 
1,0m 

ST01- 
4,0m 

ST02- 
1,0m 

ST03- 
1,0m 

ST04- 
5,0m 

ST05- 
3,0m 

ST07- 
2,0m 

ST08- 
3,0m 

ST09- 
6,0m 

ST10- 
2,0m 

ST11- 
1,0m 

ST12- 
2,0m 

ST13- 
11,0m 

ST14- 
1,0m 

ST15- 
9,0m 

ST16- 
1,0m 

LQ 

Al <LQ 54906 70920 35418 19739 59405 59192 47675 46222 26212 26361 11153 65819 16998 48116 13226 81824 15.5 

As <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.99 

Ba <LQ 14.3 14.4 94.1 351 127 39.2 105 146 150 115 41.2 53.8 138 25.3 659 117 0.0194 

Be <LQ 0.217 0.256 1.12 0.827 0.581 0.336 0.663 0.346 1.28 0.321 1.491 0.354 0.795 0.0163 7.16 1.69 0.0776 

Bi <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 3.56 

Ca 18.4 1372 1113 2301 387 10694 821 131 183 78.4 540 358 465 67.4 244 439 1512 9.51 

Cd <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0.827 

Co <LQ 4.22 5.82 5.88 10.0 12.3 3.29 4.16 4.58 3.89 3.65 1.64 5.97 4.14 17.8 75.0 8.67 0.574 

Cr <LQ 72.7 80.8 197 6.47 74.3 11.6 4.63 3.93 5.21 4.60 4.64 13.68 1.07 120 122 7.95 0.316 

Cu <LQ 22.9 26.5 27.4 12.2 43.8 22.3 5.83 4.38 34.5 7.61 1.35 18.5 4.76 37.9 55.0 7.82 0.949 

Fe <LQ 48208 51181 41135 33806 65084 34231 32975 29981 22051 35410 37291 36538 13625 144291 172317 41958 25.8 

K 6.79 386 433 828 1907 974 782 1249 1559 2966 1060 312 906 1197 257 547 3558 4.54 

Li <LQ 6.57 9.11 13.2 11.3 15.1 13.0 11.7 16.9 16.7 6.65 3.06 7.63 17.6 4.07 3.69 42.4 2.59 

Mg 10.3 294 329 1663 1527 2486 1049 1173 1375 2818 903 928 1124 950 125 732 2910 0.090 

Mn <LQ 127 134 206 413 1602 160 109 93 165 108 79.2 143 187 390 3032 167 0.0535 

Mo <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0.639 

Na <LQ 38.4 37.6 34.6 111 57.2 58.2 34.8 24.3 30.4 60.8 32.5 24.8 79.1 17.6 18.1 69.2 3.45 

Ni <LQ 15.3 23.2 13.4 2.41 23.6 4.98 2.54 2.33 <LQ 1.06 <LQ 4.83 <LQ 13.9 21.0 5.03 0.860 

P <LQ 224 229 396 134 258 107 117 97.8 60.0 109 156 136 101 307 1490 92.0 2.89 

Pb <LQ 12.5 6.61 53.3 27.7 74.8 17.0 19.0 21.6 20.3 34.4 15.3 16.1 19.5 37.9 29.1 <LQ 3.73 

S 3.56 115 137 226 80.5 134 67.1 36.8 41.7 12.2 48.7 44.3 96.8 18.2 13.5 <LQ 59.1 2.65 

Sb <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 3.02 

Sc <LQ 6.20 6.29 2.55 4.02 3.95 2.58 2.66 2.52 2.00 3.02 3.73 3.24 1.07 18.1 27.6 4.33 0.0268 

Sr <LQ 11.0 8.93 15.5 10.1 36.3 5.66 1.84 1.81 0.834 6.3 1.85 3.98 1.15 2.85 4.57 20.0 0.0158 

Th <LQ 21.9 22.6 20.6 29.8 20.0 31.4 25.5 26.0 28.3 28.5 17.8 30.6 44.4 15.4 5.03 26.6 0.86 

Ti <LQ 285 395 339 805 630 400 554 544 467 561 236 543 246 3737 3671 1108 0.421 

V <LQ 107 112 48.5 52.2 70.5 37.8 36.8 31.7 18.9 44.3 44.2 46.8 15.3 390 607 48.7 3.19 

Y <LQ 17.0 17.6 33.6 65.5 37.5 51.0 69.7 75.9 35.4 92.4 114 39.8 31.6 39.0 63.7 31.6 0.1678 

Zn <LQ 36.6 44.6 151 41.0 355 37.3 31.9 30.6 76.0 32.5 21.3 35.6 37.0 67.5 131 59.8 0.148 

Zr <LQ 10.4 11.9 2.87 7.22 10.1 11.4 7.53 7.03 6.57 8.01 9.08 8.76 5.46 16.0 13.7 9.38 0.433 
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Resultados das análises de água subterrânea da Campanha C1. Dados em µg/L. 

Amostra Al As Ba Be Ca Cd Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn Mo Na Ni P Pb S Sc Sr Ti V Y Zn 

  µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      mg/L     µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      mg/L     µg/L      mg/L     µg/L      µg/L      mg/L     µg/L      mg/L     µg/L      mg/L     µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      

PM-01 <LQ <LQ 78.3 <LQ 23.5 <LQ <LQ <LQ <LQ 4978 3.69 <LQ 3.53 344 <LQ 15.9 <LQ <LQ <LQ 1.78 <LQ 146 <LQ <LQ 3.56 25.3 

PM-02 <LQ <LQ 37.8 <LQ 2.28 <LQ <LQ <LQ <LQ 15.6 1.86 1.50 2.45 6.88 <LQ 2.11 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 10.9 <LQ <LQ <LQ 49.9 

PM-03 <LQ <LQ 110 <LQ 0.603 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.59 0.697 0.364 17.9 <LQ 3.52 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 12.3 <LQ <LQ <LQ 36.9 

PM-04 <LQ <LQ 20.7 <LQ 3.09 <LQ <LQ <LQ <LQ 37.2 1.16 6.14 2.45 2.38 <LQ 7.60 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 25.7 <LQ <LQ <LQ 16.7 

PM-05 <LQ <LQ 91.5 <LQ 8.12 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 5.60 2.44 2.01 5.5 <LQ 17.3 <LQ <LQ <LQ 2.05 <LQ 101 <LQ <LQ <LQ <LQ 

PM-06 <LQ <LQ 211 <LQ 22.7 <LQ <LQ <LQ <LQ 20.3 3.95 <LQ 13.0 24.6 <LQ 15.0 <LQ <LQ <LQ 5.05 <LQ 184 <LQ <LQ 16.2 22.4 

PM-07 <LQ <LQ 155 <LQ 10.2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 3.61 0.928 2.70 9.71 <LQ 5.93 <LQ <LQ <LQ 2.99 <LQ 87.6 <LQ <LQ 2.45 19.3 

