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RESUMO 

 

Este estudo buscou avaliar a contaminação, a mobilidade e a bioacessibilidade do 

As na água subterrânea e em solos e sedimentos superficiais, em uma área de 

mineração de ouro no município de Paracatu-MG. O As apresentou valores abaixo 

do limite estabelecido pela legislação brasileira (< 10 g.L-1) em todas as amostras 

de águas subterrâneas. As avaliações realizadas indicam que as condições físico-

químicas encontradas, juntamente com as características geológicas da região são 

fatores preponderantes para estes baixos teores. Nas amostras de solos e 

sedimentos, a concentração de As total variou de 32,9 a 1280 g.g-1 e de não 

detectável a 4727 g.g-1, respectivamente. Os maiores teores de As nos sedimentos 

e solos foram encontrados na bacia do córrego Rico, mostrando a influência direta 

dos processos oriundos da área de mineração em sua nascente. As demais áreas 

apresentaram teores inferiores a esta área, mas acima da média mundial e do 

folhelho médio, podendo estar sob a influência de alguns processos, tais como, a 

ciclagem biogeoquímica natural deste elemento, deposição de sedimentos por 

erosão hídrica, descarga de águas subterrâneas, e dispersão atmosférica de 

material particulado enriquecido em As, oriundo da área de mineração. Todos estes 

processos proporcionam em maior ou menor proporção o enriquecimento de As na 

região. De acordo com os ensaios de extração sequencial utilizados, em todas as 

amostras de solos e sedimentos, as frações solúvel e trocável exibiram valores 

extremamente baixos, correspondendo a menos de 2 % do teor total de As contido 

nestas amostras, mostrando baixa disponibilidade do As para o ambiente nos solos 

e sedimentos em Paracatu. A mobilidade do As trocável nos solos de Paracatu foi 

avaliada através de experimentos de lixiviação em coluna. Os resultados mostraram 

uma associação do As com os óxidos e hidróxidos de Fe que favorecem a retenção 

deste metaloide nos solos mesmo na fração trocável. Segundo os resultados deste e 

de outros estudos, a adição de Ca a solos contaminados favorece o processo de 

retenção do As, mostrando grande potencial na utilização de compostos deste 

elemento em estratégias que visem a remediação de áreas contaminadas. 

Palavras-chave: Contaminação ambiental. Arsênio. Mineração. Extração 

sequencial. Lixiviação em coluna.  



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to evaluate the mobility and inaccessibility of As in groundwater and 

in surface soils and sediments in a mining area of gold in the Paracatu municipality-

MG. The Arsenic concentrations in all the groundwater samples showed below the 

established limits by the Brazilian legislation (< 10 µg.L-1). The evaluations were 

indicating that the physical-chemical conditions encountered together with the 

geological characteristics of the region are predominant factors responsible to these 

lower values. In the soil and sediment samples, the concentration of As varied from 

32,9 to 1280 µg.g-1 and to below detection limit to 4727 µg.g-1 respectively. The 

higher values of As in the sediments and soils were found in the Rico stream, 

showing the direct influence of the processes coming from its source of the mining 

area. The other areas showed inferior values to this area, but above world average 

and of the shale values, which  may be under the influence of some processes, such 

as the natural biogeochemical cycling of this element, deposition of sediment by 

hydrological erosion, groundwater discharge and atmospheric dispersion of 

particulate material originated by mining. All these processes provide in proportions 

more or less the As enrichment in the region. According to the sequential extraction 

tests utilized, in all the soils and sediments samples, the soluble and exchangeable 

fractions exhibited extremely lower values corresponding less than 2% of the total As 

in these samples. These results showed low availability of As to the environment by 

the soils and sediments in Paracatu. The mobility of the exchangeable As in the soils 

of Paracatu was assessed through column leaching experiments. The results showed 

an association of the As with the Fe oxides and hydroxides which favors to retain this 

metalloid even in the exchangeable fraction in the soils. According to the results of 

this and other studies, an addition of Ca to the contaminated soils favors the process 

of the As retention, showing great potential in the use of compounds of this element 

in strategies that  aimed at the remediation of contaminated areas.  

 

Keywords: Environmental contamination. Arsenic. Mining activity. Sequential 

extraction. Column leaching.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Arsênio (As) ocupa o primeiro lugar da lista de poluentes tóxicos à saúde 

humana sendo reconhecido como cancerígeno humano - Grupo A. A importância da 

toxicidade do arsênio (As) aos seres humanos já é, portanto, bastante conhecida e 

foi observada em populações de vários países do mundo (WHO, 2001). Bangladesh, 

Índia, China, Paquistão e Vietnã são exemplos de países onde as águas de 

superfície, mas, sobretudo as águas subterrâneas, utilizadas para consumo humano 

pela população, mostram altos teores de As, atingindo valores de até 1.000 g.L-1 

(NICKSON et al., 1998; AHMED, 2002; HARVEY et al., 2002; MCARTHUR et al., 

2004; ROYCHOWDHURY et al., 2005; BHATTACHARYA et al., 2009; CHAUHAN et 

al., 2009; NICKSON et al., 2005; POSTMA et al., 2007; GUO et al., 2008). Em 

Bangladesh, as rochas são naturalmente ricas em As e contaminam as águas 

subterrâneas sendo que 90% da população é abastecida por estas águas e pelo 

menos 1,2 milhões de pessoas já apresentaram algum sinal de intoxicação devido à 

ingestão destas águas contaminadas por arsênio (SMITH et al., 2000). 

No Brasil, até o momento, existem três regiões onde a contaminação por As 

já foi indicada: o Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, onde os compostos têm 

origem através dos sistemas de drenagem de solos e atividades mineradoras; o Vale 

do Ribeira, em São Paulo, onde aparece em rejeitos da mineração de zinco (Zn) e 

chumbo (Pb), e naturalmente nas rochas e no solo; e na região Amazônica, na Serra 

do Navio-AP, onde houve contaminação de águas superficiais em bacias de 

drenagens próximas a uma área de mineração de manganês (Mn).  

Atualmente, o município de Paracatu (MG) apresenta intensa atividade 

mineral, em especial de ouro (Au), pois possui a maior mina de ouro do Brasil, e de 

zinco (Zn) e chumbo (Pb). A mineração destes metais contribui significativamente 

com o desenvolvimento econômico da região, gerando emprego e renda para a 

população, além do incremento na geração de impostos arrecadados pelo município 

de Paracatu e pelo estado de Minas de Gerais. Entretanto, a contaminação por As 

tem sido uma preocupação para a sociedade local. 
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Desta forma, uma avaliação detalhada sobre os impactos ambientais da 

mineração deve ser estudada, pois é uma atividade potencialmente poluidora dos 

recursos naturais no meio em que estão inseridas, principalmente devido à 

contaminação ambiental por metais pesados (LAYBAUER; BIDONE, 1998; BIDONE 

et al., 2001). A mineração de ouro tem sido associada especialmente a 

contaminação ambiental por As, uma vez que a associação da mineralização 

aurífera e a presença de arsênio em minerais como a arsenopirita ou outros, é muito 

comum. 

Estudos de monitoramento da qualidade das águas realizados pelo Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) apontam contaminação por As acima de 10 

g.L-1, o limite máximo permissível na Classe 2 para água doce, segundo a 

legislação ambiental brasileira, associando os resultados tanto a fontes naturais 

como às explotações de ouro na região. Outros estudos realizados por Santana 

Filho (2005) e Resende (2009), constataram elevada concentração de As nos solos 

e sedimentos locais, apontando como causas principais a potencial drenagem ácida 

advinda da mina e da bacia de decantação de rejeitos, indicando a contaminação 

também devido à deposição de poeiras contaminadas provindas da área da 

mineração. 

O As no meio ambiente pode se apresentar em uma ampla variedade de 

formas químicas que podem ser constantemente transformadas por mudanças nas 

condições geoquímicas, incluindo alterações de pH e reações redox. Sua 

capacidade de participar de um elevado número de ligações químicas no meio 

ambiente torna seu comportamento especialmente complexo, com reflexos na sua 

mobilidade, bioacessibillidade, biodisponibilidade e, finalmente, na consequente 

toxicidade. 

Desta forma, este estudo buscou avaliar a contaminação ambiental em água 

subterrânea e em solos e sedimentos superficiais desta região, em áreas sob a 

influência da atividade de mineração, através de experimentos, métodos e técnicas 

de extração sequencial, ensaios de lixiviação e análises geoquímicas 

complementares, visando estudar o potencial de mobilidade e a bioacessibilidade do 

arsênio, de forma a inferir sobre o potencial impacto ambiental causado por este 

contaminante. 
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Esta tese de doutorado está associada ao projeto de pesquisa multidisciplinar 

e multiinstitucional “Avaliação da Contaminação Ambiental por Arsênio e Estudo 

Epidemiológico da Exposição Ambiental Associada em Populações Humanas de 

Paracatu-MG”, coordenado pelo Centro de Tecnologia Mineral - CETEM e financiado 

pela Prefeitura Municipal de Paracatu. 
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2 OBJETIVO 

 

Estudar a contaminação, mobilidade e bioacessibilidade do arsênio e de 

outros metais de interesse ambiental na água subterrânea e em solos e sedimentos 

superficiais, em uma área de mineração de ouro, no município de Paracatu-MG. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Avaliação do comportamento geoquímico do As nas águas subterrâneas de 

poços de monitoramento e de abastecimento do município de Paracatu-MG; 

Avaliação da distribuição espacial e da biodisponibilidade de As e de alguns 

metais de interesse ambiental, como: Fe, Al, Mn, Pb, Cu, Zn, Sb, Sn e Se, em solos 

e sedimentos coletados nos principais córregos sob influência direta da área de 

mineração de ouro; 

Estudar o potencial de lixiviação do As em solos coletados próximos aos 

principais córregos que sofrem influência direta da área de mineração de ouro. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 ARSÊNIO NO MEIO AMBIENTE 

 

O arsênio é amplamente distribuído na biosfera numa variedade de formas 

químicas, incluindo espécies orgânicas e inorgânicas, como resultado de sua 

participação em complexos biológicos, processos químicos e algumas aplicações 

industriais (HOWARD; HUNT, 1993; STOCKWELL; CORNS, 1994; STUMMEYER et 

al., 1996). 

De um modo geral, as rochas apresentam teores variados de As. As 

concentrações em rochas ígneas dependem da origem do magma, com teores 

médios entre 1,5 e 5,9 mg.kg-1. As rochas metamórficas apresentam concentrações 

que refletem suas precursoras ígneas e sedimentares, com teores inferiores a 5 

mg.kg-1. As sedimentares têm valores superiores à média da crosta terrestre pois 

podem funcionar como verdadeiros "filtros" das soluções geradas pelo intemperismo 

da crosta superficial (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001). O intervalo de 

concentração nas rochas sedimentares depende da proporção de sulfetos, óxidos, 

matéria orgânica e argilominerais presentes nos sedimentos (LADEIRA et al., 2002). 

O Arsênio forma como principal constituinte mais de 200 minerais entre 

óxidos, arsenetos, sulfetos, e arsenatos, que se concentram principalmente em 

áreas mineralizadas. A arsenopirita (FeAsS) é o mineral de As mais comum em 

minérios (SMEDLEY; KINNIBURGH, 2002). A liberação do As a partir das rochas 

mineralizadas se dá via oxidação da arsenopirita por O2 ou Fe3+ (PLUMLEE, 1999), 

por meio de processos inorgânicos ou bióticos (NORDSTRON; SOUTHAM, 1997). 

A solubilização dos oxiânions de As presentes na superfície oxidada da 

arsenopirita (NESBITT et al., 1995) dá origem aos ácidos arsenioso (H3AsO3) e 

arsênico (H3AsO4) e suas espécies desprotonadas H2AsO4
-, HAsO4

2-, AsO4
3-, 

H2AsO3
-, HAsO3

2-, AsO3
3-. E, diferentemente de outros elementos químicos que 

também são capazes de formar oxiânions (ex. Se, Sb, Mo, V, Cr, U e Re), apresenta 

uma elevada mobilidade em valores de pH normalmente encontrados em águas 
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superficiais e subterrâneas, tanto em condições oxidantes como redutoras 

(SMEDLEY; KINNIBURGH, 2002).  

Na Figura 1, é exibido um diagrama de estabilidade termodinâmica das 

principais espécies de arsênio em função do pH e do potencial de oxirredução em 

meio aquoso. Este diagrama é uma representação gráfica das possíveis fases de 

equilíbrio estáveis das diferentes espécies de arsênio em um sistema aquoso sob 

condições específicas (no exemplo, sistema aquoso a 25 oC de temperatura e 

pressão de 1 bar). As linhas representam as fronteiras entre as áreas de 

estabilidade das várias espécies do As representadas em função das variáveis pH e 

Eh do meio. 

 

Figura 1 - Diagrama Eh-pH das formas químicas de As no sistema As–O2–H2O a 25 oC e 1 bar. 

Fonte: SMEDLEY; KINNIBURGH, 2002. 
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Na Figura 2, é exibido o valor percentual das espécies arsenito e arsenato em 

função do pH. Através destes diagramas é possível analisar o comportamento do 

arsênio esperado sob o ponto de vista termodinâmico e predizer sobre sua 

reatividade e mobilidade em ambientes específicos. 

  
Figura 2 - Diagrama de distribuição das espécies (a) arsenito e (b) arsenato como função do pH. 

Fonte: SMEDLEY; KINNIBURGH, 2002. 

 

O arsênio presente em meio aquoso com condições oxidantes, a espécie 

H2AsO4
- é dominante em pH baixo (pH < 6,9), enquanto que em pH elevado HAsO4

2- 

é a espécie dominante (H3AsO4 e AsO4
3- podem estar presentes em condições 

extremamente ácidas e alcalinas respectivamente). Sob condições redutoras e pH 

baixo, a espécie H3AsO3 sem carga é predominante.  

Em condições de pH neutro a levemente ácido, o As solubilizado, 

preferencialmente sob a forma do íon arsenato, pode ser retido no solo ou em 

rochas intemperizadas através da adsorção em óxidos de ferro e argilo-minerais ou 

co-precipitação com óxidos de ferro (DZOMBAK; MOREL, 1990; MANNING; 

GOLDBERG, 1996, 1997). O tempo de retenção do As irá depender de 

características do solo, tais como pH, Eh e teores de matéria orgânica e de óxidos 

de Al, Fe e Mn. Além disso, as condições hidrológicas e climáticas também irão 

interferir de maneira significativa nas interações do As com o solo (MORITA; 

EDMONDS, 1992).  
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Em geral, em águas superficiais, o As(V) predomina sobre o As(III). Em águas 

subterrâneas podem encontrar-se ambos estados de oxidação já que as 

concentrações de As(III) e de As(V) dependem da entrada de As no sistema, das 

condições redox e da atividade biológica. 

 

3.1.1 Produção e aplicações do arsênio 

 

A produção mundial de As é estimada da ordem de 0,75 a 1,0 x 103 toneladas 

por ano, sendo utilizado em diversos setores. Os processos de refino de rochas, 

incluindo a fusão de cobre e chumbo são as maiores fontes de liberação de arsênio. 

Arsênio elementar é usado na produção de vidro e como aditivo na fabricação de 

ligas não ferrosas. O gás arsina (AsH3), espécie de maior toxicidade entre todas, é 

usado na indústria de microeletrônicos e semicondutores (ASSIS, 2006).  

 No passado, compostos de arsênio eram largamente usados também na 

agricultura e silvicultura, como inseticida ou herbicida, principalmente nas culturas de 

algodão. 

Atualmente, os compostos inorgânicos não podem ser utilizados na 

agricultura, porém alguns compostos orgânicos, tais como o ácido cacodílico, o 

metilarsenato dissódico e o metilarsenato monossódico ainda são usados como 

pesticidas. O arsênio também tem aplicação como preservativo de madeira, para 

aumentar a sua resistência ao apodrecimento. No ramo da medicina veterinária, o 

arsênio é utilizado como agente antiparasitário e como aditivo em ração animal para 

acelerar o crescimento (ASSIS, 2006). 

 

3.1.2 Toxicologia do arsênio e vias de exposição ambiental 

 

O As inorgânico é considerado a forma mais tóxica deste elemento e é 

encontrado praticamente em todos os compartimentos ambientais, sendo de 

particular interesse em águas superficiais, subterrâneas e em alguns alimentos.  
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Uma grande variedade de efeitos adversos à saúde, mas principalmente 

diversos tipos de câncer, incluindo de pele e em órgãos internos, e também efeitos 

cardiovasculares e neurológicos tem sido atribuídos à exposição crônica ao As, 

principalmente via oral através da ingestão de águas. 

Destaca-se, portanto, a classificação do arsênio como cancerígeno humano 

grupo I por diversas instituições internacionais, como a International Agency for 

Research on Cancer (IARC) e a American Conference of Industrial Hygienists 

(ACGIH) que consideram o As como cancerígeno humano confirmado A1 (IARC, 

2004; ACGIH, 2001), bem como a Agência Norte Americana de Proteção Ambiental 

(USEPA), que classifica o arsênio como Grupo 1, ou “conhecido cancerígeno 

humano”. 

O mecanismo molecular de ação do As ainda é assunto de investigação, 

sendo assumidas hipóteses de efeitos como estresse oxidativo, disruptor endócrino 

bioquímico, aumentada proliferação celular, genotoxicidade, metilação do DNA, 

entre outros (MITCHELL, 2014).  