PM-08 <LQ <LQ 62.5 <LQ 1.35 <LQ <LQ <LQ <LQ 17 6.72 0.987 0.741 75.0 <LQ 14.2 <LQ <LQ <LQ 1.48 <LQ 11.4 <LQ <LQ <LQ 30.8 

PM-09 46.4 <LQ 90.1 <LQ 8.10 <LQ <LQ <LQ <LQ 36.8 7.68 <LQ 3.63 54.3 <LQ 10.1 <LQ <LQ <LQ 1.34 <LQ 113 <LQ <LQ <LQ 22.3 

PM-10 13.1 <LQ 344 <LQ 7.60 <LQ 23.4 <LQ <LQ 31691 8.05 <LQ 3.61 859 <LQ 5.07 <LQ <LQ <LQ 0.0716 <LQ 78.4 <LQ <LQ <LQ 39.9 

PM-11 <LQ <LQ 415 <LQ 0.437 <LQ 73.1 <LQ <LQ 2090 1.80 3.46 0.151 4431 <LQ 14.3 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 9.65 <LQ <LQ <LQ 24.6 

PM-12 <LQ <LQ 76.3 <LQ 0.885 <LQ 20.8 <LQ <LQ 8752 1.57 <LQ 0.516 917 <LQ 12.9 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 20.3 <LQ <LQ 7.87 28.3 

PM-13 <LQ <LQ 345 <LQ 2.28 <LQ 9.15 <LQ 3.06 10.5 4.38 2.03 0.655 159 <LQ 7.73 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 16.5 <LQ <LQ 1.52 26.9 

PM-14 9.60 <LQ 118 <LQ 6.69 <LQ <LQ <LQ <LQ 13.3 2.26 <LQ 3.25 20.6 <LQ 7.62 <LQ <LQ <LQ 0.386 <LQ 73.5 <LQ <LQ <LQ 9.27 

PM-15 <LQ <LQ 51.1 0.617 1.64 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 3.31 4.41 1.28 29.6 <LQ 4.40 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 8.94 <LQ <LQ <LQ 45.9 

PM-16 <LQ <LQ 121 <LQ 3.05 <LQ <LQ <LQ <LQ 40.9 2.53 1.19 1.27 98.2 <LQ 4.97 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 29.5 <LQ <LQ <LQ 27.8 

PM-17 41.3 <LQ 509 <LQ 11.3 <LQ 14.0 <LQ <LQ 48517 7.65 <LQ 10.2 647 <LQ 17.0 <LQ <LQ <LQ 0.110 <LQ 135 <LQ <LQ 1.91 30.2 

PM-18 <LQ <LQ 217 <LQ 76.0 <LQ <LQ <LQ <LQ 5783 2.89 <LQ 25.1 1893 <LQ 10.4 <LQ <LQ <LQ 4.07 <LQ 476 <LQ <LQ <LQ 24.2 

PM-19 <LQ <LQ 528 <LQ 17.4 <LQ <LQ <LQ <LQ 2788 17.3 <LQ 7.15 3512 <LQ 1.55 <LQ <LQ <LQ 0.228 <LQ 135 <LQ <LQ 2.90 75.1 

PM-20 <LQ <LQ 68.7 <LQ 3.99 <LQ <LQ <LQ <LQ 8.73 2.54 2.16 1.46 68.9 <LQ 1.52 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 26.2 <LQ <LQ <LQ 14.5 

PM-21 <LQ <LQ 142 <LQ 25.3 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1.54 7.62 6.96 87.3 <LQ 25.1 <LQ <LQ <LQ 14.63 <LQ 188 <LQ <LQ 3.48 28.9 

PM-22 <LQ <LQ 57.5 <LQ 0.599 <LQ <LQ <LQ <LQ 8.27 3.30 0.791 0.294 30.6 <LQ 2.94 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 4.56 <LQ <LQ <LQ 99.2 

PM-23 <LQ <LQ 170 <LQ 3.29 <LQ 10.1 <LQ <LQ 14.8 5.20 1.42 1.35 274 <LQ 0.987 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 17.9 <LQ <LQ 12.2 61.8 

PM-24 <LQ <LQ 104 <LQ 0.743 <LQ <LQ <LQ 3.98 11.6 2.62 1.31 0.320 91.2 <LQ 1.294 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 5.93 <LQ <LQ 2.16 57.3 

PM-25 <LQ <LQ 362 <LQ 5.62 <LQ <LQ <LQ <LQ 26.2 2.97 1.61 1.85 184 <LQ 0.939 <LQ <LQ <LQ 0.0879 <LQ 37.3 <LQ <LQ 6.58 49.4 

PM-26 4373 <LQ 59.5 <LQ 7.71 <LQ <LQ <LQ <LQ 792 77.1 1.86 1.96 142 145 69.0 <LQ <LQ <LQ 12.8 <LQ 46.8 44.81 <LQ 7.71 22.6 

PM-27 <LQ <LQ 362 <LQ 12.0 <LQ <LQ <LQ <LQ 26.1 6.44 1.64 2.27 267 <LQ 20.2 <LQ <LQ <LQ 0.541 <LQ 68.3 <LQ <LQ 2.35 55.6 

PM-28 <LQ <LQ 139 <LQ 22.9 <LQ <LQ <LQ <LQ 2614 6.24 <LQ 7.87 253 <LQ 7.83 <LQ <LQ <LQ 0.187 <LQ 197.1 <LQ <LQ <LQ 16.3 

PM-29 <LQ <LQ 389 <LQ 38.9 <LQ <LQ <LQ <LQ 36002 7.37 <LQ 47.3 1921 <LQ 15.2 <LQ <LQ <LQ 0.433 <LQ 314 <LQ <LQ 2.12 40.6 

PM-30 <LQ <LQ 37.8 <LQ 3.74 <LQ <LQ <LQ <LQ 11.2 3.46 <LQ 0.989 58.4 <LQ 5.18 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 26.1 <LQ <LQ <LQ 28.3 

PM-31 <LQ <LQ 407 <LQ 65.7 <LQ <LQ <LQ <LQ 26116 1.48 <LQ 27.8 1023 <LQ 3.60 <LQ <LQ <LQ 5.69 <LQ 486 <LQ <LQ <LQ 25.8 

PM-32 <LQ <LQ 34.9 <LQ 1.68 <LQ <LQ <LQ <LQ 13.1 2.00 1.61 1.31 16.6 <LQ 1.787 <LQ <LQ <LQ 0.0815 <LQ 7.03 <LQ <LQ <LQ 21.5 

LQ 9.51 103 0.348 0.529 0.0130 4.74 8.80 12.9 3.00 7.98 0.0716 0.552 0.00155 1.17 15.7 0.0152 21.2 0.0890 65.2 0.0644 0.232 0.145 6.01 7.11 1.25 3.84 
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Resultados das análises de água subterrânea da Campanha C2. Dados em µg/L. 