Segundo vários estudos, o grau de toxicidade dos compostos de As tende a 

seguinte ordem decrescente: arsina > arsenitos inorgânicos > compostos trivalentes 

orgânicos > arsenatos inorgânicos > compostos pentavalentes orgânicos > 

compostos arsônicos > As elementar (ANDERSON et al., 1986; BURGUERA; 

BURGUERA, 1993).  O As pode também sofrer metilação biológica no meio e 

ocorrer também sob as formas de ácidos monometilarsônicos (MMA) ou 

dimetilarsínicos (DMA) (SMEDLEY; KINNIBURG, 2002). Destaca-se, entretanto, que 

o arsênio inorgânico é considerado como a mais importante forma química quando 

se consideram as exposições ambientais, uma vez que a arsina, por ser um gás, 

conta com capacidade de diluição na atmosfera. Ainda, a arsenobetaína e a 

arsenocolina, formas organificadas do As encontradas em peixes, são consideradas 

de baixa toxicidade para o ser humano (ATSDR, 2011). 

A toxicidade do As aos seres vivos está intrinsicamente ligada a sua 

biodisponibilidade a estes seres. Biodisponibilidade é um termo usado para 

descrever o quão eficientemente o organismo absorveu uma substância tornando-a 

disponível para interagir com os sistemas biológicos. É uma importante medida 

quando se avalia a significância da exposição, pois somente a fração disponível de 
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As poderá causar efeito tóxico. A absorção, por sua vez, é grandemente influenciada 

pela solubilidade de um composto, porque, a princípio, quanto maior a solubilidade, 

maior a absorção (MITCHELL, 2014).  

A absorção do As presente em águas é de aproximadamente 96% enquanto 

que a absorção do As em solos depende de suas associações mineralógicas com a 

matriz do solo e tem sido reportada ocorrer em ampla faixa, de 3 a 100%, com 

valores típicos em torno de 50% (ALPERS et al., 2014; BASTAS; JUHASZ, 2014). 

Uma vez absorvido pelo organismo humano, o As inorgânico é metabolizado 

para incrementar a excreção via urinária. Para isto, primeiramente há redução de 

As(V) para As(III). Grande parte do As(III) é então metilado, formando os ácidos 

orgânicos MMA(V), DMA(V), MMA(III) e DMA(III). Os compostos de As trivalente 

(orgânicos ou não) tem sido indicados como os responsáveis pela ação tóxica e por 

isto a metabolização do As é indicada como um incremento de toxicidade, 

especialmente por causa da redução do As absorvido para a valência +3, na 

primeira etapa da metabolização. Concentrações de MMA(III) na urina foram 

significativamente associados com a presença de lesões na pele características de 

exposição ao As (VALENZUELA et al., 2005), sendo considerado um marcador de 

potenciais efeitos cancerígenos. 

Considerando-se que o tempo de meia vida do arsênio no organismo humano 

é de apenas algumas horas e que sua excreção é predominantemente via urinária, a 

análise de arsênio total nas matrizes urina e sangue indicam níveis de exposição 

aguda (dias) enquanto que análises de arsênio em cabelo indicam exposição crônica 

(6 meses a 1 ano). O padrão característico de mudança na pigmentação da pele 

causada por arsênio (hiperqueratinização, hiperpigmentação) é provavelmente o 

indicador e diagnóstico clínico mais sensível de exposição crônica (muitos anos) ao 

arsênio, como já mencionado (CASTILHOS et al., 2013). 

Os teores médios (média geométrica) de arsênio total em urina na população 

norte-americana nos anos de 2003 e 2004 foram de 7,70 µg.L-1 (n = 2.557) 

(CALDWELL et al., 2009); e, segundo o National Health and Nutrition Examination 

Survey - NHANES (CDC, 2014), nos anos de 2005-2006 atingiram 8,65 µg.L-1 (n = 

2.576) e nos anos de 2007-2008, o teor médio de arsênio em urina foi de 7,49 µg.L-1 

(n = 2605).  
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Em recente estudo foi definido que teores entre 1 e 5 µg.L-1 de arsênio em 

urina representam teores basais (“background”) de exposição. Estes teores foram 

gerados a partir de estudos epidemiológicos e dos valores obtidos no National 

Health and Nutrition Examination Survey, dos quais foram excluídas populações que 

consomem substancial quantidade de peixes (para eliminar a grande contribuição da 

arsenobetaína e outros compostos arsenicais oriundos de frutos do mar nas 

medidas de arsênio total urinário presente na NHANES), ainda que não 

necessariamente, não representem riscos à saúde humana (NAVAS-ACIEN et al., 

2011). 

A grande maioria dos estudos de avaliação de exposição ambiental ao As foi 

realizada em populações humanas expostas a teores variáveis de As via oral, por 

ingestão de água contaminada, enquanto que a maior parte dos estudos sobre 

exposição humana a As via inalação é oriunda de exposição ocupacional, ou seja, 

em situações de exposição em ambiente de trabalho. Pode-se afirmar que, na 

grande maioria das situações, a exposição via oral é a mais importante via de 

exposição, enquanto que a inalação contribui com menos de 1% da dose total. A 

água de beber, portanto, é a mais importante via de exposição oral de populações 

humanas ao As inorgânico (ASTDR, 2007).  

Entretanto, em muitos locais contaminados por arsênio, a ingestão de águas 

não é a mais significativa via de exposição especialmente quando a fonte de águas 

para consumo humano está desconectada hidrologicamente dos locais 

contaminados. Além disso, a barreira solo-planta frequentemente limita a captação 

do arsênio pela planta, o que minimiza significativamente a via de exposição por 

ingestão de alimentos. Nestes locais, a ingestão incidental de solos contaminados e 

de poeiras pode causar significativo risco à saúde humana e animal (BASTAS; 

JUHASZ, 2014). A contaminação de solos por arsênio foi identificada como a mais 

frequente contaminação na lista nacional de sítios contaminados nos Estados 

Unidos (ASTDR, 2011). 

Muitos trabalhos de avaliação de risco à saúde coletiva associada à 

exposição ambiental ao arsênio presente em solos indicam a ingestão incidental de 

solos como a mais importante via de exposição. As crianças são consideradas os 

receptores mais sensíveis devido à propensão de contato mão-boca, o que facilita a 

ingestão de grandes quantidades de solo e poeira (BASTAS; JUHASZ, 2014). 
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A exposição ambiental pode ser quantificada considerando-se a magnitude, 

frequência e duração da exposição pelos receptores e as vias de exposição 

selecionadas para a avaliação quantitativa. Para tanto, a USEPA recomenda a 

metodologia de avaliação de riscos (USEPA, 1989; CASTILHOS et al., 2005). Nesta 

modelagem, há uma premissa no cálculo de dose de ingestão do contaminante que 

considera a concentração total analisada. Entretanto, há problemas nesta premissa. 

Para um efeito adverso acontecer, é preciso que o agente químico, no caso o As, 

esteja dissolvido para a absorção ocorrer no sistema gastrointestinal (GI), passando 

pelo epitélio intestinal para o sistema circulatório, ou seja, para o sangue (BASTAS; 

JUHASZ, 2014).  

Muitas formas químicas do As em solo não são solúveis sob as condições 

físico-químicas associadas ao ambiente do trato GI. Por exemplo, a solubilidade do 

As2S3 em água é de 0,005 g.L-1 enquanto a do As2O3 é de 37 g.L-1. Esta diferença 

tem impacto significativo na dose absorvida de As pela ingestão de solos 

contaminados. Portanto, os maiores riscos estão associados com as formas solúveis 

de As no tracto GI, que são as biologicamente disponíveis para a absorção através 

do epitélio intestinal, ou “biodisponíveis” para os seres humanos (BASTAS; JUHASZ, 

2014).  

Arsênio biodisponível é a porção da dose de As que efetivamente aporta ao 

sistema circulatório a partir do tracto GI (ou seja, a dose absorvida) de uma dose 

total de ingestão. A biodisponibilidade pode também ser expressada em termos 

relativos, ou seja, a razão da fração absorvida do meio de exposição (i.e, As em solo 

contaminado) pela fração absorvida do meio utilizado como crítico, ou seja, arsenato 

de sódio, utilizado como de maior absorção possível (BASTAS; JUHASZ, 2014). 

O cálculo de dose de As via ingestão incidental de solo pode ser modificado 

incorporando-se a biodisponibilidade relativa (BDR). Como já mencionado, a BDR do 

As varia de 3 a 100%, mas os valores típicos situam-se em torno de 50% e, 

recentemente, a USEPA recomendou o uso de um BDR para o As de 60% do As 

total em solos.  

A avaliação da BDR do As presente solos utilizando-se sistemas vivos é 

possível, mas atualmente, ainda é dispendiosa de recursos e tempo, além de ser 

bastante complexa. Para superar estas dificuldades, tem-se desenvolvido métodos 
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in vitro que simulam as condições do tracto GI humano. Nesta abordagem, a 

quantidade de As dissolvido pelos métodos de extração in vitro é denominada de 

fração bioacessível. Este termo pode também ser utilizado para a avaliação da 

concentração de As dissolvido utilizando-se técnicas de extração sequencial em 

solos, além de maior compreensão dos processos que ocorrem no meio ambiente e 

que potencialmente disponibilizam o As. 

 

3.2 FRACIONAMENTO GEOQUÍMICO 

 

Elementos presentes nos sedimentos podem gerar problemas de poluição 

das águas e entrar na cadeia alimentar através da absorção pelas plantas. A 

mobilidade e disponibilidade dos elementos nos sedimentos podem ser reguladas 

por vários processos e a retenção desses elementos pelas respectivas frações, os 

quais dependem das características intrínsecas dos materiais e de fatores, tais 

como: pH, capacidade de troca catiônica (CTC), teores e qualidade de matéria 

orgânica, argilas e óxidos, potencial redox, temperatura e atividade microbiana 

(LINDSAY, 1979). 

As frações em que os elementos se encontram podem ser identificadas por 

procedimentos de extração seqüencial, que utilizam uma série de reagentes com 

força solubilizante crescente (LAKE et al., 1984), o que tornam-se úteis para avaliar 

a mobilidade e bioacessibilidade desses elementos. 

A extração sequencial é utilizada para avaliar o comportamento dos metais no 

solo, caracterizar as frações solúveis responsáveis pela bioacessibilidade e, 

finalmente, inferir sobre as formas químicas e os minerais presentes no solo 

avaliado. Nesta metodologia, um grupo de reagentes é utilizado para distinguir os 

cátions metálicos ligados e associados a diferentes formas químicas do solo, a 

saber: cátions metálicos solúveis, trocáveis, adsorvidos especificamente aos óxidos 

de Al, Fe, Mn e matéria orgânica e, finalmente, os oclusos. Supõe-se que as 

soluções extratoras sejam hábeis em extrair sucessivamente as frações de metais 

nas diferentes formas. Conceitualmente, o material sólido pode ser fracionado em 
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formas específicas, as quais podem ser seletivamente extraídas pelo uso de 

reagentes apropriados (TESSIER et al., 1979). 

As extrações seqüenciais são mais usadas para extração de metais e 

consistem em extrações sucessivas em uma única amostra, utilizando extratores 

cada vez mais efetivos. Dentre as extrações descritas na literatura, esta é a que 

fornece melhores informações sobre a distribuição de metais nas frações da fase 

sólida, possibilitando inferir sobre a acessibilidade e disponibilidade desses 

elementos. Entretanto, vários fatores podem interferir nos métodos de 

fracionamento. Dentre esses estão: partição sólido/extrator, sequência de extração, 

seletividade dos extratores usados, tempo de contato entre amostra e o extrator e 

reabsorção ou precipitação de metais durante o processo de extração (ROSS, 

1994). 

É fundamental a escolha de extratores seletivos e da marcha de extração no 

desenvolvimento dos métodos de fracionamento (ROSS, 1994). A baixa seletividade 

dos extratores faz com que estes ataquem mais de uma fração ao mesmo tempo, 

interferindo no equilíbrio das extrações posteriores. Este inconveniente é um dos 

maiores problemas dos métodos de fracionamento, pois prejudica a eficiência da 

extração e a interpretação dos resultados. 

Por esta razão, vários métodos de fracionamento vêm sendo testados desde 

a década de 1970. Tal variação de métodos se deve à variedade de características 

físico-químicas de cada material, bem como variações no tipo de sedimento. 

Portanto, torna-se fundamental conhecer muito bem a matriz a ser estudada, para a 

seleção do método mais apropriado, que se dará pelo conhecimento das 

características dos extratores utilizados. De maneira geral, os extratores que 

quantificam os metais disponíveis são divididos em seis categorias crescentes de 

força de extração: água ou extrato de saturação, soluções salinas, soluções ácidas, 

soluções complexantes, oxidantes/redutoras e os combinados, este último como 

sendo uma combinação de dois ou mais reagentes representantes das categorias 

anteriores. A quantidade de metais extraída do solo por essas soluções irá depender 

da concentração dos componentes da solução extratora, do tempo de extração, da 

relação solo-solução, da temperatura de extração, do tempo e do tipo de agitação, 

entre outros. Variações nas condições de extração levam a diferenças nas 

quantidades extraídas de metais por um método específico (ABREU et al., 2002). 
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3.2.1 Extratores salinos 

 

Os extratores salinos eram muito pouco utilizados por causa de sua baixa 

capacidade de extração de metais em solos, que dificultava a determinação dos 

metais por técnicas instrumentais comuns. Na atualidade, com o advento de novas 

técnicas instrumentais, muito mais sensíveis, a utilização de extratores salinos passa 

a ser realizadas como prática mais rotineira nos laboratórios de solos. 

Diversas soluções salinas, tamponadas ou não a vários valores de pH, são 

utilizadas na extração de metais. Essas soluções extraem preferencialmente os 

metais dos sítios de troca iônica do solo. Uma das soluções mais empregadas é o 

acetato de amônio, que extrai Mn, Ni, Cd e Pb. Outras soluções comumente 

empregadas são cloretos ou nitratos de K, Ca, Mg e Ba. O cloreto de amônio 

também tem sido utilizado para avaliar a disponibilidade de metais no solo, assim 

como alguns sais de Cu e Pb em processos mais específicos (TESSIER, A. et al., 

1979; SALOMONS, U.; FÖRSTNER, 1980; URE et al., 1992; KEON et al., 2001; 

ABREU et al., 2002; KREIDIE et al., 2011). 

 

3.2.2 Extratores quelantes 

 

Os agentes quelantes combinam-se com os íons metálicos em solução, 

formando complexos solúveis e diminuindo a sua atividade iônica na solução do 

solo. Em consequência, os íons dessorvem da superfície do solo ou dissolvem da 

fase sólida para estabelecer o equilíbrio das forças iônicas na solução. Os extratores 

quelantes são bastante utilizados com o objetivo de extrair maiores quantidades dos 

teores lábeis dos micronutrientes de interesse agrícola, porém sem dissolver as 

formas não-lábeis. Os quelantes mais utilizados nos laboratórios de análise de solos 

são o DTPA e o EDTA (ABREU et al., 2002). 
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3.2.3 Extratores ácidos 

 

O princípio da extração com as soluções ácidas se baseia na dissolução dos 

minerais de argila, o que dificulta a definição das formas extraídas. A quantidade de 

metais solubilizados do solo pelas soluções ácidas irá depender da concentração de 

ácido, do tempo de extração e da relação solo:solução, entre outros. As soluções 

concentradas de ácidos fortes têm sido evitadas porque geralmente extraem metais 

não-lábeis da fase sólida. As soluções diluídas de ácidos fortes removem os metais 

da solução do solo, dos sítios de troca e parte daqueles complexados ou adsorvidos 

(TESSIER, A. et al., 1979; SALOMONS, U.; FÖRSTNER,1980; URE et al., 1992; 

KEON et al., 2001; ABREU et al., 2002; KREIDIE et al., 2011). 

 

3.2.4 Extratores oxidantes/redutores 

 

Alguns metais no solo são fortemente ligados aos óxidos de Fe e Mn, e 

agentes redutores poderão ser utilizados para solubilizar esses minerais e liberar os 

metais associados. Exemplos desses reagentes são: a hidroquinona, a hidroxilamina 

acidificada, o oxalato acidificado e as soluções de ditionito-citrato, que 

freqüentemente são usados em esquemas de fracionamento de metais (TESSIER, 

A. et al., 1979; SALOMONS, U.; FÖRSTNER,1980; URE et al., 1992; KEON et al., 

2001; ABREU et al., 2002; KREIDIE et al., 2011). 

 

3.3 ENSAIOS DE LIXIVIAÇÃO 

 

A mobilidade e a bioacessibilidade de elementos traços potencialmente 

tóxicos nos solos e sedimentos são controladas por complexas interações desses 

metais com a fase líquida ou sólida, que incluem a complexação dos metais com 

vários ligantes orgânicos e inorgânicos, reações de oxidação e redução, reações de 

sorção e troca iônica, além da dissolução e precipitação (SINGH; STEINNES, 1994). 
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Embora todos os processos sejam importantes, as reações de 

adsorção/dessorção são as que mais freqüentemente comandam a 

bioacessibilidade dos elementos traços no ambiente. A reação de adsorção pode ser 

não específica (troca iônica), do tipo específica, ou corresponder à complexação do 

metal com a matéria orgânica do solo.  

As reações de sorção-dessorção e dissolução-precipitação provocam 

transferência real de contaminantes entre a fase líquida e a fase sólida do solo, 

afetando a disponibilidade dos contaminantes para o processo de transferência e ou 

alterando a forma do contaminante, aumentando ou diminuindo sua 

biodisponibilidade e consequente dose interna, que potencialmente acarreta em 

maior gravidade dos efeitos tóxicos. 

A sorção pode ser definida como a interação do contaminante com o sólido 

(PIWONI; KEELEY, 1990). O processo de sorção pode ser dividido em adsorção e 

absorção. O primeiro se refere a um excesso de concentração de contaminante na 

superfície do sólido, enquanto o segundo, implica uma penetração mais ou menos 

uniforme do contaminante na fase sólida. 

Segundo Horowitz (1991), a adsorção sobre a superfície das partículas é o 

mecanismo mais importante para a captação e retenção de metais. A sorção física é 

caracterizada por ligações fracas entre o sorbente (solo) e o sorbido (íons em 

solução), predominando portanto as forças de van der Walls. As moléculas sorvidas 

desta maneira são facilmente removidas, por esta razão, o processo é dito 

reversível. Estas reações ocorrem com os metais relacionados aos óxidos de ferro, 

alumínio, manganês e argilominerais. 

A sorção química envolve a formação de ligações químicas entre íons ou 

moléculas em solução e a superfície das partículas do solo. Estas ligações entre o 

sorbido e o sorbente são mais fortes e o processo geralmente é irreversível, 

ocorrendo em casos limitados, portanto, pouco frequentes. A sorção produzida pela 

troca de íons ocorre quando a fase sólida retém da solução íons carregados 

positivamente, liberando para a solução quantidade equivalente de íons positivos de 

baixa afinidade.  

O tipo de sorção é afetado pela composição do substrato geoquímico 

(solo/sedimentos). Os substratos mais importantes na retenção de metais são 
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aqueles que ocorrem naturalmente em grande quantidade, que possuem grandes 

áreas superficiais e elevada capacidade de troca iônica. Nos sedimentos, estes 

substratos ativos são termodinamicamente instáveis, de natureza amorfa (JONES; 

BOWSER, 1978). Os substratos mais comuns nos sedimentos de rio são os óxidos 

de ferro e manganês, matéria orgânica e argilominerais (HORWITZ, 1991), sendo 

encontrados nos solos substratos similares.  

O teor de metais disponíveis nos solos e sedimentos são regulados, em parte, 

pelo processo de troca iônica. Diversos pesquisadores admitem que a troca 

catiônica e a formação de quelatos com a matéria orgânica são os principais 

processos que influenciam na disponibilidade dos metais e, portanto, no grau do 

potencial impacto ambiental. Os procedimentos de lixiviação parcial de metais em 

solos e sedimentos de corrente visam principalmente analisar o comportamento da 

fração considerada bioacessível e potencialmente biodisponível ou facilmente 

trocável destas matrizes. 

Os elementos extraídos nas chamadas frações trocáveis constituem uma 

importante parte dos elementos-traço potencialmente disponíveis à biota, devendo 

ser considerados bioacessíveis ou como uma estimativa da potencial 

biodisponibilidade. Segundo diversos estudos (TESSIER et al., 1979; RAURET, 

1998; LI; THORNTON, 2001; POLKOWSKAMOTRENKO et al., 2000; POYKIO, 

2002), extratos destas soluções liberam elementos ligados à dupla camada elétrica 

estabelecida na superfície de partículas do solo, sendo este processo controlado 

principalmente pelo pH da superfície e pela força iônica do meio.  

Além da troca iônica, elementos catiônicos podem ser imobilizados nos 

sedimentos por reações de sorção mais seletivas e menos reversíveis, tais como a 

complexação com grupos funcionais orgânicos e a ligação em minerais de carga 

variável.  

Em relação ao segundo tipo de sorção, este pode ocorrer em 

aluminossilicatos não cristalinos, óxidos e hidróxidos de Fe, Al e Mn, e em menor 

extensão nos argilominerais, provendo sítios de superfície para a sorção de metais. 

Todos esses minerais apresentam em comum um radical hidroxila (OH-), ligado a um 

íon metálico, geralmente Fe3+, Al3+ ou Mn2+ (McBRIDE, 1994). 
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As principais características da sorção específica, que a diferenciam da troca 

iônica, são as seguintes: na reação de ligação do metal ao mineral, há liberação de 

íons H+ em número idêntico ao da valência do cátion sorvido; alto índice de 

especificidade, demonstrado pela adsorção de um determinado metal por um 

determinado mineral; tendência à irreversibilidade da reação, ou pelo menos uma 

velocidade de dessorção bem inferior à de sorção; mudança na carga de superfície 

dos minerais em direção a um valor mais positivo. 

A fixação de elementos capazes de formar oxiânions, tal como o arsênio, em 

óxidos e hidróxidos de Fe, Al e Mn é bem relatada na literatura (MANNING; 

GOLDBERG, 1997; FOSTER et al., 1998; SUN; DONER, 1998; LADEIRA; 

CIMINELLI, 2000). No entanto, estudos objetivando a avaliação sobre estes 

processos de adsorção/dessorção de metais e alguns ametais apresentam uma 

grande variação metodológica em seus protocolos (MITCHELL et al., 1994; 

SULLIVAN; YELTON, 1998; DANKWARTH; GERTH, 2002; LADEIRA; CIMINELLI, 

2004). Em 1985, a USEPA propôs um protocolo padrão de procedimentos de 

lixiviação para avaliação das interações dos principais metais e alguns ametais 

potencialmente tóxicos ao meio ambiente com a fase líquida ou sólida de solos e 

sedimentos denominado Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) e assim 

classificá-los de acordo com a toxicidade apresentada (USEPA, 1986). Em 1999, a 

EPA concluiu que nenhum dos ensaios de lixiviação adotados conseguia predizer 

eficazmente a toxicidade dos solos relativa à contaminação por arsênio, antimônio, 

molibdênio, selênio e vanádio (LADEIRA; CIMINELLI, 2004). 

Estudos recentes combinando variados ensaios toxicológicos associados aos 

experimentos de sorção/dessorção realizados em solos e sedimentos contaminados 

demonstram resultados promissores na avaliação da bioacessibilidade e da 

biodisponibilidade de metais e ametais e de seu potencial tóxico (HARTLEY et al., 

2004; LADEIRA; CIMINELLI, 2004; MOON; DERMATAS, 2007; ANDRADE et al., 

2008; BEESLEY et al., 2010; TABELIN et al., 2014). 

Segundo vários desses estudos, o efeito da sorção do As pelo solo e a 

redução de sua mobilidade são fortemente influenciadas pelo estado de oxidação do 

elemento, pelo conteúdo de óxidos de Fe, Al e Mn e grau de cristalinidade destes 

óxidos, o potencial redox, o valor do pH, o tipo e o conteúdo de argila do solo, os 

teores de Ca trocável e pela competição com oxiânions. 
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4 ÁREA DE ESTUDO 

 

4.1 LOCALIZAÇÃO 

 

A cidade de Paracatu, no Noroeste do estado de Minas Gerais, está localizada 

a 482 km de Belo de Horizonte, a 220 km de Brasília e a 40 km da divisa com o 

estado de Goiás. Com altitude média é de 687 m acima do nível do mar. O município 

fica entre as coordenadas 17 13’ 21”S e 46 52’ 31”W com uma área de 8.241 km2 

(Figura 3). Com cerca de 90 mil habitantes, sendo mais de 80 mil residindo na área 

urbana (IBGE), a cidade de Paracatu pode ser acessada pelas rodovias BR 040 ou 

pela MG 188. 

 

Figura 3 - Localização da cidade de Paracatu, setores rural e urbano e acessos rodoviários. 
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4.2 CLIMA  

 

O clima da região é definido como tropical quente e úmido com chuvas de 

verão (classificação de Koeppen), dependendo da atuação das massas de ar 

intertropicais e polares, cuja combinação define o caráter megatérmico. A 

temperatura média no inverno é de 18ºC e no verão de 31ºC.  

O índice pluviométrico anual em Paracatu é de 1340 mm. A umidade relativa 

do ar é muito alta. O período chuvoso abrange os meses de outubro a abril (93%da 

precipitação anual) e o período seco de junho a agosto (2% da precipitação anual). 

A umidade média anual é de 72%, sendo os meses de dezembro e janeiro os mais 

úmidos e os meses de agosto e setembro os mais secos. Na Figura 4 é mostrada a 

pluviosidade registrada no período de janeiro de 2011 à dezembro de 2012. Este 

período compreende as duas campanhas de amostragem realizadas para obtenção 

de amostras utilizadas neste estudo: amostragem de águas subterrâneas, realizada 

em novembro de 2011; e, de solos e sedimentos, realizada em agosto de 2012. Os 

meses em que as 2 campanhas foram realizadas encontram-se demarcados pelas 

linhas vermelhas na figura. 

 

Figura 4 - Precipitação mensal em Paracatu no período 2011-2012. 

   Fonte: INMET. 
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4.3 HIDROGRAFIA 

 

 A área de estudo é drenada por vários córregos (Figura 5), dos quais destaca-

se o córrego Rico, que têm origem no Morro do Ouro e atravessa a área urbana do 

município em direção sudeste, e os córregos Santo Antônio, São Domingos e Santa 

Rita que direcionam seu fluxo para o leste/norte do município, na área rural. Todos 

são tributários do rio Paracatu, que pertence à bacia do rio São Francisco (Figura 6). 

 

Figura 5 - Principais córregos presentes na área de estudo. 

Fonte: CHAPADEIRO et al., 2004. 
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Figura 6 - Regiões Hidrográficas de Minas Gerais. 
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4.4 USO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL 

 

A bacia hidrográfica do rio Paracatu, em sua totalidade, apresenta 

predominância de pecuária extensiva, baseada, principalmente, na utilização de 

pastos concentrados na porção leste. 

Outra importante atividade está relacionada à agricultura encontrada, em sua 

maior parte, na porção oeste. A agricultura irrigada aparece dispersa em pequenas 

áreas, sendo a agricultura de sequeiro responsável pela maior parte das áreas 

agricultadas. Segundo o último anuário agrícola do IBGE, Paracatu se destaca por 

ser a maior região produtora de grãos de Minas Gerais, com o maior número de 

pivôs centrais instalados e em funcionamento. 

A cobertura vegetal nativa é caracterizada pelas formações vegetais do bioma 

Cerrado que abrangem um vasto conjunto de fitofisionomias, distribuídas ao longo 

da bacia de forma não uniforme. As principais fitofisionomias encontradas na área 

de estudo são: cerrado; campo cerrado; várzeas; mata de galeria e ciliar; e veredas. 

Esta cobertura nativa ocupa 50 % da área, porém ocorre de forma dispersa e 

isolada, sem corredores ecológicos, comprometendo a conectividade funcional dos 

ecossistemas locais. Regiões de reflorestamento (plantio de eucalipto e pinheiro) 

são atividades pontuais e ocupam pequenas áreas da bacia. 

 

4.5 GEOLOGIA 

 

Dentro de um contexto geológico amplo, predominam na região de Paracatu 

tipos litológicos pertencentes às formações Vazante e Paracatu (DARDENE, 1978) 

(Figura 7).  

A formação Vazante distribui-se a leste da cidade de Paracatu, segundo uma 

faixa norte-sul com aproximadamente 10 a 15 km de largura, que se estende para 

sul até Coromandel, passando por Vazante, e ao norte até Unaí, uma extensão de 

mais de 200 km. 
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Figura 7 - Mapa geológico de Paracatu. 

Fonte: ALMEIDA, 2009. 

 

A formação Paracatu distribui-se a norte de Paracatu, segundo uma direção 

aproximada norte-sul. Essa é essencialmente composta por uma espessa sequëncia 

de filitos grafitosos com intercalações de camadas e lentes de arenitos quartzosos 

impuros, geralmente quartizíticos, que sobrepõem à sequência de rochas da 
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Formação Vazante, particularmente às litologias da Fácies Serra do Landim, seja 

por falhamentos inversos e escorregamentos ou através de contato normal e 

transicional. 

Os depósitos de ouro primário no morro de Ouro, em Paracatu, encontram-se 

nos filitos carbonosos como leitos de quartzo boudinados da Sequëncia Paracatu. 

Os filito são constituídos, principalmente, de muscovita (50 %) e quartzo (45 %); 

acessoriamente ocorrem carbonatos (2 %), plagioclásio (1 %), turmalina, leucoxênio 

e epidoto. Os opacos são representados por pirita, arsenopirita, pirrotita, galena, 

blenda, calcopirita, ouro, magnetita, ilmenita e hematita. Depósitos com 

características semelhantes ocorrem na região do Rio Guaporé, Mato Grosso do Sul 

como o depósito de São Vicente, associado ao Grupo Aguapeí do Mesoproterozóico 

(MARTINI, 1998). 

O intemperismo das rochas proporcionou a formação de depósitos 

eluvionares e principalmente aluvionares ao longo dos córregos Rico, Neto e Santo 

Antônio, que têm suas nascentes no morro do Outro, ao norte da cidade de Paracatu 

(ALECRIM, 1982). 

 

4.6 HISTÓRICO DA ÁREA 

 

Nascida no século XVIII com o nome de Arraial de São Luiz & Sant’Ana das 

Minas de Paracatu, a cidade tem sua história vinculada ao movimento das bandeiras 

que corriam a região em busca de ouro. Em 1744 os bandeirantes Felisberto 

Caldeira Brant e José Rodrigues Frois comunicaram à coroa o descobrimento das 

minas do vale do Paracatu. Esta descoberta foi classificada na época como a última 

grande descoberta aurífera de Minas Gerais do século XVIII (PARACATU, 2014). 

Durante mais de cem anos o minério foi extraído nos depósitos aluvionares 

próximos a cidade contribuindo para o rápido crescimento do Arraial de São Luiz e 

Sant’Anna das Minas do Paracatu. No entanto, em poucos anos houve um declínio 

produtivo do ouro aluvial que provocou a decadência econômica da vila. A cidade 

teve seu crescimento retomado posteriormente devido ao desenvolvimento da 

atividade agropecuária (PARACATU, 2014). Em meados do século XX, com a 
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construção de Brasília, a região tomou novo impulso e Paracatu beneficiou-se da 

sua situação às margens da BR 040 (PARACATU, 2014). 

Atualmente Paracatu é considerada o centro econômico e cultural na região. 

Conta hoje com uma agricultura altamente tecnificada, implantada em larga escala e 

especializada no cultivo de grãos, em especial feijão, milho e soja; convivendo com 

uma exploração agrícola rudimentar de subsistência; e com uma pecuária intensiva; 

uma exploração de minérios, principalmente o ouro, no Morro do Ouro (PARACATU, 

2014). 

A implantação do Projeto Morro do Ouro ocorreu em meados de 1985 e 

entrou efetivamente em operação em outubro de 1987. Até 1997, a lavra 

concentrou-se em minério oxidado, de baixo teor de enxofre; porém, segundo 

documentos disponíveis, a “blendagem” de minérios (com minério sulfetado) 

começou a ocorrer a partir de data não exata, mas em torno de 1997. E, a partir de 

2006, após a implantação do projeto de expansão, passou a ser lavrado também o 

minério sulfetado. A mudança nas características do minério de ouro e o acréscimo 

significativo de 15 para 61 Mt/a na quantidade de minério explotado nos últimos 

anos no município de Paracatu podem gerar impactos nos teores de arsênio (As) 

atuais, bem como de outros metais (KINROSS GOLD CORPORATION, 2014). 

Atualmente as instalações da multinacional Kinross Gold Corporation, em 

Paracatu, compreendem uma mina a céu aberto, uma usina de beneficiamento e 

uma área para armazenamento de rejeitos, além da infraestrutura superficial. A mina 

a céu aberto Morro do Ouro tem o menor teor aurífero do mundo – 0,40 grama de 

ouro por tonelada de minério (KINROSS GOLD CORPORATION, 2014). Hoje, a 

empresa é considerada o mais importante empreendimento industrial da região. 

Aproximadamente 10% dos postos de trabalho formais da cidade são garantidos 

pela atividade da mineradora (KINROSS GOLD CORPORATION, 2014). 

Para ampliar a produção a empresa prevê o aprofundamento da mina em 90 

metros e sua expansão para outros terrenos. A mineradora  construiu  uma nova 

barragem de decantação de rejeitos  de 2 mil hectares de superfície, cerca de 10 

vezes maior que a área da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Esta barragem 

já está em funcionamento e deverá armazenar mais de 1 bilhão de toneladas de 

rejeitos (FURTADO, 2014). 
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4.7 CONTAMINAÇÃO POR ARSÊNIO EM PARACATU  

 

Alguns estudos de monitoramento ambiental da qualidade das águas são 

realizados periodicamente na região pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAM). No último relatório divulgado sobre a qualidade das águas do principal 

córrego de Paracatu, o córrego Rico, que nasce a montante da cidade de Paracatu, 

e desemboca no rio Paracatu, após percorrer a cidade, a ocorrência de arsênio total 

foi elevada, sendo encontrado concentrações deste elemento cerca de 146% acima 

do limite máximo permissível na Classe 2 para água doce, segundo a legislação 

ambiental brasileira. Segundo o IGAM (2009) os altos níveis de As nas águas deste 

córrego estão associados às fontes naturais da região de Paracatu e às explotações 

de ouro no alto curso desse corpo de água, contribuindo para a sua disponibilização. 

Santana Filho (2004), avaliou em seu estudo a distribuição de arsênio em 

solos e sedimentos em três áreas de mineração, incluindo a região de Paracatu. 

Foram encontrados elevados teores de As nessas amostras, sendo os maiores 

valores absolutos encontrados nas áreas mineradas e a jusante destas. Estes 

valores na região variaram entre 100 e 1000 mg.Kg-1 de arsênio. Os resultados 

foram atribuídos à ciclagem biogeoquímica natural do elemento no meio e uma 

provável deposição de particulados atmosféricos ricos em As, advindos da área de 

mineração. 