Amostra                           Al As Ba Be Ca Cd Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn Mo Na Ni P Pb S Sc Si Sr Ti V Y Zn 

  µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      mg/L     µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      mg/L     µg/L      mg/L     µg/L      µg/L      mg/L     µg/L      mg/L     µg/L      mg/L     µg/L      mg/L µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      

PM-01 <LQ <LQ 85.2 <LQ 30.3 <LQ <LQ <LQ <LQ 7700 4.16 <LQ 4.77 488 <LQ 16.0 <LQ <LQ <LQ 1.47 <LQ 6.18 240 <LQ <LQ 4.96 <LQ 

PM-02 <LQ <LQ 42.8 <LQ 2.34 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1.90 2.24 2.46 <LQ <LQ 2.28 <LQ <LQ <LQ 0.0669 <LQ 7.95 11.2 <LQ <LQ <LQ 24.5 

PM-03 <LQ <LQ 120 <LQ 0.854 <LQ <LQ <LQ 4.64 <LQ 2.56 1.60 0.275 15.7 <LQ 3.64 <LQ <LQ <LQ 0.0683 <LQ 3.79 14.9 <LQ <LQ <LQ 52.4 

PM-04 <LQ <LQ 22.3 <LQ 3.24 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1.16 7.26 2.64 <LQ <LQ 7.65 <LQ <LQ <LQ 0.107 <LQ 13.1 29.0 <LQ <LQ <LQ <LQ 

PM-05 <LQ <LQ 67.7 <LQ 6.14 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.61 3.26 1.36 <LQ <LQ 13.2 <LQ <LQ <LQ 0.590 <LQ 11 83.2 <LQ <LQ <LQ 5.48 

PM-06 <LQ <LQ 213 <LQ 21.2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 3.72 <LQ 12.7 6.20 <LQ 12.7 <LQ <LQ <LQ 4.29 <LQ 5.97 189 <LQ <LQ 13.4 7.03 

PM-07 <LQ <LQ 150 <LQ 7.24 <LQ <LQ <LQ <LQ 12.7 2.70 2.52 3.00 <LQ <LQ 4.78 <LQ <LQ <LQ 1.27 <LQ 7.59 85.7 <LQ <LQ 2.54 10.1 

PM-08 <LQ <LQ 65.2 <LQ 0.687 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 6.03 1.73 0.419 30.4 <LQ 13.6 <LQ <LQ <LQ 1.18 <LQ 2.39 8.85 <LQ <LQ <LQ 10.2 

PM-09 <LQ <LQ 120 <LQ 9.8 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 9.04 <LQ 4.69 84.2 <LQ 9.87 <LQ <LQ <LQ 1.78 <LQ 3.14 156 <LQ <LQ <LQ <LQ 

PM-10 29.6 <LQ 277 <LQ 7.33 <LQ <LQ <LQ <LQ 37180 5.76 <LQ 3.12 1269 <LQ 5.14 <LQ <LQ <LQ 0.151 <LQ 1.53 56.6 <LQ <LQ <LQ 8.59 

PM-11 <LQ <LQ 431 <LQ 1.02 <LQ 85.9 <LQ <LQ 1520 1.88 3.83 0.145 4954 <LQ 14.2 <LQ <LQ <LQ 0.0658 <LQ 2.46 14.8 <LQ <LQ <LQ 18.0 

PM-12 <LQ <LQ 115 <LQ 1.21 <LQ 28.2 <LQ <LQ 8480 1.52 <LQ 1.12 996 <LQ 13.7 <LQ <LQ <LQ 0.107 <LQ 2.95 25.6 <LQ <LQ <LQ 17.6 

PM-13 <LQ <LQ 130 <LQ 0.647 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.17 1.79 0.119 19.5 <LQ 9.5 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.28 7.47 <LQ <LQ <LQ 16.0 

PM-14 141 <LQ 88.1 <LQ 3.63 <LQ <LQ <LQ <LQ 28 1.73 1.00 1.82 9.7 <LQ 8.38 <LQ <LQ <LQ 0.1051 <LQ 10.3 49.4 <LQ <LQ <LQ <LQ 

PM-15 <LQ <LQ 61 <LQ 1.67 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.54 5.6 1.25 84 <LQ 4.43 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 5.88 9.71 <LQ <LQ <LQ 20.3 

PM-16 <LQ <LQ 132 <LQ 4.24 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.36 1.68 1.48 216 <LQ 4.87 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 6.03 40.2 <LQ <LQ <LQ 5.93 

PM-17 <LQ <LQ 455 <LQ 12.5 <LQ <LQ <LQ <LQ 43190 7.77 <LQ 18.0 259 <LQ 18.4 <LQ <LQ <LQ 1.08 <LQ 4.20 160 <LQ <LQ 2.06 12.1 

PM-18 <LQ <LQ 193 <LQ 51.5 <LQ <LQ <LQ <LQ 9260 2.76 <LQ 15.5 2324 <LQ 10.8 <LQ <LQ <LQ 2.87 <LQ 7.75 380 <LQ <LQ <LQ 7.57 

PM-19 <LQ <LQ 696 <LQ 8.96 <LQ 19.0 <LQ <LQ 8150 15.2 <LQ 6.03 4444 <LQ 3.23 <LQ <LQ <LQ 0.177 <LQ 2.58 136 <LQ <LQ 2.37 13.9 

PM-20 <LQ <LQ 52.8 <LQ 2.40 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.31 3.59 0.738 84.3 <LQ 1.83 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 7.83 18.7 <LQ <LQ <LQ 10.1 

PM-21 <LQ <LQ 173 <LQ 22.9 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.61 7.35 8.1 55.1 <LQ 24.0 <LQ <LQ <LQ 11.9 <LQ 11.8 210 <LQ <LQ 4.62 12.5 

PM-22 <LQ <LQ 81.2 <LQ 0.71 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 3.14 1.52 0.0931 29.2 <LQ 3.32 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 4.91 6 <LQ <LQ <LQ 168 

PM-23 <LQ <LQ 99 <LQ 0.849 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 4.86 2.73 0.281 156 <LQ 0.74 <LQ <LQ <LQ 0.051 <LQ 2.88 7.15 <LQ <LQ <LQ 30.2 

PM-24 <LQ <LQ 115 <LQ 0.287 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.45 1.79 0.033 49.7 <LQ 0.972 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.38 3.72 <LQ <LQ 3.01 18.2 

PM-25 <LQ <LQ 259 <LQ 2.55 <LQ <LQ <LQ 4.971 <LQ 2.37 2.65 0.765 133 <LQ 0.804 <LQ <LQ <LQ 0.0547 <LQ 3.39 23.3 <LQ <LQ 1.80 32.9 