Outro estudo recente realizado por Resende (2009), constatou que os 

sedimentos dos córregos e rios de Paracatu estudados, apresentaram uma 

concentração natural média abaixo de 2 mg.Kg-1 de arsênio. Após a passagem dos 

córregos e rios por Paracatu, a concentração média aumenta para 150 mg.Kg-1 de 

arsênio, podendo chegar a mais de 1000 mg.Kg-1. As concentrações mais altas 

foram observadas no ponto de amostragem no córrego Rico. Uma medição feita em 

Agosto de 2008 indicou uma concentração de 1116 mg.Kg-1 de arsênio no 

sedimento, o que corresponde a uma concentração duas ordens de grandeza maior 

que a referenciada na legislação ambiental para dragagens e cerca de 700 vezes 

maior que a concentração média natural dos sedimentos de rios e córregos da 

região. A maior parte do arsênio detectado no sedimento do leito do córrego Rico 

neste ponto está na forma de arsenopirita, mineral presente na mina de ouro na 
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proporção média de 1 mg por tonelada de minério. Segundo Resende (2009) o 

arsênio da mina de Paracatu alcança os córregos locais de duas maneiras 

principais: pela deposição da poeira contaminada e pela drenagem ácida da mina e 

da lagoa de rejeitos da mineração.  
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 ÁGUA SUBTERRÂNEA 

 

A amostragem de água subterrânea foi realizada em novembro de 2011, em 8 

poços de monitoramento de águas subterrâneas, pertencentes a Dow Brasil, 

Monsanto, Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu (COOPERVAP) e a 

Kinross Gold Corporation. Também foram coletadas 9 amostras de água no centro 

de captação de água da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), 

localizado na área urbana de Paracatu, referentes a água bombeada de 9 poços 

tubulares de captação de água subterrânea para abastecimento da população. Na 

Tabela 1 e na Figura 8, são apresentados os pontos de amostragem e a localização 

espacial. 

Tabela 1 - Localização dos pontos de amostragem de água subterrânea. 

AMOSTRA LOCAL COORDENADAS 

001 DOW S17°12'00,3" W46°50'41,4" 

002 DOW S17°12'07,0" W46°50'36,8" 

003 MONSANTO S17°11'55,5" W46°50,41,0" 

004 COOPERVAP/SEDE S17°12'55,7" W46°52'16,0" 

005 COOPERVAP/GRÃOS S17°14'15,3" W46°50'56,0" 

006 COOPERVAP/USINA S17°14'26,6" W46°50'49,0" 

PM-B-03-35-30 KINROSS S17°08'56,0” W46°50'59,7" 

PM-B-07-56-31 KINROSS S17°11'34,2" W46°53'40,7" 

C10, E02, C06, 
C08, E07, E06, 
E04, C12, C02 

CENTRO DE 
CAPTAÇÃO DA 

COPASA 
S17°13'50,5” W46°52'15,5" 

 

As amostras de água subterrânea dos poços pertencentes as empresas Dow 

Brasil (001 e 002), Monsanto (003), COOPERVAP (004, 005 e 006) e COPASA 

(C10, E02, C06, C08, E07, E06, E04, C12 e C02), foram coletadas diretamente de 

saídas de água presente nos dutos da companhia na superfície, efetuando-se a 

amostragem 2-3 minutos após a abertura da válvula, para desprezar a água 

residente na canalização. As torneiras foram previamente limpas com álcool 70 % e 

os frascos, rinsados 3 vezes com a água a ser coletada. Imediatamente após a 

coleta da amostra em campo, os recipientes foram armazenados em gelo. 
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Figura 8 - Localização dos pontos de amostragem de água subterrânea. 

 

A determinação dos parâmetros físico-químicos (pH, condutividade elétrica, 

oxigênio dissolvido, sólidos dissolvidos, temperatura e potencial de oxido-redução) 

nestas amostras de água subterrânea foi realizada em campo utilizando uma Multi 

Sonda, marca HANNA modelo Hi 9828.  

As amostragens de água subterrânea nos poços de monitoramento da 

empresa Kinross (PM-B-03-35-30 e PM-B-07-56-31) foram realizadas utilizando-se o 

método de amostragem conhecido como micro-purga ou sistema de baixa vazão 

(low-flow), de acordo com os protocolos estabelecidos pela CETESB (1988) e 

USEPA (2010), executadas por técnicos equipamentos da própria empresa, com 

amostragem para contra-prova. 
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Foram utilizadas bombas de bexiga modelo 407, conectadas a dispositivos 

controladores da velocidade de purga MicroPurge MP10. A amostragem foi realizada 

adotando-se uma baixa velocidade de entrada de água no ponto de captação e 

monitorando-se a vazão durante o bombeamento da água para a superfície, através 

da utilização de uma sonda elétrica MicroPurge 3020 para medição contínua deste 

parâmetro em cada poço. 

Paralelamente ao acompanhamento do rebaixamento do nível d’água visando 

garantir a adoção da baixa vazão, foi realizado o monitoramento dos parâmetros 

físico-químicos (pH, condutividade elétrica e temperatura). Para sua execução a 

água purgada passou através de uma célula de fluxo acoplada a uma sonda 

multiparamétrica MicroPurge MP20 para medição contínua dos parâmetros. Após a 

medição dos parâmetros fisico-químicos, a mangueira de polietileno acoplada à 

bomba foi desconectada da célula de fluxo e a água bombeada foi transferida 

diretamente para frascos de polipropileno de 1 L de capacidade, sendo preenchidos 

com água até sua capacidade total. Os frascos foram embalados em material 

plástico e mantidas refrigeradas em caixa de isopor contendo frascos de gelo 

químico até o transporte para o laboratório.  

A determinação da concentração de arsênio (As) nas amostras de água 

subterrânea foi realizada segundo método 200.8 da USEPA (USEPA, 1994), no 

Laboratório de Caracterização de Águas da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro (PUC-RJ), utilizando-se um Sistema de ICP-MS 7500CE equipado com 

nebulizador Micromist, câmara de nebulização Scot de quartzo, colocada dentro de 

um bloco Peltier para manter a câmara refrigerada a 2oC, e tocha de quartzo com 

injetor de 2,5 mm de diâmetro. Os cones "sampler" e "skimmer" utilizados foram de 

Níquel. As amostras foram analisadas sem diluição. Na tabela 2 encontra-se a 

descrição dos parâmetros analíticos empregados no ICP-MS:  

Tabela 2 - Parâmetros instrumentais utilizados no ICP-MS. 

Parâmetros Valores 

Potência do plasma 1400 (w) 

Vazão do gás do plasma  0,95 (L.min-1) 

Vazão do gás auxiliar 0,16 (L.min-1) 

Valor de background 0,18 g.L-1 

Limite de detecção 0,10 g.L-1 
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5.2 SOLO E SEDIMENTO 

 

A amostragem de solos e sedimentos foi realizada em agosto de 2012, em 9 

pontos de coleta localizados nas microbacias dos córregos Rico, córrego São 

Domingos, córrego Santo Antônio, córrego Santa Rita e córrego Espalha. Na Tabela 

3 e na Figura 9 são exibidas informações sobre a localização espacial dos pontos de 

coleta. 

 

Tabela 3 - Localização dos pontos de amostragem de solos e sedimentos. 

PONTO 
SUB-

BACIA 
LOCAL COORDENADAS DESCRIÇÃO 

MATERIAL 
COLETADO 

PX 
 Córrego 

Espalha 
-17.22079 -46.95077 

Área sem impacto de 
mineração 

Sedimento 

P1 Córrego  -17.22494 -46.88066 
À jusante da área de 

mineração 
Sedimento 

P2 
Rico Córrego 

Rico 
-17.21047 -46.89061 Área urbana 

Solo e 
Sedimento 

P13   -17.23181 -46.87110 
À jusante do córrego 

Pobre 
Sedimento 

P31 
 Córrego São 

Domingos 
-17.19850 -46.82430 

Antigos garimpos de 
ouro 

Solo e sedimento 

P3 
Ribeirão Córrego 

Santo 
Antônio 

-17.14098 -46.83941 
À jusante da barragem 

de rejeito 

Solo e sedimento 

P20 Entre 
 

-17.13772 -46.82555 
À jusante da barragem 

de rejeito 
Solo e sedimento 

P32 
Ribeiros Córrego 

Santa Rita 
-17.11264 -46.84853 

À montante do Santo 
Antônio 

Solo e sedimento 

P19  
 

-17.13603 -46.82159 
À jusante do Santo 

Antônio 
Sedimento 

 

Os sedimentos superficiais foram preferencialmente coletados nas áreas de 

baixa energia (remanso) das drenagens, conforme indica a literatura especializada. 

A amostragem foi realizada manualmente com o auxílio de uma pá de plástico. Os 

sedimentos foram identificados e armazenados em sacos plásticos tipo zip-lock, 

resfriados em gelo e posteriormente armazenados a -4°C até o momento de seu 

processamento em laboratório.  

Os solos, fora da influência da área de inundação dos rios, foram coletados 

com o auxílio de um trado. A amostragem abrangeu os primeiros 10 cm do perfil, 

após a remoção cuidadosa de vegetais e de outros detritos maiores, sendo coletado 

com material plástico. Os solos também foram identificados e armazenados em 

sacos plásticos tipo zip-lock. 
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Figura 9 - Localização dos pontos de amostragem de solos e sedimentos. 

 

Em laboratório, as amostras de solo e sedimento foram secas à temperatura 

ambiente e fracionadas utilizando-se peneiras Granutest de 1,7 mm e 0,075 mm. 

Após esta etapa, as amostras foram maceradas com o auxílio de gral e pistilo de 

porcelana. Todas as análises foram realizadas com os solos e sedimentos de fração 

< 1,7 mm. As alíquotas de solo e sedimentos de fração < 0,075 mm obtidas a partir 

da amostra bruta, foram utilizadas para estimar o percentual da fração silto/argilosa 

das amostras. 

As análises de pH dos solos e sedimentos foram efetuadas por meio de 

eletrodo combinado imerso em uma suspensão solo:líquido na proporção 1:2,5 

(água), conforme EMBRAPA (1997). 
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A determinação do teor de carbono orgânico total (COT) foi realizada nas 

amostras de solo e sedimento, previamente macerados e descarbonatadas com 

solução de HCl 0,5 mol.L-1. Estas amostras foram acondicionadas em cápsulas de 

estanho e analisadas em analisador automático. 

As amostras de solo e sedimentos foram submetidas neste estudo a três 

metodologias de extração sequencial: (1) segundo o protocolo em três etapas 

sugerido pelo Community Bureau of Reference (BCR) (URE et al., 1992); (2) 

segundo o método desenvolvido por Salomons e Förstner (1980); e (3) segundo 

adaptação realizada na metodologia utilizada por Tessier et al. (1979), onde foram 

adicionadas algumas etapas extras utilizadas nos estudos publicados por Keon et al. 

(2001) e Kreidie et al. (2011). Um resumo dos procedimentos empregados nestes 3 

experimentos de extração sequencial realizados é exibido nas tabelas 4, 5 e 6 

respectivamente. Uma descrição mais detalhada encontra-se no anexo I. 

Tabela 4 - Procedimento de extração sequencial segundo o protocolo BCR. 

Etapa Fração Extrator 

1 
 

Fração trocável e íons associados a 
carbonatos 

HOAc 0,11 mol.L-1, 16 h 
 

   
2 
 

Fração redutível ou íons associados 
a óxidos de Fe e de Mn  

NH2OH.HCl 0,1 mol.L-1, pH 2 (HNO3),16 h 
 

   
3 
 
 

Fração oxidável ou metais 
associados a sulfetos e matéria 

orgânica 

H2O2 30%, pH 2 (HNO3), 2 h, 85 oC, extração 
NH4OAC 1 mol.L-1, pH 2 (HNO3),16 h 

 

   
4 
 

Fração Residual 
 

Água Régia, 16 h, 90 oC 
 

 

Tabela 5 - Procedimento de extração sequencial segundo Salomons e Förstner 
(1980). 

Etapa Fração Extrator 

1 
 

Fração trocável 
 

NH4OAc 1 mol.L-1, pH 7, 2 h + 0,05 g EDTA 
 

2 
 

Fração de íons ligados a carbonatos 
 

NaOAc 1 mol.L-1, pH 5 (HOAc), 5 h + 0,05 g EDTA 
 

3 
 

Fração facilmente redutível  
 

NH2OH.HCl 0,1 mol.L-1, pH 2 (HNO3),16 h 
 

4 
 

Fração moderadamente redutível  
 

(NH4)2C2O4 0,1 mol.L-1, pH 3 (H2C2O4), 24 h 
 

5 
 
 
 

Fração oxidável ou metais 
associados a sulfetos e matéria 

orgânica 
 

H2O2 30%, pH 2 (HNO3), 2 h, 85 oC, extração 
NH4OAC 1 mol.L-1, pH 2 (HNO3),12 h 

 
 

6 Fração Residual HNO3, digestão em Microondas, 40 min. 
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Tabela 6 - Procedimento de extração sequencial segundo Tessier et al. (1979) 
adaptado. 

Etapa Fração Extrator 

1 
 

Fração trocável - Íons solúveis  
 

H2O ultra pura Milli-Q, 30 min. 
 

2 
 
 

Fração trocável - Íons fracamente 
adsorvidos  

 

NaOAc 1 mol.L-1, pH 8,2 (NaHO), 2 h 
 
 

3 
 

Fração trocável - Íons fortemente adsorvidos  
 

NaH2PO4 1 mol.L-1, pH 5 (NaOH),16 h 
 

4 
 

Fração de íons ligados a carbonatos 
  

NaOAc 1 mol.L-1, pH 5 (HOAc), 5 h 
 

5 
 

Fração moderadamente redutível  
 

(NH4)2C2O4 1 mol.L-1, pH 3 (H2C2O4), 2 h 
 

6 
 

Fração oxidável  
 

HNO3, 2 h 
 

7 
 
 

Fração de metais associados a sulfetos e 
matéria orgânica  

 

H2O2 30% + NH4OAC 1 mol.L-1 (1:2), pH 2 
(HNO3), 16 h 

 

8 Fração Residual HNO3, digestão em Microondas, 40 min. 

 

As amostras de solo foram submetidas a dois ensaios de lixiviação em coluna 

baseados em experimentos desenvolvidos por Dankwarth e Gerth (2002) que 

simulam mudanças na mobilidade de contaminantes devido a alterações da força 

iônica da solução do solo. Nos experimentos foram monitorados a concentração de 

As mobilizado, e alterações de pH e condutividade nos lixiviados em função do 

tempo. 

No primeiro experimento, foram introduzidas amostras de solo em 8 colunas 

de vidro de 10 cm de altura e 2 cm de diâmetro (Figura 10). Na montagem das 

colunas, foram utilizadas amostras de solos secas ao ar e passadas em peneira de 

1,7 mm de abertura de malha. Foram utilizadas aproximadamente 30 g de solo por 

coluna, correspondendo a quantidade suficiente para obter uma coluna de solo com 

altura aproximada de 5 cm. Acima do solo foi adicionado uma membrana de acetato 

de celulose para propiciar um espalhamento do líquido sobre sua superfície e uma 

irrigação homogênea. Um fluxo contínuo de solução lixiviadora foi gotejado em cada 

uma das colunas do sistema, através de um balão de separação acoplado a parte 

superior. Foram utilizadas soluções lixiviadoras de NaCl 0,01 mol.L-1, KCl 0,01 mol.L-

1 e CaCl2 0,01 mol.L-1. O líquido lixiviado do sistema foi recolhido em alíquotas de 20 

mL, resultando em um total de 6-10 amostras de lixiviado por ensaio em cada 

coluna. A massa de cada solução lixiviada (para determinação do volume de 

lixiviado) e a condutividade dos extratos foram mensurados logo após a coleta do 
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lixiviado. Os extratos foram armazenados sob refrigeração até proceder-se a 

determinação de As, Fe e Mn. 

 

Figura 10 - Desenho esquemático do aparato empregado no primeiro experimento de lixiviação. 

 

No segundo experimento (Figuras 11 e 12), foram introduzidas amostras de 

solos em 3 colunas de vidro de 10 cm de altura e 2 cm de diâmetro, conectada a um 

sistema de filtração a vácuo constante. Na montagem das colunas (Figura 13), foram 

utilizadas amostras de solos secas ao ar e passadas em peneira de 1,7 mm de 

abertura de malha. Foram utilizadas aproximadamente 15 g de solo por coluna, A 
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quantidade colocada nos tubos foi suficiente para obter uma coluna de solo com 

altura de aproximada de 5 cm. Acima do solo foi adicionado uma membrana de 

acetato de celulose. Um fluxo contínuo e constante (0,015 mL.min-1) da solução 

lixiviadora foi bombeada para cada uma das colunas de filtração do sistema, através 

de capilares acoplados a uma bomba peristáltica. Neste experimento foi utilizada 

como solução lixiviadora de CaCl2 0,01 mol.L-1. 

 

Figura 11 - Desenho esquemático do aparato empregado no segundo experimento de lixiviação 

utilizando-se um sistema de filtração à vácuo e mantendo-se a vazão controlada. 

 

 

Figura 12 - Foto do aparato empregado no segundo experimento de lixiviação utilizando-se um 
sistema de filtração à vácuo e mantendo-se a vazão controlada. 
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Figura 13 - Desenho esquemático da coluna empregada no segundo experimento de lixiviação 
utilizando-se um sistema de filtração à vácuo e mantendo-se a vazão controlada. 
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Para promover a lixiviação, os solos foram saturados lentamente e 

posteriormente era permitida a passagem de mais líquido, através de um sistema 

com vazão controlada. O líquido lixiviado do sistema foi recolhido em frascos 

separados a cada 24 h, durante 408 horas (17 dias). A massa de cada solução 

lixiviada (para determinação do volume de lixiviado), o pH e a condutividade elétrica 

dos extratos foram mensurados logo após a coleta do lixiviado. Os extratos 

recolhidos a cada 24 h foram armazenados sob refrigeração até proceder-se a 

determinação de As.  

As amostras de solo e sedimento de granulometria < 1,7 mm e a as amostras 

da etapa residual de extração sequencial segundo o método desenvolvido por 

Salomons e Förstner (1980) e segundo o método adaptado de Tessier et al. (1979), 

foram digeridas em forno de microondas (modelo Anton Paar - Multiwave) de acordo 

com as recomendações sugeridas pela metodologia USEPA 3051. 