PM-26 227 <LQ 144 <LQ 16.3 <LQ <LQ <LQ <LQ 87.4 46.69 <LQ 5.86 660 58.5 62.6 <LQ <LQ <LQ 11.39 <LQ 3.04 109 <LQ <LQ <LQ 14.2 

PM-27 <LQ <LQ 477 <LQ 7.85 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 5.13 2.42 1.38 50 <LQ 15.7 <LQ <LQ <LQ 0.430 <LQ 8.43 85.1 <LQ <LQ <LQ 16.1 

PM-28 <LQ <LQ 153 <LQ 23.7 <LQ <LQ <LQ <LQ 3254 5.76 <LQ 8.56 276 <LQ 10.6 <LQ <LQ <LQ 0.259 <LQ 5.74 233 <LQ <LQ <LQ <LQ 

PM-29 <LQ <LQ 345 <LQ 52.1 <LQ <LQ <LQ <LQ 32700 5.93 <LQ 50.5 1348 <LQ 16.4 <LQ <LQ <LQ 6.18 <LQ 5.35 355 <LQ <LQ 3.39 28.0 

PM-30 <LQ <LQ 68 <LQ 3.69 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 3.34 <LQ 1.23 50.6 <LQ 7.04 <LQ <LQ <LQ 0.139 <LQ 1.85 30.6 <LQ <LQ <LQ 7.70 

PM-31 <LQ <LQ 175 <LQ 83.9 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1.15 <LQ 32.0 379 <LQ 2.90 <LQ <LQ <LQ 5.66 <LQ 4.88 469 <LQ <LQ <LQ 12.5 

PM-32 <LQ <LQ 41.9 <LQ 0.97 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1.63 2.86 1.20 7.4 <LQ 1.33 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 4.93 5.87 <LQ <LQ <LQ 13.4 

LQ 11.3 72.4 0.320 0.467 0.0152 6.31 12.7 11.8 4.62 10.9 0.0773 0.926 0.00245 4.64 12.8 0.0150 23.4 0.0860 70.4 0.0501 0.227 0.0130 0.173 5.57 9.00 2.42 4.26 
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Resultados das análises de água subterrânea da Campanha C3. Dados em µg/L 

Amostra                           Al As Ba Be Ca Cd Co Cr Cu Fe K Li Mg Mn Mo Na Ni P Pb S Sc Si Sr Ti V Y Zn 

  µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      mg/L     µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      mg/L     µg/L      mg/L     µg/L      µg/L      mg/L     µg/L      mg/L     µg/L      mg/L     µg/L      mg/L µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      

PM-01 <LQ <LQ 85.2 <LQ 30.3 <LQ <LQ <LQ <LQ 7700 4.16 <LQ 4.77 488 <LQ 16.0 <LQ <LQ <LQ 1.47 <LQ 6.18 240 <LQ <LQ 4.96 <LQ 

PM-02 <LQ <LQ 42.8 <LQ 2.34 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1.90 2.24 2.46 <LQ <LQ 2.28 <LQ <LQ <LQ 0.067 <LQ 7.95 11.2 <LQ <LQ <LQ 24.5 

PM-03 <LQ <LQ 120 <LQ 0.854 <LQ <LQ <LQ 4.64 <LQ 2.56 1.60 0.275 15.7 <LQ 3.64 <LQ <LQ <LQ 0.068 <LQ 3.79 14.9 <LQ <LQ <LQ 52.4 

PM-04 <LQ <LQ 22.3 <LQ 3.24 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1.16 7.26 2.64 <LQ <LQ 7.65 <LQ <LQ <LQ 0.107 <LQ 13.1 29.0 <LQ <LQ <LQ <LQ 

PM-05 <LQ <LQ 67.7 <LQ 6.14 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.61 3.26 1.36 <LQ <LQ 13.2 <LQ <LQ <LQ 0.590 <LQ 11 83.2 <LQ <LQ <LQ 5.48 

PM-06 <LQ <LQ 213 <LQ 21.2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 3.72 <LQ 12.7 6.20 <LQ 12.7 <LQ <LQ <LQ 4.29 <LQ 5.97 189 <LQ <LQ 13.4 7.03 

PM-07 <LQ <LQ 150 <LQ 7.24 <LQ <LQ <LQ <LQ 12.7 2.70 2.52 3.00 <LQ <LQ 4.78 <LQ <LQ <LQ 1.27 <LQ 7.59 85.7 <LQ <LQ 2.54 10.1 

PM-08 <LQ <LQ 65.2 <LQ 0.687 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 6.03 1.73 0.419 30.4 <LQ 13.6 <LQ <LQ <LQ 1.18 <LQ 2.39 8.85 <LQ <LQ <LQ 10.2 

PM-09 <LQ <LQ 120 <LQ 9.8 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 9.04 <LQ 4.69 84.2 <LQ 9.87 <LQ <LQ <LQ 1.78 <LQ 3.14 156 <LQ <LQ <LQ <LQ 

PM-10 29.6 <LQ 277 <LQ 7.33 <LQ <LQ <LQ <LQ 37180 5.76 <LQ 3.12 1269 <LQ 5.14 <LQ <LQ <LQ 0.151 <LQ 1.53 56.6 <LQ <LQ <LQ 8.59 

PM-11 <LQ <LQ 431 <LQ 1.02 <LQ 85.9 <LQ <LQ 1520 1.88 3.83 0.145 4954 <LQ 14.2 <LQ <LQ <LQ 0.066 <LQ 2.46 14.8 <LQ <LQ <LQ 18.0 

PM-12 <LQ <LQ 115 <LQ 1.21 <LQ 28.2 <LQ <LQ 8480 1.52 <LQ 1.12 996 <LQ 13.7 <LQ <LQ <LQ 0.107 <LQ 2.95 25.6 <LQ <LQ <LQ 17.6 

PM-13 <LQ <LQ 130 <LQ 0.647 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.17 1.79 0.119 19.5 <LQ 9.5 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.28 7.47 <LQ <LQ <LQ 16.0 

PM-14 141 <LQ 88.1 <LQ 3.63 <LQ <LQ <LQ <LQ 28 1.73 1.00 1.82 9.7 <LQ 8.38 <LQ <LQ <LQ 0.105 <LQ 10.3 49.4 <LQ <LQ <LQ <LQ 

PM-15 <LQ <LQ 61 <LQ 1.67 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.54 5.6 1.25 84 <LQ 4.43 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 5.88 9.71 <LQ <LQ <LQ 20.3 

PM-16 <LQ <LQ 132 <LQ 4.24 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.36 1.68 1.48 216 <LQ 4.87 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 6.03 40.2 <LQ <LQ <LQ 5.93 

PM-17 <LQ <LQ 455 <LQ 12.5 <LQ <LQ <LQ <LQ 43190 7.77 <LQ 18.0 259 <LQ 18.4 <LQ <LQ <LQ 1.08 <LQ 4.20 160 <LQ <LQ 2.06 12.1 

PM-18 <LQ <LQ 193 <LQ 51.5 <LQ <LQ <LQ <LQ 9260 2.76 <LQ 15.5 2324 <LQ 10.8 <LQ <LQ <LQ 2.87 <LQ 7.75 380 <LQ <LQ <LQ 7.57 

PM-19 <LQ <LQ 696 <LQ 8.96 <LQ 19.0 <LQ <LQ 8150 15.2 <LQ 6.03 4444 <LQ 3.23 <LQ <LQ <LQ 0.177 <LQ 2.58 136 <LQ <LQ 2.37 13.9 

PM-20 <LQ <LQ 52.8 <LQ 2.40 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.31 3.59 0.738 84.3 <LQ 1.83 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 7.83 18.7 <LQ <LQ <LQ 10.1 

PM-21 <LQ <LQ 173 <LQ 22.9 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.61 7.35 8.1 55.1 <LQ 24.0 <LQ <LQ <LQ 11.9 <LQ 11.8 210 <LQ <LQ 4.62 12.5 

PM-22 <LQ <LQ 81.2 <LQ 0.71 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 3.14 1.52 0.093 29.2 <LQ 3.32 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 4.91 6 <LQ <LQ <LQ 168 

PM-23 <LQ <LQ 99 <LQ 0.849 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 4.86 2.73 0.281 156 <LQ 0.74 <LQ <LQ <LQ 0.051 <LQ 2.88 7.15 <LQ <LQ <LQ 30.2 

PM-24 <LQ <LQ 115 <LQ 0.287 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.45 1.79 0.033 49.7 <LQ 0.972 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.38 3.72 <LQ <LQ 3.01 18.2 

PM-25 <LQ <LQ 259 <LQ 2.55 <LQ <LQ <LQ 4.971 <LQ 2.37 2.65 0.765 133 <LQ 0.804 <LQ <LQ <LQ 0.055 <LQ 3.39 23.3 <LQ <LQ 1.80 32.9 

PM-26 227 <LQ 144 <LQ 16.3 <LQ <LQ <LQ <LQ 87.4 46.69 <LQ 5.86 660 58.5 62.6 <LQ <LQ <LQ 11.39 <LQ 3.04 109 <LQ <LQ <LQ 14.2 

PM-27 <LQ <LQ 477 <LQ 7.85 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 5.13 2.42 1.38 50 <LQ 15.7 <LQ <LQ <LQ 0.430 <LQ 8.43 85.1 <LQ <LQ <LQ 16.1 

PM-28 <LQ <LQ 153 <LQ 23.7 <LQ <LQ <LQ <LQ 3254 5.76 <LQ 8.56 276 <LQ 10.6 <LQ <LQ <LQ 0.259 <LQ 5.74 233 <LQ <LQ <LQ <LQ 

PM-29 <LQ <LQ 345 <LQ 52.1 <LQ <LQ <LQ <LQ 32700 5.93 <LQ 50.5 1348 <LQ 16.4 <LQ <LQ <LQ 6.18 <LQ 5.35 355 <LQ <LQ 3.39 28.0 

PM-30 <LQ <LQ 68 <LQ 3.69 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 3.34 <LQ 1.23 50.6 <LQ 7.04 <LQ <LQ <LQ 0.139 <LQ 1.85 30.6 <LQ <LQ <LQ 7.70 

PM-31 <LQ <LQ 175 <LQ 83.9 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1.15 <LQ 32.0 379 <LQ 2.90 <LQ <LQ <LQ 5.66 <LQ 4.88 469 <LQ <LQ <LQ 12.5 

PM-32 <LQ <LQ 41.9 <LQ 0.97 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1.63 2.86 1.20 7.4 <LQ 1.33 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 4.93 5.87 <LQ <LQ <LQ 13.4 

LQ 11.3 72.4 0.320 0.467 0.015 6.31 12.7 11.8 4.62 10.9 0.077 0.926 0.002 4.64 12.8 0.015 23.4 0.086 70.4 0.05 0.227 0.013 0.173 5.57 9.00 2.42 4.26 
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Resultados das análises de água subterrânea da Campanha C4. Dados em µg/L 

Amostra Al As Ba      Be        Ca        Cd        Co        Cr        Cu        Fe        K         Li        Mg        Mn        Mo        Na        Ni        P         Pb  S         Sc        Si        Sr        Ti  V         Y         Zn        

 
µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      mg/L µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      mg/L µg/L      mg/L µg/L µg/L      mg/L     µg/L      mg/L     µg/L      mg/L     µg/L      mg/L µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      

PM-01 <LQ <LQ 79.3 <LQ 19.59 <LQ <LQ <LQ <LQ 5383 3.299 <LQ 2.897 354.8 <LQ 16.41 <LQ <LQ <LQ 1.182 <LQ 7 136.9 <LQ <LQ 4.181 32.12 

PM-02 <LQ <LQ 380.4 <LQ 2.784 <LQ <LQ 7.69 5.12 13.5 2.193 1.962 2.37 7.69 <LQ 2.46 <LQ <LQ <LQ 0.2002 <LQ 8.06 18.67 <LQ <LQ <LQ 164.6 

PM-03 <LQ <LQ 148.6 0.519 0.773 <LQ <LQ <LQ 6.87 11.68 2.808 1.605 0.612 26.93 <LQ 3.012 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 3.805 19 <LQ <LQ <LQ 149.6 

PM-04 <LQ <LQ 37.85 <LQ 2.863 <LQ <LQ <LQ <LQ 19.01 1.163 6.58 2.28 1.961 <LQ 7.27 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 13.09 27.03 <LQ <LQ <LQ 100.7 

PM-05 <LQ <LQ 64.7 <LQ 5.97 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1.869 3.225 1.362 3.714 <LQ 12.18 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 11.01 81.4 <LQ <LQ <LQ 43.18 

PM-06 <LQ <LQ 507 <LQ 21.17 <LQ <LQ <LQ <LQ 21.18 4.287 <LQ 12.2 11.23 <LQ 12.62 <LQ <LQ <LQ 4.769 <LQ 5.7 198.4 7.04 <LQ 9.96 222.8 

PM-07 <LQ <LQ 289.2 <LQ 3.797 <LQ <LQ <LQ <LQ 13.26 2.385 3.164 2.165 6.23 <LQ 4.354 <LQ <LQ <LQ 0.2015 <LQ 8.11 63 <LQ <LQ <LQ 183.7 

PM-08 14.31 <LQ 639 <LQ 1.688 <LQ <LQ <LQ <LQ 16.97 6.91 1.436 0.976 157.8 <LQ 12.49 <LQ <LQ <LQ 2.02 <LQ 2.303 24.43 5.12 <LQ <LQ 474.1 