As determinações de metais obtidas nos extratos oriundos dos procedimentos 

de extração sequencial referente ao método BCR foram realizadas por ICP-OES, 

modelo ULTIMA 2 da Jobin-Yvon, seguindo protocolo de análise USEPA 200.7, 

adotado internacionalmente. O As e o Sb foram analisados utilizando-se o método 

acoplado de geração de hidretos (HG-ICP-OES) para determinação de arsênio 

(TAKASE et al., 2002). Na tabela 3 encontram-se a descrição dos parâmetros 

utilizados na análise de metais. As determinações de metais e ametais nos extratos 

dos procedimentos de extração sequencial referentes aos métodos desenvolvidos 

por Salomons e Förstner (1980) e segundo o método adaptado de Tessier et al. 

(1979) e nos experimentos de lixiviação foram realizados utilizando-se um 

espectrômetro de absorção atômica com atomização eletrotérmica (modelo Perkin 

Elmer 4110 ZL). 

 

5.3 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Considerando a complexidade e a grande variância normalmente observada 

em estudos ambientais (EINAX; SOLDT, 1999), é frequente na literatura o uso de 

métodos estatísticos multivariados com o objetivo de identificar e diferenciar níveis 
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naturais, de contaminação antrópica, e para avaliação e identificação de fontes de 

poluição.  

No sentido de verificar quais destes parâmetros mais contribuem para tal 

caracterização e como estes se relacionam foram utilizados os métodos de análise 

de análise de correlação e de componentes principais. As análises foram realizadas 

através do programa STATISTICA 8 (StatSoft Inc.). O intervalo de confiança adotado 

para inferência estatística foi de 95%. 

Análise de correlação é empregada para avaliar a relação de linearidade entre  

duas variáveis, e nesta o coeficiente de correlação de Pearson, r, tem valor entre 0, 

significando nenhuma correlação e 1 que indica perfeita correlação linear.  

O método de análise dos componentes principais é aplicado à redução do 

número de variáveis e detecção de estruturas entre variáveis correlacionadas de 

forma a explicar a maior variabilidade possível entre os dados (MALINOWSKI, 1991; 

HANSON et al., 1993). A redução do número de variáveis é obtida combinando-se 

aquelas que são correlacionadas em um único fator ou componente principal. O fator 

obtido representa uma nova variável que expressa uma combinação linear entre as 

variáveis agrupadas. Em cada um dos fatores obtidos, são agrupadas as variáveis 

que mais contribuem para a variância total dos dados e cada fator consecutivo 

contribui cada vez menos para a variabilidade total observada (STEVENS, 1998). 
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

6.1 ÁGUA SUBTERRÂNEA 

 

 A Tabela 7 mostra o local dos pontos de água subterrânea amostrados e os 

valores dos parâmetros físico-químicos e os teores de arsênio medidos.  

A composição das águas depende de alguns fatores físico-químicos. Um 

deles é o pH, que mede a atividade de íons hidrogênio (H+). O pH da maior parte 

das águas situa-se entre 4-9, sendo que para águas subterrâneas valores em uma 

faixa maior de pH também são observados (<2,0 – 12,0) (RADOJEVIC; BASHKIN, 

1999). 

O pH das águas subterrâneas de Paracatu, situou-se próximo a zona de 

neutralidade, variando entre 5,2 a 7,6 não demonstrando a princípio, qualquer 

relação com atividades antropogênicas. 

Os valores de potencial redox obtidos nas amostras de Paracatu estiveram 

dentro do intervalo de -33,4 a 233 mV, apresentando uma média de 50,9 mV. Os 

processos de oxidação e redução têm um papel muito importante tanto na zona 

saturada como na zona não saturada. Na zona não saturada há, geralmente, 

oxigénio suficiente na fase gasosa para garantir elevados valores de potenciais 

redox na água subterrânea. Apesar disso, condições redutoras ou parcialmente 

redutoras podem ocorrer em pequenos poros (micromeios). Nos aquíferos perto da 

superfície as condições de oxidação prevalecem, assim, potenciais redox baixos 

nestes aquíferos podem indicar contaminação antropogênica. No entanto, assim 

como para o parâmetro pH, os valores encontrados estão dentro da normalidade 

para o ambiente em estudo. 

Os valores de condutividade encontrados em Paracatu variaram de 5,3 a 490 

µS.cm-1, apresentando um valor médio de 274 µS.cm-1. A condutividade iônica de 

uma solução é proporcional à concentração de todos os íons presentes e depende 

da temperatura. Os valores de condutividades são usados para calcular a 

quantidade total de sólidos dissolvidos (TDS).  
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Tabela 7 - Resultados dos parâmetros físico-químicos e teor de arsênio nas amostras de água subterrânea. 

AMOSTRA LOCAL 
Parâmetros Físico-Quimicos     

O.D. [ ppm ] pH Temp. [ oC ] Cond. [ S/cm ]  Eh [ mv ] As [ µg.L-1 ] As [ µg.L-1 ] Replicata 

001 DOW 2,8 7,0 22,2 197,0 105,7 < 0,10 < 0,10 

002 DOW 2,6 6,2 22,0 126,0 86,0 < 0,10 < 0,10 

003 MONSANTO 2,8 6,7 22,0 203,0 89,1 < 0,10 < 0,10 

004 COOPERVAP/SEDE 2,9 6,9 30,7 206,0 -8,1 < 0,10 < 0,10 

005 COOPERVAP/GRÃOS 3,9 7,2 28,1 335,0 -16,0 < 0,10 < 0,10 

006 COOPERVAP/USINA 3,0 7,6 28,3 246,0 -33,4 < 0,10 < 0,10 

PM-B-03-35-30(1) KINROSS 0,6 7,3 25,4 5,3 94,0 < 0,10 < 0,10 

PM-B-07-56-31(1) KINROSS 2,4 5,2 24,4 23,0 233,0 < 0,10 < 0,10 

C10 COPASA 2,2 6,9 26,7 237,0 -15,3 0,40 0,40 

E02 COPASA 2,5 7,0 26,9 311,0 11,1 0,15 0,16 

C06 COPASA 2,7 6,7 25,9 409,0 25,4 0,20 0,20 

C08 COPASA 2,2 6,8 25,8 490,0 35,1 0,47 0,48 

E07 COPASA 2,3 6,1 25,5 304,0 38,8 0,30 0,40 

E06 COPASA 2,4 6,2 25,4 420,0 46,4 1,55 1,63 

E04 COPASA 2,6 6,8 25,1 424,0 53,7 < 0,10 < 0,10 

C12 COPASA 3,1 6,9 25,9 316,0 57,3 < 0,10 < 0,10 

C02 COPASA 2,5 7,0 25,1 406,0 62,8 < 0,10 < 0,10 

COPAM (VI)(2) - - - - - 10,0 

CONAMA 396 (VMP)(3) - - - - - 10,0-200,0-,50,0 

PORTARIA 2914 (VMP)(4) - - - - - 10,0 

(1) Coletado com equipamento de baixo fluxo. (2) COPAM (VI) - Valor de investigação: concentração de determinada substância na água subterrânea acima 
do qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana, considerando um cenário de exposição padronizado.  (3) CONAMA 396 (VMP): 
Valor máximo permitido para consumo humano, dessedentação de animais e recreação. (4) Portaria 2914 do Ministério da Saúde (VMP): Valor máximo 
permitido para substâncias químicas que representam risco a saúde humana.  

 

5
9
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Devido ao maior contato com os materiais geológicos, baixa velocidade de 

fluxo e maiores pressões e temperaturas, as águas subterrâneas são geralmente 

mais mineralizadas do que as águas superficiais. Pelas mesmas razões, possuem 

menores teores de matérias em suspensão e matéria orgânica. No entanto, os 

resultados de condutividade indicam uma grande variação entre os pontos 

amostrais, sendo que os valores de condutividade mensurados nos poços de 

monitoramento da KINROSS (PM-B-03-35-30 e PM-B-07-56-31), localizados na área 

de mineração, estão uma ordem de grandeza inferior aos valores mensurados nos 

outros pontos, indicando uma condição de equilíbrio mais favorável a retenção de 

sólidos dissolvidos junto ao material geológico de origem. Nos aqüíferos de rochas 

quartzosas da área de estudo, fatores como a baixa reatividade da sílica e dos 

óxidos e hidróxidos de alumínio e ferro presentes, não favorecem o aporte de sais 

minerais para as águas. 

Nas amostras de água subterrânea de Paracatu as concentrações de 

oxigênio dissolvido variaram entre 0,56 a 3,85 mg.L-1, apresentando uma 

concentração média 2,56 mg.L-1. A quantidade de oxigênio dissolvido estabelece 

relação com a temperatura, pressão, salinidade e a presença de microorganismos 

no meio. Na água a 25 °C em equilíbrio com a atmosfera, a concentração de O2 

dissolvido é 8,3 mg L-1, no entanto, devido as suas condições de circulação, as 

águas subterrâneas tendem a possuir teor bem menor de oxigênio dissolvido do que 

as águas superficiais. 

A concentração de As variou nas amostras entre <0,1 e 1,55 µg.L-1, 

apresentando um valor médio de 0,24 µg.L-1. Cerca de 65% das amostras 

mostraram teores de As abaixo do limite de detecção. Todas as amostras 

apresentaram concentração de As abaixo do Valor Máximo Permitido de 10 µg.L-1 

para As em águas destinadas para consumo humano, estabelecidos pela Portaria 

2914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011), e pela resolução CONAMA 396 

(BRASIL, 2008). 

Nos Estados Unidos, em mais de 20.000 amostras de águas de poços de 

abastecimento público, cerca de 11% das amostras analisadas mostraram teores de 

arsênio acima do valor estipulado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 2% 

superior a 50 μg.L-1 e 55% foram inferiores a 1 μg.L-1 ou menores que o limite de 

detenção analítica (FOCAZIO et al., 2000). Estudos semelhantes realizados na 
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Inglaterra e País de Gales, em mais de 1200 análises de águas subterrâneas 

mostraram que 6% das amostras estão acima de 10 μg.L-1, 1% superior a 50 μg.L-1 

e 68% inferior a 1 μg.L-1, ou menos (SHAND et al., 2007). 

Embora se tenha reportado a ocorrência de vários casos de elevadas 

concentrações de arsênio em todo mundo, deve- se destacar que as concentrações 

de arsênio nas águas subterrâneas são geralmente baixas ou muito baixas. A maior 

parte das águas têm concentrações inferiores ao limite estipulado pela OMS (<10 

μg.L-1) ou ainda valores inferiores aos limites de detecção analítica. Exceto, com já 

registrado, em regiões em Bangladesh, Chile e Argentina, onde os teores de As em 

águas subterrâneas atingem teores de 1000 μg.L-1. 

A ocorrência de concentrações uma ou duas vezes superiores ao limite da 

OMS, pode, em muitos casos, ser esperado quando analisados à escala regional, se 

associados a ambientes geológicos e hidrogeoquímicos específicos. 

As mineralizações contendo minerais sulfetados de ouro, como é o caso de 

Morro do Ouro, em Paracatu, têm sido associadas a este tipo de situação, isto 

porque tais minerais podem conter concentrações elevadas de arsênio que são 

liberados devido ao intemperismo ou durante a explotação mineral.  

Exemplo disto é observado nas cidades de Ouro Preto e Mariana, ambas 

localizadas na região do Quadrilátero Ferrífero (QF) em Minas Gerais, distante cerca 

de 500 Km de Paracatu. Vários estudos relatam concentrações elevadas de arsênio 

na água subterrânea. Em águas coletadas em algumas minas auríferas 

subterrâneas e nascentes das regiões de Ouro Preto e Mariana, foram encontradas 

concentrações de As total variando de 2 a 2.980 µg.L-1. Na região do QF, o 

abastecimento público de água é feito principalmente com a captação de águas 

superficiais. Entretanto, em alguns locais, há a utilização de água subterrânea, 

proveniente de nascentes ou mesmo de minas abandonadas, para o abastecimento 

humano. Borba e Figueiredo (2004) citam que as principais fontes naturais de As na 

região estão relacionadas às rochas que hospedam depósitos auríferos sulfetados. 

As fontes antrópicas de As são as pilhas de rejeito de mineração, solos e 

sedimentos contaminados. Gonçalves e Lena (2013), destacam como os principais 

mineriais sulfetados observados nesta área, a arsenopirita, pirita e pirrotita. 
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De forma a tentar compreender a baixa disponibilidade do As nas águas 

subterrâneas de Paracatu, foi realizada uma simulação baseada nos valores de pH e 

Eh medidos nos diferentes pontos, onde buscou-se analisar como é o equilíbrio 

químico do As sob o ponto de vista termodinâmico em cada ponto (Figura 14). 

 

Figura 14 - Distribuição dos resultados das amostras de água subterrânea no diagrama de Eh e pH 
(sistema As–O2–H2O a 25 oC e pressão de 1 atm). 

 

Nas condições termodinâmicas observadas no diagrama de Eh-pH, a espécie 

H3AsO3 é predominante. Ou seja, de acordo com este modelo o As dissolvido na 

água subterrânea encontra-se na forma de uma espécie inorgânica, neutra e 

possuindo estado de oxidação +3. Este resultado favorece a mobilidade do As no 

meio pois sob a forma de uma espécie sem carga, este não é retido por atração 

eletrostática, como por exemplo hidróxidos de Fe (DOMENICO; SCHWARTZ, 1998). 
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Esta espécie pode se manter estável na água subterrânea mesmo em condições 

mais oxidantes que as verificadas, pelo resultado de redução microbiológica de 

arsenatos (AURILIO et al., 1994) e também pelo lento processo de cinética de 

reação de oxidação direta pelo O2 (CHIU; HERING, 2000).  

Segundo Borba e Figueiredo (2004), a liberação do As para as águas 

subterrâneas em áreas de minerações sulfetadas ocorre por etapas: (i) a partir da 

oxidação da arsenopirita o As pode ser solubilizado e também participar da 

formação de arsenato de ferro ou escorodita e; (ii) da dissolução total ou 

incongruente dos minerais secundários de As haveria a retenção do As como 

impureza ou adsorvido em óxido de ferro e também haveria a solubilização do As 

não retido. 

Conforme já revisto neste estudo, em condições de pH neutro a levemente 

ácido, o As solubilizado pode ser retido através da adsorção em óxidos de ferro e 

argilo-minerais ou pela co-precipitação com óxidos de ferro (DZOMBAK; MOREL, 

1990; MANNING; GOLDBERG, 1996, 1997). Logo, fica evidenciado a importância 

em considerar o Fe e seus minerais na simulação das condições termodinâmicas 

visto sua participação efetiva devido a sua presença majoritária nos principais 

minérios sulfetados onde As encontra-se associado, e seu envolvimento, 

referenciado em diversos estudos, em processos de retenção/liberação do As em 

águas, solos e sedimentos. Desta forma foi realizada uma nova simulação baseada 

nos valores de pH e Eh medidos nos diferentes pontos, incluído no sistema o Fe 

(Figura 15). O elemento S também foi adicionado a este sistema, visto sua 

importância assim como o Fe, como íon majoritário no mineral de origem da maior 

parte do As. 

Conforme pode ser observado, as condições físico-químicas de todas as 

amostras de água subterrânea encontram-se no campo de predomínio dos óxidos 

de Fe. Estes dados indicam que a origem do As encontrado nas amostras de água 

subterrânea de Paracatu se deve ao processo de oxidação natural da arsenopirita e 

da pirita encontradas nas rochas auríferas sulfetadas. 

Segundo Borba e Figueiredo (2004), no processo de oxidação desses 

sulfetos, há, primeiramente, a formação de arsenato de ferro com baixa 

cristalinidade ou escorodita. Em termos termodinâmicos, a escorodita é mais estável 
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que o arsenato de ferro com baixa cristalinidade, por possuir menor energia livre de 

formação, –1280 kJ.mol-1 e -1267 kJ.mol-1, respectivamente. 

 
Figura 15 - Distribuição dos resultados das amostras de água subterrânea no diagrama de Eh e pH 

(sistema As–Fe-S-O2–H2O a 25 oC e pressão de 1 atm). 

 

O ambiente com menor pH, encontrado no ponto PM-B-07-56-31, é mais 

favorável à formação/transformação de minerais secundários de As com maior 

cristalinidade, como a escorodita (DOVE; RIMSDIDT, 1985; KRAUSE; ETTEL, 

1988), do que aqueles com pH mais elevado, registrados nos demais pontos, que 

tem capacidade de neutralização da acidez através da dissolução dos carbonatos 

presentes nas rochas e veios. 
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A escorodita é o mineral secundário de As mais estável, seguida do arsenato 

de ferro ou arsenato de ferro e cálcio com baixo grau de cristalinidade. Segundo 

Welham et al. (2000), o arsenato de ferro com baixa cristalinidade é cerca de 190 

vezes mais solúvel que a escorodita. 

Nestes ambientes, onde o pH se encontra na faixa de neutro a alcalino, as 

condições não são favoráveis à formação de escorodita, levando à formação de 

arsenatos de ferro com baixa cristalinidade, tendo, também,  Ca e S em menores 

quantidades. As baixas concentrações de As nas amostras de água subterrânea 

nestes ambientes de pH mais elevado podem ser explicadas devido a algumas 

condições possíveis nestes aquíferos como: um equilíbrio hidrodinâmico acentuado 

e uma lenta percolação de água, que controlariam a dissolução do arsenato de ferro 

formado nestes ambientes, e por conseguinte a baixa liberação de As para a água 

subterrânea. 