PM-09 16.42 <LQ 434.9 <LQ 7.31 <LQ <LQ <LQ <LQ 22.01 4.81 <LQ 3.017 72.1 <LQ 8.71 <LQ <LQ <LQ 0.903 <LQ 3.388 123.9 5.99 <LQ <LQ 76 

PM-10 12.93 <LQ 692 <LQ 6.41 <LQ <LQ <LQ <LQ 24151 7.12 <LQ 2.983 717 <LQ 2.116 <LQ <LQ <LQ 0.136 <LQ 1.508 58.5 4.44 <LQ <LQ 99.9 

PM-11 <LQ <LQ 1127 <LQ 0.2456 <LQ 121.8 <LQ <LQ 4232 1.541 3.766 0.1187 6275 <LQ 12.56 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.366 19.54 <LQ <LQ <LQ 121.9 

PM-12 <LQ <LQ 120.8 <LQ 0.4681 <LQ <LQ <LQ <LQ 5160 1.232 <LQ 0.3348 794 <LQ 10.55 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.503 15.24 <LQ <LQ <LQ 37.97 

PM-13 <LQ <LQ 524 0.4187 2.666 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 5.19 3.263 0.932 196.1 <LQ 6.07 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 2.529 25.7 <LQ <LQ 2.135 60.1 

PM-14 116.6 <LQ 423.4 <LQ 3.004 <LQ <LQ <LQ <LQ 20.65 1.704 0.929 1.044 13.03 <LQ 7.24 <LQ <LQ <LQ 0.0764 <LQ 9.9 48.79 7.89 <LQ <LQ 86.5 

PM-15 <LQ <LQ 1185 0.4289 1.606 <LQ <LQ <LQ <LQ 15.38 2.447 4.889 1.35 21.37 <LQ 3.928 <LQ <LQ <LQ 0.1882 <LQ 5.95 25.27 <LQ <LQ <LQ 205.6 

PM-17 <LQ <LQ 422.7 <LQ 11.52 <LQ <LQ <LQ <LQ 36746 8.14 <LQ 15.21 331.7 <LQ 16.44 <LQ <LQ <LQ 0.1738 <LQ 3.723 150.1 <LQ <LQ <LQ 18.29 

PM-18 33.32 <LQ 1301 <LQ 29.21 <LQ <LQ <LQ <LQ 1797 1.787 <LQ 6.5 494.1 <LQ 4.693 <LQ <LQ <LQ 1.063 <LQ 4.909 211.2 9.9 <LQ <LQ 819 

PM-20 <LQ <LQ 612 <LQ 5.35 <LQ <LQ <LQ <LQ 25.5 2.48 1.444 1.842 70.4 <LQ 2.291 <LQ <LQ <LQ 0.2785 <LQ 7.96 50.3 <LQ <LQ <LQ 325 

PM-21 <LQ <LQ 197.9 <LQ 30.45 <LQ <LQ <LQ <LQ 11.14 4.268 4.119 11.35 18.45 <LQ 21.36 <LQ <LQ <LQ 11.97 <LQ 10.4 278.1 <LQ <LQ 6.31 39.07 

PM-22 45.82 <LQ 686 <LQ 0.969 <LQ <LQ <LQ <LQ 37.26 3.57 1.384 0.235 28.02 <LQ 3.721 <LQ <LQ <LQ 0.0912 <LQ 5.4 19 4.44 <LQ <LQ 227.1 

PM-23 66.7 <LQ 979 <LQ 0.517 <LQ <LQ <LQ 4.591 <LQ 3.578 2.137 0.4051 96.6 <LQ 0.643 <LQ <LQ <LQ 0.1508 <LQ 3.071 19.54 10.07 <LQ 3.107 149.6 

PM-24 14.56 <LQ 1540 <LQ 0.0633 <LQ <LQ <LQ <LQ 15.55 2.32 1.516 0.178 31.16 <LQ 1.311 <LQ <LQ <LQ 0.264 <LQ 2.382 24.86 5.64 <LQ 2.369 233.8 

PM-25 15.2 <LQ 755 <LQ 0.783 <LQ <LQ <LQ <LQ 8.34 2.064 2.319 0.396 59.3 <LQ 0.508 <LQ <LQ <LQ 0.067 <LQ 2.857 22.16 <LQ <LQ <LQ 112.3 

PM-26 3472 <LQ 48.61 <LQ 6.43 <LQ <LQ <LQ 5.53 1236 65.9 1.883 1.242 70.1 83.6 54.9 35.17 <LQ <LQ 11.98 <LQ 5.59 46.3 106.5 9.6 5.2 9.92 

PM-27 <LQ <LQ 1034 0.683 5.73 <LQ <LQ <LQ <LQ 12.27 4.574 1.902 1.065 7.44 <LQ 14.02 <LQ <LQ <LQ 0.788 <LQ 7.54 74.9 7.63 <LQ <LQ 79.2 

PM-28 19.94 <LQ 141.5 <LQ 19.9 <LQ <LQ <LQ <LQ 2971 5.77 <LQ 6.78 324.7 <LQ 7.91 <LQ <LQ <LQ 0.0819 <LQ 5.67 193.7 <LQ <LQ <LQ 29.72 

PM-29 <LQ <LQ 375 <LQ 28.9 <LQ <LQ <LQ <LQ 605 6.07 <LQ 41.66 1346 <LQ 12.51 <LQ <LQ <LQ 0.4723 <LQ 4.067 259 <LQ <LQ <LQ 32.01 

PM-30 <LQ <LQ 361.1 <LQ 2.584 <LQ <LQ <LQ <LQ 58.9 2.928 <LQ 0.854 41.08 <LQ 5.58 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 1.515 26.09 5.14 <LQ <LQ 213.9 

PM-31 <LQ <LQ 1853 <LQ 49.81 <LQ <LQ <LQ <LQ 35289 1.455 <LQ 18.92 980 <LQ 3.538 <LQ <LQ <LQ 0.675 <LQ 4.213 405.1 6.14 <LQ <LQ 294.8 

PM-32 <LQ <LQ 469.5 <LQ 0.656 <LQ <LQ <LQ <LQ 7.19 1.564 2.243 1.101 2.35 <LQ 0.827 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 4.772 10.68 <LQ <LQ <LQ 170.5 

LQ 6.26 57.7 0.798 0.365 0.00882 5.43 14.6 7.63 4.07 7.23 0.0448 0.853 0.00164 0.812 11.6 0.0151 18.7 0.0919 85.7 0.0523 0.156 0.011 0.163 4.41 7.21 1.37 3.47 
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Resultados das análises de água subterrânea da Campanha C5. Dados em µg/L. 