De qualquer forma, pode-se esperar que o arsenato de ferro com baixa 

cristalinidade se transforme em escorodita com o tempo caso as condições físico-

químicas do meio sejam favoráveis (WELHAM et al., 2000), sendo outra possível 

explicação para a baixa disponibilidade do As nas águas subterrâneas estudadas. 

Outro mineral secundário possível de ter sido formado a partir da oxidação 

natural da arsenopirita e da pirita encontradas nas rochas auríferas sulfetadas da 

região é a jarosita. A jarosita é um mineral comum em substratos tiomórficos 

(RESENDE, 1988), que possiblitaria a remoção do sistema de metais e outros 

elementos, tais como o As, devido principalmente a co-precipitação destes 

elementos durante sua formação. 

Embora não tenha sido representada no diagrama da Figura 14, sua 

formação é estável, em detrimento aos óxidos de Fe representados, em condições 

de baixo pH (aproximadamente entre 2 e 4), e em condições de Eh alto o suficiente 

que permita que a forma Fe3+ seja dominante em relação à forma Fe2+ (FANNING; 

FANNING, 1989). No entanto, a estabilidade deste mineral, pressupõe que estas 

condições se mantenham, exigindo ainda que o meio possua alta disponibilidade de 

potássio e atividade de sulfato no meio acima de 3000 mg.L-1 (RIBEIRO JUNIOR, 

2002). 
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6.2 SOLO E SEDIMENTO 

 

Na Tabela 8 são apresentados os pontos de solos e sedimentos amostrados, 

a distribuição granulométrica das amostras, os valores pH e COT.  

 

Tabela 8 - Distribuição granulométrica, pH e COT nas amostras de solo e 
sedimento. 

Ponto 
 

Tipo 
Granulometria [ % ] 

 
< 0,075 [ mm ] 0,075 - 1,7 [ mm ] pH COT [ % ] 

P2 Solo 18,5 81,5 7,0 - 7,3 1,8 

P20 Solo N.A. N.A. 7,0 1,7 

P3 Solo 17,8 82,2 5,3 - 5,5 2,3 

P31 Solo 7,4 92,6 6,0 3,1 

P32 Solo 19,6 80,4 6,9 1,0 

P1 Sedimento 8,8 91,2 6,5 N.A. 

P20 Sedimento 43,9 56,1 7,7 0,5 

P32 Sedimento 13,9 86,1 7,3 0,9 

P13 Sedimento 3,3 96,7 5,9 0,5 

P31 Sedimento 1,59 98,4 7,2 0,3 

P19 Sedimento 1,2 98,8 6,7 2,4 

P2 Sedimento 2,3 97,7 5,5 - 5,7 0,2 

PX Sedimento 7,0 93,0 5,3 3,3 

P3 Sedimento 67,3 32,7 6,8 - 6,9 0,7 

(*) N.A. – Amostra não analisada. 

 

Conforme pode ser visto na tabela 8, a fração fina siltoargilosa (considerada 

neste estudo < 0,075 mm) representa uma faixa de 1,2% a 67,3%, com média de 

15,5% da granulometria nas amostras de solos e sedimentos estudadas, enquanto 

que a fração grossa varia, portanto, de 32,7% a 98,8% e representa, em média, 

83,6%. Pode-se atribuir este elevado teor à presença de boudins de quartzo em 

grande parte do material de origem. Já a fração mais fina destas amostras provém 

basicamente dos filitos, rochas de textura fina, originados do metamorfismo 

incipiente de argilitos e siltitos. 

Os solos amostrados em Paracatu neste estudo podem ser classificados 

como Latossolos tipo A, com elevada capacidade de drenagem (BIDONE et al., 

2014). Estes solos apresentam ampla distribuição na bacia, ocupando os planaltos, 

depressões e superfícies tabulares. Os óxidos de ferro livres constituintes destes 
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solos, contribuem para agregação das partículas de silte e argila, fazendo com que 

estes solos sejam bem arejados e friáveis. Os agregados de solo apresentam alto 

grau de estabilidade, resultando em teores inexistentes ou baixos de argila na 

maioria dos horizontes B (VASCONCELOS, 2012). 

Segundo Senderowitz e Cesar (2011), a caracterização da fração silto-

argilosa realizada em amostras de solo e sedimento locais revelou a predominância 

de: caulinita, quartzo, gibbsita, muscovita, hematita e clorita. A abundância de 

caulinita, gibbsita e hematita relatada no estudo estaria associada a materiais que 

sofreram intenso intemperismo químico. No caso da clorita, seria mais provável que 

sua ocorrência esteja relacionada às rochas cujo metamorfismo atingiu a zona da 

clorita. 

Caracterização semelhante foi realizada por Mulholland (2009) que atribuiu 

estas características geomorfológicas locais, como uma representação da formação 

Paracatu e seus minerais constituintes, principalmente hematita e goethita, 

provenientes dos processos de oxidação dos sulfetos de ferro, e illita, caulinita e 

gisbbsita, originados da alteração da muscovita presentes nos filitos carbonosos 

desta formação. 

Os valores de pH encontrados neste estudo variaram entre 5,3 – 7,7. O pH é 

um dos parâmetros mais importantes da solução do solo, haja vista que está 

positivamente correlacionado com a adsorção dos metais no solo (McBRIDE; 

BLASIAK, 1979; HARTER, 1983; BASTA; TABATABAI, 1992; ROSS, 1994). 

Segundo Kabata-Pendias e Pendias (2001) o pH é um importante fator para a a 

disponibilidade da maioria dos metais pesados, uma vez que ela é relativamente 

baixa em valores de pH ao redor de 6,5 a 7,0. Com exceção de alguns elementos 

como, Mo, Se e As, a mobilidade de elementos traços é reduzida com o aumento do 

pH, devido à precipitação de formas insolúveis como hidróxidos, carbonatos e 

complexos orgânicos. 

Msaky e Calvet (1990) estudaram a influência do pH no comportamento de 

Cu e Zn em fase adsorvida e foi praticamente constante em toda a faixa de pH 

estudada e sugeriram que tenha sido em função do conteúdo de matéria orgânica. 

Segundo Hayes e Traina (1998), baixo valor de pH em solos acarreta  uma redução 

na adsorção de cátions em óxidos de Fe, Al e Mn (minerais predominantes na 
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maioria dos solos tropicais) aumentando assim a mobilidade dos metais pesados 

pela solubilização e consequente disponibilidade. Em solos com alto pH, entretanto, 

a tendência é de diminuição na mobilidade dos metais devido à precipitação 

crescente de cátions como carbonatos e hidróxidos desses metais e aumento na 

adsorção de cátions por material humificado sólido, bem como o aumento na 

adsorção de cátions em óxidos de Fe, Al e Mn. Com exceção do Mo, Se e As, como 

já mencionado acima. 

Nas Tabelas 9 e 10 respectivamente, são apresentadas as concentrações de 

As, Fe, Al, Mn, Pb, Cu, Zn, Sb, Sn e Se nas amostras de solos e sedimentos 

amostrados. Os valores de concentrações máximo e mínimo destes elementos 

encontrados nos solos e sedimentos da área de estudo são apresentados nas 

Tabelas 11 e 12, juntamente com valores de controle e referência dos 

contaminantes, definidos e determinados por órgãos ambientais nacionais e 

internacionais.  

Estes resultados apontaram um teor médio de As em 85,7 % das amostras 

acima da média mundial e da concentração observada no folhelho médio padrão 

(Tabela 15). Assim como apresentaram também concentrações de As superiores ao 

nível considerado limiar acima do qual prevê-se um provável efeito adverso a 

comunidade biológica, referidos pelo órgão de proteção ambiental canadense e 

também pela deliberação normativa COPAM (MINAS GERAIS, 2011), que 

estabelece os valores de referência de qualidade dos solos de Minas Gerais. De 

acordo com a deliberação normativa COPAM (MINAS GERAIS, 2011), os valores 

encontrados classificam a área como sendo contaminada e com potenciais riscos, 

diretos ou indiretos, à saúde humana, considerado um cenário de exposição 

genérico. 

No entanto, a determinação da concentração total de um elemento é uma 

informação limitada, especialmente sobre o seu comportamento no meio ambiente e 

nos danos que pode causar à saúde. Para estimar o risco envolvido, precisam ser 

levados em consideração o grau de mobilidade e a biodisponibilidade, que são 

dependentes das formas químicas na qual o arsênio está presente no meio. 
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Tabela 9 - Concentração de As, Fe, Al, Mn e Pb nas amostras de solo e sedimento. 

Ponto Tipo As [ g.g-1 ] DPR [ % ] Mn [g.g-1] DPR [ % ] Al [g.g-1] DPR [ % ] Fe [g.g-1] DPR [ % ] Pb [g.g-1] DPR [ % ] 

P2 Solo 1280,1  1,0 24,3 1,9 1880,0 0,6 56873,0 1,0 80,2 1,6 

P20 Solo 848,0 6,4 781,3 1,4 1243,3 0,3 56246,3 1,7 63,4 12,6 

P3 Solo 98,1 4,6 486,8 1,3 1072,3 1,4 53214,9 0,1 42,0 2,3 

P31 Solo 32,9 29,5 277,1 1,7 2468,7 2,5 67477,7 2,2 34,3 10,2 

P32 Solo 34,5 17,8 548,9 1,1 1451,2 2,9 52277,0 0,0 25,7 10,3 

P1 Sedimento 3159,5 5,9 199,6 3,7 453,6 6,8 133171,2 0,1 97,4 0,5 

P20 Sedimento 2325,4 12,1 1205,0 0,3 743,4 5,2 140026,9 2,0 188,2 6,2 

P32 Sedimento 46,5 0,4 271,5 2,5 1738,9 0,7 65131,6 0,7 34,3 4,8 

P13 Sedimento 2317,7 13,1 537,1 1,4 1044,7 2,0 126702,7 0,1 403,7 4,2 

P31 Sedimento < L.D. - 62,9 0,2 1556,4 0,9 46393,9 0,2 27,3 5,6 

P19 Sedimento 1881,3 7,6 1280,9 0,1 816,7 2,4 103731,6 0,1 143,0 0,5 

P2 Sedimento 4727,3 0,1 98,0 1,5 599,4 3,4 214327,6 1,6 106,4 1,1 

PX Sedimento < L.D. - 262,1 0,6 3100,7 0,5 71013,3 0,0 71,7 3,5 

P3 Sedimento 179,4 0,7 1375,1 0,1 1913,7 1,2 56130,6 2,3 42,6 9,2 

 (*) DPR: Desvio padrão relativo. < L.D.: Resultado abaixo do limite de detecção. 
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Tabela 10 - Concentração de Zn, Cu, Sb, Sn e Se nas amostras de solo e sedimento. 

Ponto Tipo Zn [g.g-1] DPR [ % ] Cu [g.g-1] DPR [ % ] Sb [g.g-1] DPR [ % ] Sn [g.g-1] DPR [ % ] Se [g.g-1] DPR [ % ] 

P2 Solo 74,8 0,9 35,5 2,3 4,2 7,4 3,5 28,7 1,3 0,7 

P20 Solo 74,5 0,7 39,9 0,3 3,7 11,6 2,0 34,6 2,3 61,5 

P3 Solo 95,7 1,0 29,9 0,8 1,2 14,6 1,9 32,2 0,6 14,0 

P31 Solo 68,8 1,1 87,5 0,0 4,6 1,8 2,4 10,5 2,0 2,3 

P32 Solo 93,6 0,9 65,5 1,8 2,0 8,8 1,7 16,0 1,3 4,2 

P1 Sedimento 129,0 1,0 46,2 1,4 5,4 2,8 2,3 6,5 0,6 5,0 

P20 Sedimento 105,9 1,1 60,2 1,1 8,5 0,3 1,4 66,7 0,6 17,4 

P32 Sedimento 55,4 1,0 32,4 1,3 2,3 22,3 1,5 26,2 1,1 1,3 

P13 Sedimento 160,3 1,0 54,3 2,5 8,0 6,0 3,9 32,0 0,8 9,3 

P31 Sedimento 62,6 1,3 41,9 1,5 1,7 3,8 1,7 32,0 1,4 0,6 

P19 Sedimento 100,3 1,6 44,5 1,0 5,0 8,3 2,1 49,4 0,5 14,6 

P2 Sedimento 97,5 0,3 57,5 0,9 11,3 1,7 3,0 17,3 0,6 10,6 

PX Sedimento 81,0 0,4 50,8 0,2 2,4 3,6 2,5 0,4 2,3 5,2 

P3 Sedimento 123,4 3,0 59,4 0,1 2,1 10,4 2,6 38,1 1,3 0,7 

(*) DPR: Desvio padrão relativo. < L.D.: Resultado abaixo do limite de detecção. 
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Tabela 11 - Concentração de As, Mn, Al, Fe e Pb nas amostras de solo e sedimentos neste estudo e valores orientadores 
segundo a legislação nacional vigente e órgãos internacionais.  

Estudo Tipo Valor As [ µg.g-1 ] Mn [ µg.g-1 ] Al [ µg.g-1 ] Fe [ µg.g-1 ] Pb [ µg.g-1 ] 

Este estudo Solo  Min.-Máx.  32,9-1280 24,3-781 1072-2469 52277-67478 25,7-80,2 

Folhelho Médio(1) Rocha Média 13 850 88000 48000 23 

Média Mundial(1) Solo Média 7 770 - 41000 19 

COPAM (VRQ)(2) Solo Limite 8 - - - 19,5 

COPAM (VP)(3) Solo Limite 15 - - - 72 

COPAM (VI)(4) Solo Limite 35-55-150 - - - 180-300-900 

CONAMA 420 (VP)(5) Solo Limite 15 - - - 72 

CONAMA 420 (VI)(6) Solo Limite 35-55-150 - - - 180-300-900 

USEPA PRG (cancerígeno)(7) Solo Limite 0,39 - - - - 

USEPA PRG (não cancerígeno)(7) Solo Limite 22 1800 - - 400 

Este estudo Sedimento  Min.-Máx.  < L.D.-4727 62,9-1375 453-3101 46394-214328 27,3-404 

CONAMA 454 (Nível 1)(8) Sedimento Limite 5,9 - - - 35 

CONAMA 454 (Nível 2)(9) Sedimento Limite 17 - - - 91,3 

Canadá (TEL)(10) Sedimento Limite 5,9 - - - 35 

Canadá (PEL)(11) Sedimento Limite 17 - - - 91,3 

(1) Adaptado de Turekian e Wedepohl (1961) e Jonasson e Boyle (1979). (2) COPAM (VRQ) - Valor de referência de qualidade solo. (3) COPAM (VP) – 
Valor de prevenção acima do qual podem ocorrer alterações prejudiciais à qualidade do solo (4) COPAM (VI) - Valor de intervenção da área para uso 
agrícola, residencial e industrial. (5) CONAMA 420 (VP) – Valor de prevenção acima do qual podem ocorrer alterações prejudiciais à qualidade do solo (6) 
CONAMA 420 (VI) - Valor de intervenção da área para uso agrícola, residencial e industrial. (7) USEPA PRG = Preliminary remediation goals; são 
concentrações referidas pela USEPA, baseadas em avaliação de risco à saúde humana e serve como guia para remediação de áreas contaminadas. (8) 
CONAMA 454 - Nível 1 – Limiar abaixo do qual prevê-se baixa probabilidade de efeitos adversos à biota. (9) CONAMA 454 - Nível 2 – Limiar acima do qual 
prevê-se um provável efeito adverso à biota. (10) TEL - Threshold Effects Level – Concentração abaixo da qual não há risco potencial de efeitos tóxicos à 
biota. (11) PEL – Probable Effects Level - Níveis prováveis de efeito adverso à comunidade biológica.  
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Tabela 12 - Concentrações de Zn, Cu, Sb, Sn e Se nas amostras de solo e sedimentos neste estudo e valores orientadores 
segundo a legislação nacional vigente e órgãos internacionais. 

Estudo Tipo Valor Zn [ µg.g-1 ] Cu [ µg.g-1 ] Sb [ µg.g-1 ] Sn [ µg.g-1 ] Se [ µg.g-1 ] 

Este estudo Solo  Min.-Máx.  68,8-95,7 29,9-87,5 1,2-4,6 1,7-3,5 0,6-2,3 

Folhelho Médio(1) Rocha Média 120 39 - - - 

Média Mundial(1) Solo Média 95 33 - - - 

COPAM (VRQ)(2) Solo Limite 46,5 49 0,5 - 0,25 

COPAM (VP)(3) Solo Limite 300 60 2 - 5 

COPAM (VI)(4) Solo Limite 450-1000-2000 200-400-600 5-10-25 - - 

CONAMA 420 (VP)(5) Solo Limite 300 60 2 - 5 

CONAMA 420 (VI)(6) Solo Limite 450-1000-2000 200-400-600 5-10-25 - - 

USEPA PRG (cancerígeno)(7) Solo Limite - - - - - 

USEPA PRG (não cancerígeno)(7) Solo Limite 23000 2900 - - 390 

Este estudo Sedimento  Min.-Máx.  62,6-160 32,4-65,7 1,7-11,7 1,10 – 3,9 0,5-2,3 

CONAMA 454 (Nível 1)(8) Sedimento Limite 123 35,7 - - - 

CONAMA 454 (Nível 2)(9) Sedimento Limite 315 197 - - - 

Canadá (TEL)(10) Sedimento Limite 123 35,7 - - - 

Canadá (PEL)(11) Sedimento Limite 315 197 - - - 

(1) Adaptado de Turekian e Wedepohl (1961) e Jonasson e Boyle (1979). (2) COPAM (VRQ) - Valor de referência de qualidade solo. (3) COPAM (VP) – 
Valor de prevenção acima do qual podem ocorrer alterações prejudiciais à qualidade do solo (4) COPAM (VI) - Valor de intervenção da área para uso 
agrícola, residencial e industrial. (5) CONAMA 420 (VP) – Valor de prevenção acima do qual podem ocorrer alterações prejudiciais à qualidade do solo (6) 
CONAMA 420 (VI) - Valor de intervenção da área para uso agrícola, residencial e industrial. (7) USEPA PRG = Preliminary remediation goals; são 
concentrações referidas pela USEPA, baseadas em avaliação de risco à saúde humana e serve como guia para remediação de áreas contaminadas. (8) 
CONAMA 454 - Nível 1 – Limiar abaixo do qual prevê-se baixa probabilidade de efeitos adversos à biota. (9) CONAMA 454 - Nível 2 – Limiar acima do qual 
prevê-se um provável efeito adverso à biota. (10) TEL - Threshold Effects Level – Concentração abaixo da qual não há risco potencial de efeitos tóxicos à 
biota. (11) PEL – Probable Effects Level - Níveis prováveis de efeito adverso à comunidade biológica.  
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Os maiores teores estão espacialmente relacionados nos pontos localizados: 

no córrego Rico (P1, P2 e P13), imediatamente à jusante da área de mineração; e 

no córrego Santo Antônio (P20), a jusante da sua confluência com o córrego São 

Domingos, até mais a jusante, no córrego Santa Rita (P19). 

Segundo Garcia-Sanchez e Alvarez-Ayuso (2003) solos e sedimentos no 

entorno de áreas de minerações geralmente apresentam níveis elevados de arsênio 

devido ao alto grau de contaminação por produtos e processos da atividade 

minerária, como dispersão mecânica de sólidos de minerais primários de As e 

minerais secundários formados por intemperismo de resíduos e rejeitos. Diante 

deste cenário constata-se que a contribuição antrópica para o conteúdo de As em 

solos é importante, e em alguns casos a atividade minerária está diretamente 

envolvida na liberação de consideráveis estoques de As para o ambiente superficial. 

De acordo com alguns estudos realizados em Paracatu (SANTANA FILHO, 

2005; CHAPADEIRO, 2006; RESENDE, 2009; MELLO et al., 2014), o 

enriquecimento de As nos solos e sedimentos analisados provavelmente está 

relacionado ao processo de ciclagem biogeoquímica natural deste elemento, além 

de processos de deposição de sedimentos por erosão hídrica, descarga de águas 

subterrâneas, e da dispersão atmosférica de material particulado rico em As, oriundo 

da área de mineração. Estes processos influenciam em maior ou menor proporção 

cada ponto em função de sua localização.  

Conforme estudo hidrogeológico realizado por Chapadeiro et al. (2006), os 

córregos adjacentes ao Morro do Ouro, constituem os pontos de descarga para as 

águas subterrâneas a jusante da área da mina. Os tanques da mina interceptam e 

armazenam o escoamento superficial e parte da descarga subterrânea, porém 

podem não evitar a descarga de água subterrânea nos córregos. A descarga de 

águas subterrâneas mantém parte do fluxo de base nos córregos e alimenta as 

nascentes locais. Este escoamento superficial e a descarga de água subterrânea 

pode estar contribuindo para um enriquecimento de As e outros contaminantes 

advindos do processo de extração mineral, nas microbacias dos córregos Rico e 

Santo Antônio. 
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A mineração ocupa a região da nascente do córrego Rico, que corresponde a 

uma área aproximada de 5 km2 ou 1,1% de sua área de drenagem (SANTANA 

FILHO, 2005). O relevo da área ocupada pela mineração apresenta declividade 

superior a 20%, apresentando ainda baixa capacidade de infiltração (RPM, 1997). A 

baixa capacidade de infiltração é conferida pelo tipo de rocha presente na área, que, 

juntamente com as características do relevo e a baixa cobertura vegetal, favorece o 

surgimento de muitos pontos de erosão. Desta forma, o transporte de materiais 

através do escoamento superficial advindo da área de mineração é facilitado, 

contribuindo para elevação dos teores de As em sedimentos coletados à jusante.  

Considerando-se toda a dimensão da área de mineração, a área de influência 

direta relacionada ao meio biótico, segundo Santana Filho (2005), correspondente a 

34 km2. Esta área está restrita pelos limites naturais dos interflúvios (divisores) que 

são definidos pela sub-bacia do alto curso do córrego São Domingos, abrangendo 

as sub-bacias dos afluentes da margem esquerda do mesmo córrego (como por 

exemplo, os córregos Santa Rita e Santo Antônio). Este fato, provavelmente 

propiciou os valores elevados de As observados em alguns sedimentos coletados à 

jusante dessa área (P19 e P20). 

Os solos desta área (P3, P20, P31 e P32) apresentaram valores baixos se 

comparados com a microbacia do córrego Rico, mas superiores à média mundial e 

ao folhelho médio, podendo estar relacionado com a rocha matriz da região 

naturalmente rica em As, sendo que assim como na área da sub bacia do córrego 

Rico, as atividades de lavra, transporte e processamento de minérios, deposição de 

rejeitos e estéreis podem também estar contribuído para elevar os níveis de As, nos 

horizontes superficiais desta área. 

Mello et al. (2014) em estudo que avaliou os teores de As no material 

particulado atmosférico em Paracatu, concluiu que os teores encontrados em 

diversos pontos de coleta localizados ao redor da área de mineralização no Morro do 

Ouro, variaram espacialmente e sazonalmente, controlados pela origem da poeira 

dos solos, direção e velocidade do vento dominante (nordeste) e da distribuição 

sazonal da precipitação. O processo de deposição atmosférica pode influenciar 

particularmente os pontos localizados a sudeste da mina, favorecendo a 

remobilização e a dispersão da poeira da área de mineração nesta direção. 
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Desta forma, fatores meteorológicos podem estar contribuindo para a 

distribuição do As vista nos resultados encontrados neste estudo, que mostram uma 

maior concentração de As em solos, no ponto localizado a Sul/Sudeste (P2) do que 

os pontos localizados a norte/nordeste da área de mineração (P3, P20, P31 e P32). 

De maneira geral, os teores pseudo-totais dos metais determinados nos solos 

e sedimentos de Paracatu, estão em níveis de concentração considerados pela 

resolução CONAMA 454 (BRASIL, 2012) e pela COPAM (MINAS GERAIS, 2011), 

como baixos. Alguns dos elementos estão na faixa dos valores de referência de 

qualidade do solo (Cu, Zn, Al, Sn e Se). Os elementos Mn, Fe, Pb e Sb apresentam 

alguns pontos que ultrapassam os valores de intervenção agrícola para o estado de 

Minas Gerais, definidos pela COPAM (MINAS GERAIS, 2011).  Para o Mn, as 

amostras de sedimento P20, P19 e P3 estiveram acima do valor determinado para o 

folhelho médio (850 mg.Kg-1). Já para o Fe apenas a amostra de sedimento P31 

esteve abaixo de 48000 mg.Kg-1, valor determinado para o folhelho médio, 

mostrando que os solos e sedimentos de Paracatu são enriquecidos neste elemento.  

No caso do Pb, as amostras de sedimento P1, P20, P13, P19 e P2, 

apresentaram concentrações acima do valor de prevenção do COPAM (MINAS 

GERAIS, 2011), valor este tido como limite para ocorrências de alterações 

prejudiciais à qualidade do solo. Para o Sb, as amostras de sedimento P1, P20, P13, 

P19 e P2 – as mesmas que apresentaram elevadas concentrações de Pb – 

estiveram acima do valor de intervenção de áreas para uso agrícola da COPAM 

(MINAS GERAIS, 2011). Estes resultados indicam uma mesma fonte de origem para 

estes dois elementos e exigem uma atenção quanto ao uso do solo nas áreas 

amostradas devido à risco de contaminação dependendo da atividade desenvolvida. 

Nas Tabelas 13 e 14 e na Figura 16 são apresentados os dados estatísticos 

de correlação linear entre os elementos e a análise de componentes principais entre 

os todos os parâmetros analisados. 
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Tabela 13 – Matriz de correlação dos resultados (N = 14, p < 0,05). 

Variável <0,075 0,075-1,7 pH COT As Mn  Al Fe Pb Zn Cu Sb Sn Se 

 < 0,075* 1,00 
             0,075-1,7* -0,44 1,00 

            pH 0,33 -0,38 1,00 
           COT -0,22 0,05 -0,41 1,00 

          As -0,15 0,29 -0,14 -0,50 1,00 
         Mn  0,58 -0,52 0,30 0,00 -0,06 1,00 

        Al 0,08 0,01 -0,19 0,64 -0,69 -0,21 1,00 
       Fe -0,14 0,27 -0,23 -0,44 0,95 -0,02 -0,60 1,00 

      Pb -0,12 0,17 -0,12 -0,27 0,51 0,20 -0,37 0,51 1,00 
     Zn 0,25 0,02 -0,24 -0,40 0,51 0,37 -0,47 0,47 0,74 1,00 

    Cu 0,18 0,06 -0,13 0,09 0,07 0,14 0,23 0,20 0,07 0,17 1,00 
   Sb -0,14 0,16 -0,11 -0,38 0,90 0,01 -0,53 0,93 0,62 0,43 0,31 1,00 

  Sn -0,11 0,20 -0,43 -0,02 0,40 -0,24 0,06 0,30 0,54 0,48 0,08 0,41 1,00 
 Se -0,14 -0,38 -0,06 0,53 -0,63 -0,18 0,78 -0,55 -0,40 -0,50 0,22 -0,43 -0,04 1,00 

(*) Diâmetro da partícula (granulometria). 
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Tabela 14 - Correlação entre os 
resultados de solo e sedimento.  

Variável FATOR 1  FATOR 2 

 <0,075* 0,067005 0,706598 

0,075-1,7 * -0,273447 -0,649621 

pH 0,133651 0,722078 

COT 0,584730 -0,442553 

As -0,932609 -0,105699 

Mn  -0,077345 0,739226 

Al 0,745366 -0,367331 

Fe -0,896642 -0,132152 

Pb -0,727629 -0,061300 

Zn -0,720796 0,172028 

Cu -0,087611 -0,099668 

Sb -0,865183 -0,121393 

Sn -0,438440 -0,465955 

Se 0,735558 -0,254868 
 (*) Diâmetro da partícula (granulometria). 

 

 

 

        Figura 16 - Análise de componentes principais nos resultados de solo e sedimento. 
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A correlação positiva e forte encontrada entre o As e o Fe (r = 0,95, Tabela 

13), provavelmente está correlacionada ao material de origem do arsênio na região. 

Os elementos Pb, Zn, Sb que apresentaram a formação de um grupo de similaridade 

no gráfico de análise de componentes principais possuam também a mesma origem 

litológica. Esta provavelmente é a principal forçante que incide sob o fator 1 e 

correlaciona negativamente todos estes elementos citados. 

Almeida (2009) analisou os filitos carbonosos da sequência Morro do Ouro em 

Paracatu, e constatou que os filitos mineralizados eram enriquecidos em Au, As, Pb 

e Zn, além de conter elevado volume de quartzo, siderita e sulfetos. Já os filitos 

carbonosos não mineralizados eram relativamente mais enriquecidos em Al, Cr e V e 

apresentavam clorita, muscovita e raros boundins de quartzo. 

 

6.2.1 Extração sequencial 

 

6.2.1.1. Método BCR 

 

O primeiro método de fracionamento geoquímico por extração seqüencial 

utilizado foi o método em três etapas preconizado pelo "Standard, Measurements 

and Testing Program” (SM & TP) (URE et al., 1992). Entretanto, por este 

procedimento ainda ser largamente citado na literatura internacional como BCR 

“Bureau of Comunity Reference” preferiu-se no presente texto citá-lo ainda como tal. 

Os teores percentuais de As, Fe, Al, Mn e Sb das diferentes frações 

estudadas nas amostras de solos P2, P20, P31 e P32 e nos sedimentos P20, P31 e 

P32, utilizando-se o procedimento de extração sequencial BCR encontram-se nas 

figuras em sequência. Os resultados absolutos das extrações sequenciais realizadas 

encontram-se no apêndice 1. 

Observou-se no método de extração BCR, um comportamento do As nas 

diferentes frações químicas bem semelhante, entre amostras de solos e sedimentos.  
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Figura 17 - Resultados da extração sequencial de As segundo a metodologia BCR nas amostras de 
solo e sedimento. 

 

A fração 1 (extraída com ácido acético diluído, ou seja adsorvido 

especificamente as argilas), apresentou concentrações baixas para todas as 

amostras analisadas, isso provavelmente está associado a baixa porcentagem de 

fração fina (argila + silte) determinada nestas amostras. 

Na fração 2 (extraído por agente redutor), ou seja adsorvido especificamente 

a óxidos e hidróxidos de Fe, Al e Mn, as amostras de sedimentos apresentaram, 

assim como na etapa 1, baixas concentrações de As. Este fato pode estar 

relacionado principalmente ao grau de intemperismo e drenagem das amostras 

estudadas. Solos intemperizados tendem a apresentar maior percentual de óxidos 

de Fe cristalizados que amorfos.  

Resultado similar na fração 3 (extraído por agente oxidante), ou seja 

adsorvido especificamente a sulfetos e matéria orgânica, onde nenhuma das 

amostras apresentou concentrações significativas de As. Fato que pode ser 

esclarecido devido ao baixo teor de matéria orgânica encontrado nas amostras e à 

diferença de adsorção deste elemento de acordo com a composição da matéria 

orgânica. Segundo Saada et al. (2003), ácidos húmicos provenientes de aminas 

assumem carga positiva, e portanto adsorvem o As. Porém grupos orgânicos 

carboxílicos e OH fenólicos não são ativos na adsorção de oxiânions. 
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Quanto à capacidade de extração dos métodos, observa-se que a fração 4 

extraída por água régia foi o melhor método para a determinação do As, sugerindo 

que este não esteve disponível no ambiente. Entretanto, as elevadas concentrações 

de As apresentadas nesta fração dos solos e sedimentos exigem estudo mais 

detalhado. Corroborando com outras literaturas, como Adriano (1986), que observou 

que as concentrações de As no ambiente originadas de fontes geoquímicas variam 

abaixo de 10 mg.kg-1, enquanto que em ambientes contaminados estes valores 

podem alcançar 30000 mg.kg-1.  

Vale destacar em relação aos resultados, que o As por se tratar de um 

metaloide não essencial, um resultado extremamente importante nesta análise, é a 

indicação de que este esteja associado às frações menos disponíveis. 

 

Figura 18 - Resultados da extração sequencial de Mn segundo a metodologia BCR nas amostras de 

solo e sedimento. 

 

 Observando-se a Figura 19, cada ponto de amostragem apresentou um 

comportamento diferente com relação a concentração de Mn. Em algumas amostras 

de solo e sedimento as maiores concentrações de Mn estiveram associadas a fração 

4, enquanto em outras amostras a maior concentração de Mn esteve associada a 

fração 2, adsorvida especificamente a óxidos de Fe, Mn e Al.  

O comportamento do Fe nas diferentes frações, foi similar para todas as 

amostras avaliadas, a maior concentração deste elemento esteve associada a 

fração 4 residual, demostrando que este não esteve disponível no ambiente. De 
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acordo com os resultados, o Fe também esteve associado em quantidades bem 

pequenas as frações 2 e 3, correspondendo respectivamente, a fração composta 

majoritariamente por seus óxidos amorfos, e óxidos de Mn, e na fração associada a 

sulfetos e a matéria orgânica.  

 

Figura 19 Resultados da extração sequencial de Fe segundo a metodologia BCR nas amostras de 
solo e sedimento. 

 

 

Figura 20 Resultados da extração sequencial de Al segundo a metodologia BCR nas amostras de 
solo e sedimento. 

 

O Al de forma geral, apresentou uma distribuição entre as frações 2, 3 e 4. A 

fração trocável apresentou baixa concentração se comparada com as demais, 

indicando assim pouca disponibilidade deste elemento no meio. 
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Figura 21 - Resultados da extração sequencial de Sb segundo a metodologia BCR nas amostras de 
solo e sedimento. 

 

O Sb acompanhou a distribuição nas frações de forma similar ao Fe e ao As. 

Como indicado pelos resultados da análise estatística, o Sb mostra uma clara 

associação com o Fe e o As, indicando uma associação na composição deste 

material, seja por origem geogênica comum, ou por comportamento similar devido á 

alguma semelhança geoquímica mais específica. 

As frações 1, 2 e 3, não apresentaram valores elevados em nenhum dos 

pontos amostrados, para todos os elementos determinados, com exceção dos 

resultados das concentrações de Mn, que apresentou uma distribuição relativa 

equilibrada entre todas as frações, onde os maiores valores de maneira geral foram 

registrados na fração 2, representada por extrair majoritariamente óxidos e 

hidróxidos de Fe e do próprio Mn. 
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6.2.1.2. Método desenvolvido por Salomons e Förstner (1980) 

 

O segundo método de extração seqüencial utilizado neste estudo foi 

desenvolvido por Salomons e Förstner (1980) e compreende seis etapas, cujo os 

resultados das extrações de As, Fe, Mn, Pb e Zn nas amostras de solo e sedimento 

são apresentados a seguir (Figuras 22, 23, 24, 25 e 26). As tabelas referentes a 

estas extrações encontram-se no apêndice deste estudo. 

 

 
Figura 22 - Resultados da extração sequencial de As segundo a metodologia desenvolvida por 

Salomons e Förstner (1980) nas amostras de solo e sedimento. 

 

 

Figura 23 - Resultados da extração sequencial de Mn segundo a metodologia desenvolvida por 
Salomons e Förstner (1980) nas amostras de solo e sedimento. 
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Figura 24 - Resultados da extração sequencial de Fe segundo a metodologia desenvolvida por 

Salomons e Förstner (1980) nas amostras de solo e sedimento. 

 

 
Figura 25 - Resultados da extração sequencial de Zn segundo a metodologia desenvolvida por 

Salomons e Förstner (1980) nas amostras de solo e sedimento. 