Amostra Al As Ba        Be        Ca        Cd        Co        Cr        Cu        Fe        K         Li        Mg        Mn        Mo        Na        Ni        P         Pb  S         Sc        Si        Sr        Ti  V         Y         Zn        

  µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      mg/L     µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      mg/L     µg/L      mg/L     µg/L      µg/L      mg/L     µg/L      mg/L     µg/L      mg/L     µg/L      mg/L µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      µg/L      

PM-01 < LQ < LQ 61.5 < LQ 32.1 < LQ < LQ < LQ < LQ 6400 4.732 < LQ 4.95 395 < LQ 11.8 < LQ < LQ < LQ 1.16 < LQ 8.21 162 < LQ < LQ 4.31 15.1 

PM-02 < LQ < LQ 35.6 < LQ 7.15 < LQ < LQ < LQ < LQ 7.36 1.646 1.72 2.87 1.49 < LQ 2.10 < LQ < LQ < LQ 0.128 < LQ 12.3 12.9 < LQ < LQ < LQ 82.0 

PM-03 < LQ < LQ 103 < LQ 6.5 < LQ < LQ < LQ 9.73 10.5 2.357 1.37 0.917 16.6 < LQ 3.94 < LQ < LQ < LQ 0.093 < LQ 5.13 13.9 < LQ < LQ < LQ 86.8 

PM-04 < LQ < LQ 19.7 < LQ 7.34 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1.064 6.21 2.71 < LQ < LQ 6.85 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 18.7 26.7 < LQ < LQ < LQ 9.39 

PM-05 < LQ < LQ 182 < LQ 22.1 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 35.3 < LQ 5.91 < LQ < LQ 28.6 < LQ < LQ < LQ 6.78 < LQ 8.44 247 < LQ < LQ < LQ 10.6 

PM-06 < LQ < LQ 190 < LQ 23.4 < LQ < LQ < LQ < LQ 11.3 4.032 < LQ 11.2 < LQ < LQ 10.22 < LQ < LQ < LQ 4.33 < LQ 8.07 163 < LQ < LQ 10.4 11.9 

PM-07 < LQ < LQ 204 < LQ 35.8 < LQ < LQ < LQ < LQ 7.61 4.139 < LQ 6.16 < LQ < LQ 5.26 < LQ < LQ < LQ 6.55 < LQ 2.73 265 < LQ < LQ 12.3 13.3 

PM-08 < LQ < LQ 89.3 < LQ 21.6 < LQ < LQ 98.9 < LQ 7.44 11.76 < LQ 28.3 6.77 < LQ 4.63 < LQ < LQ < LQ 2.24 < LQ 5.82 159 < LQ <LQ 12.8 13.1 

PM-09 23.0 < LQ 31.6 < LQ 48.3 < LQ < LQ < LQ 4.25 32.3 7.99 < LQ 15.0 12.3 < LQ 4.89 < LQ < LQ < LQ 2.36 < LQ 6.45 334 < LQ < LQ < LQ 15.0 

PM-10 59.7 < LQ 252 < LQ 10.9 < LQ < LQ < LQ < LQ 44000 6.29 < LQ 3.59 827 < LQ 5.38 < LQ < LQ < LQ 0.106 < LQ 3.13 56.3 < LQ < LQ 2.18 12.6 

PM-11 < LQ < LQ 185 < LQ 5.81 < LQ < LQ < LQ < LQ 81.3 1.514 2.80 0.629 2562 < LQ 11.7 < LQ < LQ < LQ 0.088 < LQ 3.06 17.8 < LQ < LQ < LQ 55.9 

PM-12 < LQ < LQ 88.2 < LQ 7.61 < LQ < LQ < LQ 10.4 4728 3.088 < LQ 1.58 935 < LQ 12.01 < LQ < LQ < LQ 0.232 < LQ 3.84 27.4 < LQ < LQ 2.21 147 

PM-13 < LQ < LQ 699 < LQ 7.62 < LQ < LQ < LQ 5.17 15.9 5.73 3.22 1.84 262 < LQ 5.46 < LQ < LQ < LQ 0.079 < LQ 3.89 34.6 < LQ < LQ 3.68 87.2 

PM-14 < LQ < LQ 204 < LQ 31.2 < LQ < LQ < LQ < LQ 11.5 2.45 < LQ 9.85 13.8 < LQ 9.19 < LQ < LQ < LQ 1.37 < LQ 9.96 204 < LQ < LQ < LQ 15.3 

PM-15 < LQ < LQ 68.1 0.848 6.57 < LQ < LQ < LQ 4.62 13.4 2.676 5.17 2.21 30.2 < LQ 4.53 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 9.25 13.8 < LQ < LQ < LQ 45.5 

PM-16 < LQ < LQ 88.8 < LQ 74.1 < LQ < LQ 11 < LQ 37.9 0.524 < LQ 19.9 20.4 < LQ 2.99 < LQ < LQ < LQ 6.62 < LQ 7.34 309 < LQ < LQ < LQ 28.4 

PM-17 61.1 < LQ 371 < LQ 16.6 < LQ < LQ < LQ < LQ 45353 8.09 < LQ 13.6 212 < LQ 14.10 < LQ < LQ < LQ 0.263 < LQ 7.10 124 < LQ < LQ 1.58 11.7 

PM-18 < LQ < LQ 210 < LQ 114.3 < LQ < LQ < LQ < LQ 3806 1.935 < LQ 51.9 1386 < LQ 9.42 < LQ < LQ < LQ 6.34 < LQ 11.6 698 < LQ < LQ < LQ 9.83 

PM-19 < LQ < LQ 608 < LQ 72.8 < LQ < LQ < LQ 8.60 10023 8.54 < LQ 18.9 1233 < LQ 3.70 < LQ < LQ < LQ 17.9 < LQ 14.4 438 < LQ < LQ 2.22 21.3 

PM-21 < LQ < LQ 244 < LQ 43.3 < LQ < LQ < LQ < LQ 9.48 6.89 2.40 20.8 1.18 < LQ 18.9 < LQ < LQ < LQ 10.0 < LQ 11.5 373 < LQ < LQ 5.72 6.93 

PM-22 < LQ < LQ 83.0 < LQ 8.97 < LQ < LQ < LQ < LQ 9.70 3.703 1.35 1.18 9.87 < LQ 4.06 < LQ < LQ < LQ 0.107 < LQ 7.11 14.5 < LQ < LQ < LQ 40.6 

PM-23 < LQ < LQ 124 < LQ 6.77 < LQ < LQ < LQ < LQ 11.9 3.509 2.28 1.10 169 < LQ 0.760 < LQ < LQ < LQ 0.124 < LQ 4.4 13.0 < LQ < LQ < LQ 117 

PM-24 < LQ < LQ 95.4 < LQ 5.18 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 2.206 1.38 0.693 28.6 < LQ 1.36 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 3.40 5.04 < LQ < LQ < LQ 142 

PM-25 < LQ < LQ 213 < LQ 4.99 < LQ < LQ < LQ 4.23 179 2.016 2.35 0.79 62.2 < LQ 0.593 < LQ < LQ < LQ 0.079 < LQ 4.08 14.6 < LQ < LQ < LQ 83 

PM-26 87.3 < LQ 37.8 < LQ 12.9 < LQ < LQ < LQ < LQ 27.1 76.6 < LQ 1.99 74.9 54.5 69.2 < LQ < LQ < LQ 8.11 < LQ 3.88 34.8 < LQ <LQ 1.65 21.6 

PM-27 < LQ < LQ 205 0.641 11.4 < LQ < LQ < LQ 5.81 22.3 4.278 2.67 1.57 12.3 < LQ 12.0 < LQ < LQ < LQ 0.645 < LQ 8.33 27.2 < LQ < LQ < LQ 466 

PM-28 < LQ < LQ 131 < LQ 26.0 < LQ < LQ < LQ < LQ 728 9.35 0.882 7.79 266 < LQ 9.52 < LQ < LQ < LQ 0.272 < LQ 8.16 191 < LQ < LQ < LQ 57.7 

PM-29 < LQ < LQ 338 < LQ 37.3 < LQ < LQ < LQ < LQ 35568 6.69 < LQ 46.1 1029 < LQ 11.85 < LQ < LQ < LQ 0.598 < LQ 9.02 288 < LQ < LQ 4.80 12.0 

PM-30 < LQ < LQ 41.2 < LQ 7.42 < LQ < LQ < LQ < LQ 7.77 2.866 < LQ 1.38 33.0 < LQ 6.97 < LQ < LQ < LQ 0.115 < LQ 2.57 19.9 < LQ < LQ < LQ 12.4 

PM-31 < LQ < LQ 102 < LQ 77.1 < LQ < LQ 12.9 < LQ 26.1 0.591 < LQ 22.0 23.1 < LQ 3.42 < LQ < LQ < LQ 7.77 < LQ 8.56 355 < LQ < LQ < LQ 16.1 

PM-32 < LQ < LQ 43.8 < LQ 5.73 < LQ < LQ < LQ 4.68 8.50 1.686 1.86 1.84 1.715 < LQ 0.763 < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 7.43 6.31 < LQ < LQ < LQ 56.3 

LQ 19.4 56.8 0.32 0.58 0.02 4.83 125 6.74 3.92 7.05 0.06 0.8 0.01 1.15 14.5 0.02 29.9 0.08 91.0 0.08 0.26 0.05 0.11 4.89 5.12 0.99 2.41 



Ribeiro, L. G., 2014. Caracterização Hidrogeológica e Avaliação Estatística da Contaminação em área de Usina 
Siderúrgica 

168 

 

10Ficha de Aprovação 

 

 

 



Contribuições às Ciências da Terra – Série M, vol. 73, 170p. 

 
169 

 


	Agradecimentos
	Lista de Ilustrações
	Lista de Tabelas
	Resumo
	Abstract
	1  CAPÍTULO 1
	Introdução
	1.1  – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
	1.2  – CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA
	1.3  – OBJETIVOS E METAS
	1.4  – RELEVÂNCIA DA PESQUISA
	1.5  – ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

	2 CAPÍTULO 2
	ASPECTOS GERAIS DA ÁREA EM ESTUDO
	2.1  – OBJETO DE ESTUDO
	2.2  – ASPECTOS REGIONAIS DO MEIO FÍSICO
	2.2.1  - Aspectos Hídricos, Climáticos e de Vegetação
	2.2.2  - Aspectos Geológicos, Geomorfológicos e Pedológicos
	2.2.3  - Aspectos Hidrogeológicos


	3 CAPÍTULO 3
	REFERENCIAL TEÓRICO
	3.1  – MODELO CONCEITUAL
	3.2  – A GESTÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS E O MODELO CONCEITUAL
	3.2.1  - Processo de Identificação de Áreas Contaminadas
	3.2.2  - Processo de Reabilitação de Áreas Contaminadas

	3.3  – ESTABELECIMENTO DE UM MODELO CONCEITUAL
	3.3.1  - Sondagens
	3.3.2  - Instalação e Desenvolvimento de Poços de Monitoramento
	3.3.3  - Ensaios de Condutividade Hidráulica
	3.3.4  - Recarga
	3.3.5  - Amostragem de Água Subterrânea
	3.3.6  - Ensaios Geofísicos - Eletrorresistividade

	3.4  - METAIS E METALÓIDES
	3.4.1  - Considerações Gerais
	3.4.2  - Mobilidade de Metais na Geosfera, Hidrosfera, Atmosfera e Biosfera
	3.4.3  - Metais e o Estabelecimento de Backgrounds
	3.4.3.1  - Metais nas Rochas e Solos
	3.4.3.2  - Metais em Águas Superficiais e Águas Subterrâneas
	3.4.3.3  - Metais e metalóides na escória e no pó de aciaria elétrica

	3.4.4  - Metais e a Gestão de áreas contaminadas


	4 CAPÍTULO 4
	Materiais e Métodos
	4.1  - CONSIDERAÇÕES GERAIS
	4.2  - LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PRELIMINARES
	4.3  - CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA DO MEIO FÍSICO
	4.3.1  - Locação e Descrição Litológica das Sondagens
	4.3.2  - Instalação de Poços de Monitoramento
	4.3.3  - Execução e Reinterpretação dos Slug Tests
	4.3.4  - Avaliação de Recargas pelo Método VNA
	4.3.5  - Levantamento Geofísico (Eletrorresistividade)

	4.4  - CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA
	4.4.1  - Água Superficial
	4.4.2  - Água Subterrânea
	4.4.3  - Solo
	4.4.3.1  - Análise de Metais e Metalóides
	4.4.3.2  - Análise Granulométrica

	4.4.4  - Rocha
	4.4.5  - Escória de Aciaria Elétrica
	4.4.6  - Pó do Forno Elétrico

	4.5  - TRATAMENTO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS
	4.5.1  - Gestão de dados
	4.5.2  - Tratamento Estatístico


	5 CAPÍTULO 5
	resultados
	5.1  - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
	5.1.1  - Histórico da Área e Caracterização Topográfica

	5.2  - CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA
	5.3  - CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA
	5.4  - CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA
	5.4.1  - Potenciometria
	5.4.2  - Recarga
	5.4.3  - Condutividade Hidráulica

	5.5  - CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA
	5.5.1  - Rocha
	5.5.2  - Escória de Aciaria Elétrica
	5.5.3  - Pó do Forno Elétrico a Arco (FEA)
	5.5.4  - Águas dos Corpos d´água Superficiais
	5.5.5  - Solos
	5.5.6  - Águas Subterrâneas


	6 CAPÍTULO 6
	Conclusões e recomendações

	7 Referências Bibliográficas
	8  ANEXO I
	SONDAGENS SPT

	9 ANEXO II
	RESULTADOS DAS ANÁLISES LABORATORIAIS

	10 Ficha de Aprovação