 

 
Figura 26 - Resultados da extração sequencial de Pb segundo a metodologia desenvolvida por 

Salomons e Förstner (1980) nas amostras de solo e sedimento. 
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Pode-se verificar que, para todos os elementos estudados, somente o Mn se 

distribuiu em todas as frações determinadas nas amostras de solo e sedimento, 

inclusive nas mais lábeis (trocáveis e carbonatos), apresentando um maior valor 

relativo na etapa 3, fração de onde utilizou-se uma solução extratora de NH2OH.HCl 

em meio ácido, sendo os elementos extraídos nesta fase classificados segundo a 

metodologia como facilmente redutíveis, associados majoritariamente a óxidos de 

Mn. 

Quanto ao As e os demais metais, a sexta e última etapa do procedimento 

apresentou mais uma vez as maiores concentrações relativas, concordante com os 

resultados encontrados utilizando o método BCR e indicando uma forte associação 

destes elementos na estrutura cristalina dos minerais constituintes das amostras. 

 

6.2.1.3. Método adaptado de Tessier et al. (1979), Keon et al. (2001) e Kreidie et al. 

(2011) 

 

O último método de extração seqüencial utilizado neste estudo foi uma 

adaptação realizada na metodologia utilizada por Tessier et al. (1979), onde foram 

adicionadas algumas etapas extras utilizadas nos estudos publicados por Keon et al. 

(2001) e Kreidie et al. (2011), cujo os resultados das extrações de As nas amostras 

de solo e sedimento são apresentados na Figura 27. 

 

 

Figura 27 - Resultados da extração sequencial de As segundo metodologia adaptada de Tessier et 
al. (1979), Keon et al. (2001) e Kreidie et al. (2011) nas amostras de solo e sedimento. 
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Baseado nos resultados das análises de As no método de extração 

sequencial BCR e no método desenvolvido por Salomons e Förstner (1980) 

empregados neste estudo, onde o As se distribuiu majoritariamente na fração 

residual em comparação as outras etapas de extração, mostrou que um 

entendimento mais específico sobre a fração residual era necessário, a fim de uma 

avaliação mais precisa sobre os fatores que governam a mobilidade e a 

biodisponibilidade do As presente nos solos e sedimentos da área de estudo. 

Segundo vários autores, esta fração pode conter As ligado a silicatos, pirita e 

orpimento ou ainda As associado com sulfetos orgânicos ou recalcitrantes que não 

foram extraídos e quantificados em fases anteriores (TESSIER et al.,1979; HALL; 

WENZEL, 1996; KEON et al., 2001; KREIDIE et al., 2011). Desta forma, utilizou-se 

uma combinação de reagentes que tinham a função de separar estas frações em 

mais etapas preliminares e auxiliar na melhor compreensão da distribuição do As 

nos solos e sedimentos estudados. 

Uma sequência metodológica semelhante, onde adotou-se mais de um 

procedimento de extração sequencial no mesmo estudo com o objetivo de investigar 

de forma mais precisa o fracionamento de um determinado elemento em material 

geológico, foi adotada por Otero et al. (2003), estudando o comportamento do grau 

de piritização de Fe e metais traço em dois ambientes distintos quanto a 

características hidrotermais, no Golfo da Califórnia, México. Neste estudo utilizou-se 

primeiramente o método de extração sequencial desenvolvido por Huerta-Díaz e 

Morse (1990) na avaliação do fracionamento dos metais em 3 etapas de extração1. 

No entanto, para o elemento Mn foi utilizado também o método de extração 

sequencial desenvolvido por Tessier et al. (1979), com o objetivo de avaliar a 

distribuição do teor deste elemento nas frações trocável e associada à carbonatos, 

visto que o primeiro método utilizado não permitia este fracionamento. Otero et al. 

(2003), conseguiu um maior fracionamento do Mn em sua metodologia, 

possibilitando uma distinção quantitativa entre o Mn trocável e o Mn associado a 

carbonatos em seu material geológico. 

No entanto, assim como Otero et al. (2003), utilizando-se um esquema de 

extração sequencial em maior número de etapas, o As presente nas amostras de 

                                                             
1 Este método envolve uma sequência de fracionamento em 3 etapas: (1) HCl, constituindo os metais trocáveis, metais 
associados a carbonatos e aos metais associados aos óxidos e hidróxidos de Fe e Mn, extraídos após digestão com 20 mL 
de HCl 1 mol.L-1 por 16 h, com agistação constante; (2) silicato e metais traço associados, extraído após duas etapas de 
digestão com 30 mL de HF 10 mol.L-1 por 2 e 16 h respectivamente, com agitação constante; (3) pirita e metais traço 
associados, obtido após digestão da amostra com 10 mL de HNO3 concentrado. 
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solos e sedimentos analisadas ainda assim apresentou um alto grau de associação 

a estrutura cristalina dos minerais dos solos e sedimentos estudados e uma vez 

mais, a fração residual, concentrou a maior parte do As analisado. 

 

6.2.2 Ensaios de lixiviação 

 

Os resultados dos ensaios de extração sequencial indicaram que o As 

embora apresente elevada concentração no solos e sedimentos, encontra-se 

majoritariamente retido na estrutura cristalina dos minerais constituintes das 

amostras, indicando uma provável imobilização deste elemento no material 

geológico local sob condições ambientais normais.  

No entanto, os resultados de um estudo realizado por Egler et al. (2014), 

mostraram que os teores de As em minhocas expostas ao solo P2 (1752 g.g-1 de 

As) oriundo da bacia do córrego Rico, atingiram cerca de 35 vezes os teores do 

controle (16 g.g-1 de As). Isto indica claramente que há disponibilização de As para 

a biota terrestre e que, provavelmente, o transporte para o interior dos tecidos e/ou 

adsorção externa possa ser limitada pelo próprio organismo, ainda segundo o autor. 

Ou seja, embora os resultados das extrações sequenciais indiquem baixa 

mobilização e liberação de As trocável, esta fração não é desprezível e pode afetar a 

biota local. Desta forma estes ensaios de lixiviação foram desenvolvidos para a 

avaliar o As mobilizável nesta fração. 

A seguir são apresentados gráficos referentes aos resultados obtidos durante 

os ensaios de lixiviação para os elementos As, Mn e Fe nas amostras de solo P2, 

P20, P31 e P32 (Figuras 28, 29, 30 e 31), utilizando-se uma lixiviação sequencial em 

3 etapas: (1) água deionizada como lixiviante, (2) depois uma solução salina de KCl 

0,01 mol.L-1 e (3) finalizando o processo de lixiviação, utilizou-se água deionizada 

novamente. Em anexo são apresentados resultados brutos deste experimento. 

A sequência de extratores utilizados em cada análise pode ser acompanhada 

nos gráficos em função da curva de condutividade. Os valores mais baixos de 

condutividade sempre são exibidos no início e no fim de cada sequência 

correspondendo a adição de água deionizada como solução lixiviadora. O aumento 
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da condutividade é verificado quando a água deionizada é substituída pela solução 

salina. 

 

Figura 28 - Variação da concentração de As, 

Fe e Mn e da condutividade no lixiviado (H2O-
KCl-H2O) do solo P2 em função do tempo. 

Figura 29 - Variação da concentração de As, 

Fe e Mn e da condutividade no lixiviado (H2O-
KCl-H2O) do solo P20 em função do tempo.

 

 
Figura 30 - Variação da concentração de As, 
Fe e Mn e da condutividade no lixiviado (H2O-
KCl-H2O) do solo P31 em função do tempo. 

Figura 31 - Variação da concentração de As, 
Fe e Mn e da condutividade no lixiviado (H2O-
KCl-H2O) do solo P32 em função do tempo. 

 

Os ensaios mostram uma concordância com os experimentos de extração 

sequencial, onde obteve-se uma baixa representatividade dos elementos As e do Fe 

na fração trocável, enquanto que o elemento Mn de forma oposta, se mostrou 

facilmente extraível nesta fração. 

Assim como verificado também nos experimentos anteriores, o As mostra um 

comportamento intimamente correlacionado com o Fe durante os ensaios de 

lixiviação, mostrando assim que este elemento está associado aos processos de 

retenção/liberação do As nas camadas mais externas dos componentes destes 

solos.  
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Conforme revisto, as reações que controlam a disponibilidade de As em solos 

compreendem processos de adsorção/dessorção e precipitação/dissolução (SMITH 

et al., 1998). Experimentos voltados para a avaliação de processos de adsorção As 

com óxidos e hidróxidos de Fe são bem relatados em vários trabalhos (PIERCE; 

MOORE, 1982; FULLER et al., 1993; WAYCHUNAS et al., 1993; ISAACSON et al., 

1994; SUN; DONER, 1996; FENDORF et al., 1997; FOSTER et al., 1998; 

MANNING; SUAREZ, 2000; LADEIRA, 2002). Segundo Ladeira et al. (2002), solos 

apresentando em sua composição os minerais hematita, goethita e gibbsita são 

adsorventes eficientes para o As. 

Os mecanismos de adsorção do As em solução são rápidos (MANNING; 

SUAREZ, 2000). Os ânions HAsO3
2- ou HAsO4

2- são adsorvidos pela superfície do 

óxido de Fe(III) através da formação de um complexo de esfera interna (inner-sphere 

complex) bidentado binuclear (SUN; DONER, 1996; WAYCHUNAS et al., 1993). 

Segundo Sposito (1984) complexos de esfera interna são definidos como ligações 

covalentes entre um íon adsorvido e uma superfície reativa, onde não existe 

nenhuma molécula de água de hidratação entre o íon adsorvido e o grupo funcional 

de superfície de superfície. Representações esquemáticas dessas estruturas podem 

ser visualizadas em anexo (Figuras 49 e 50). 

Para promover a dessorção primeiramente do As sorvido na camada mais 

externa dos minerais do solo, foi efetuada a lixiviação com água deionizada. Nesta 

primeira etapa do experimento é lixiviado o As considerado altamente disponível, 

mantendo apenas contato eletrostático com a esfera externa dos minerais dos solos. 

A disponibilização do As nesta etapa foi extremamente baixa, assim como ocorreu 

no experimento de extração sequencial segundo a metodologia adaptada de Tessier 

et al. (1979), onde utilizou-se também como extrator água deionizada durante a 

etapa inicial. Os elementos Fe e Mn também não foram significativamente 

mobilizados nesta etapa, mostrando não estarem adsorvidos a esfera externa das 

partículas constituintes dos solos. 

Na segunda etapa foi utilizada uma solução salina de KCl 0,01 mol.L-1 e, 

desta forma, observou-se o processo de troca aniônica entre os íons cloretos e os 

oxiânions de As. No entanto, conforme pôde ser observado no experimento, não 

houve significativa liberação de As durante a adição da solução de KCl a coluna, 

lembrando que esta etapa de utilização da solução salina durante o experimento 
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pode ser visualizada pela variação da curva de condutividade. Esperava-se que 

houvesse um incremento na concentração de As em solução, mas este As trocável 

continuou agregado a superfície dos minerais. 

Fenômeno similar é verificado nos resultados do segundo experimento 

(Figuras 32, 33, 34 e 35), conduzido metodologicamente de forma similar ao 

anterior, mas ao invés de utilizar-se uma solução de KCl 0,01 mol.L-1, foi utilizada na 

segunda etapa deste experimento uma solução de NaCl 0,01 mol.L-1. 

Figura 32 - Variação da concentração de As, 

Fe e Mn e da condutividade no lixiviado (H2O-
NaCl-H2O) do solo P2 em função do tempo. 

Figura 33 - Variação da concentração de As, 

Fe e Mn e da condutividade no lixiviado (H2O-
NaCl-H2O) do solo P20 em função do tempo. 

Figura 34 - Variação da concentração de As, 

Fe e Mn e da condutividade no lixiviado (H2O-
NaCl-H2O) do solo P31 em função do tempo. 

Figura 35 - Variação da concentração de As, 

Fe e Mn e da condutividade no lixiviado (H2O-
NaCl-H2O) do solo P32 em função do tempo. 

 

Segundo alguns estudos (MARCHI, 2001; BRADY; WEIL, 2010) o processo 

de troca aniônica não é tão característico quanto a troca catiônica, isto é, fatores 

como a estequiometria, a velocidade e a reversibilidade reacional eventualmente 

não são atendidos perfeitamente. Por esta razão, a troca aniônica é mais frequente 

e convenientemente denominada adsorção aniônica, sugerindo um processo mais 

complexo do que a simples troca. 
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Toledo et al. (2011), também realizou um experimento sobre dessorção de As 

utilizando uma solução de NaCl como solução extratora. Em seu estudo, avaliou 

entre outros processos, a dessorção de As em um adsorvente magnético 

combinado, composto por hidrocalcita e óxidos de Fe. Segundo seus resultados, a 

utilização de uma solução de NaCl 30 % possibilitou apenas 21,9 % de mobilização 

do As. Incrementos na taxa de mobilização do As foram obtidos à medida que se 

aumentou o teor de NaOH adicionado a esta solução de NaCl, mostrando uma 

influência direta do pH, mais especificamente, da concentração de íons hidroxila no 

meio, no processo de dessorção do As no material. 

Chuanyong et al. (2005) estudou a lixiviabilidade de As em adsorventes 

utilizados em filtros para tratamento de água subterrânea em Nova Jersey, US. Em 

um experimento para avaliar o processo de dessorção de As destes adsorventes, 

utilizou uma solução de NaCl 0,04 mol.L-1 como solução extratora e ajustou o pH de 

15 suspensões contendo o material adsorvente em uma faixa de 3 a 11. A liberação 

de As observada neste experimento obteve o valor mínimo na faixa de 5 a 7. Nesta 

faixa de pH, os lixiviados apresentaram concentrações inferiores a 10 g.L-1. Com o 

aumento do pH, houve um incremento exponencial da concentração de As extraído, 

alcançando o máximo de 7610 g.L-1 em pH 11. Chuanyong et al. (2005) atribuiu a 

capacidade de dessorção do As, baseado nos resultados deste experimento e de 

outros experimentos de lixiviação realizados no mesmo estudo, a basicamente dois 

fatores: a força e a concentração do extrator, promovendo com tais característica 

mudanças no pH de maior ou menor intensidade; e a utilização de extratores 

quelantes, capazes de formar complexos solúveis com o adsorvente e promoverem 

e potencializarem o processo de troca aniônica. Yang et al. (2005) chegou a mesma 

conclusão em estudo similiar. 

Embora não tenha sido monitorado neste experimento, o pH foi medido em 

algumas amostras de lixiviado, e esteve na faixa 6-8. Em solos com predominância 

de óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio e argila, nos coloides do solo, o pH é um 

elemento importante a ser considerado. No solo, a matéria orgânica, as argilas e os 

óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio possuem cargas elétricas. A matéria orgânica 

e as argilas dão origem à cargas negativas, enquanto os óxidos e hidróxidos geram 

cargas negativas e positivas dependendo do pH do solo (Figura 36) (BUTCHER, 

1992). 
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Figura 36 - Reação ácido-base na superfície dos óxidos de ferro. 

 

Considerando-se esta situação, a superfície dos minerais onde o As estaria 

adsorvido no solo apresentaria carga positiva no meio, permitindo a aproximação 

dos íons cloreto a superfície dos minerais, possibilitando a troca iônica do As 

adsorvido. A representação deste processo é demonstrada na Figura 37. 

 

Figura 37 - Representação da superfície dos óxidos e hidróxidos de Fe nos solos analisados. 

 

Mas como já visto, o íon cloreto não demonstrou uma troca aniônica simples, 

exibindo uma incapacidade em substituir oxiânions de As na esfera interna das 

partículas do solo, provavelmente devido a influência do pH do meio, associado a 

força da adsorção exercida pelos óxidos e hidróxidos de Fe sobre o As retido. 
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Somente com a mudança novamente do extrator salino por água deionizada, 

na terceira etapa do experimento, houve uma modificação no processo adsortivo do 

As às partículas do solo, propiciando que o As trocável fosse liberado em solução. 

Este processo pode ser visualizado nos gráficos através do aumento de sua 

concentração na etapa final. 

Embora a troca aniônica possa ter acontecido durante o processo de 

“lavagem” da camada superficial, promovido pela percolação de água deionizada 

nesta última etapa, é provável que outro processo tenha afetado a mobilização do 

As, visto que este elemento acompanha um processo de mobilização de Fe ocorrido 

nesta etapa, podendo ser visualizado pelo incremento das concentrações de ambos 

os elementos no lixiviado em grande parte das amostras.  

Resultado oposto nesta etapa ocorreu no terceiro experimento (Figuras 38, 

39, 40 e 41). Neste experimento, há novamente a troca da solução salina utilizada 

como solução extratora por uma solução de CaCl2 0,01 mol.L-1.  

Figura 38 - Variação da concentração de As, 
Fe e Mn e da condutividade no lixiviado (H2O-
CaCl2-H2O) do solo P2 em função do tempo. 

Figura 39 - Variação da concentração de As, 
Fe e Mn e da condutividade no lixiviado (H2O-
CaCl2-H2O) do solo P20 em função do tempo.

 

Figura 40 - Variação da concentração de As, 
Fe e Mn e da condutividade no lixiviado (H2O-
CaCl2-H2O) do solo P31 em função do tempo. 

Figura 41 - Variação da concentração de As, 
Fe e Mn e da condutividade no lixiviado (H2O-
CaCl2-H2O) do solo P32 em função do tempo. 
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O desenvolvimento desse experimento seguiu o protocolo dos experimentos 

anteriores e reproduziu resultados similares aos dos experimentos anteriores, com 

exceção do comportamento visualizado para As e Fe na última etapa do 

experimento. 

Neste terceiro experimento, utilizando-se solução de CaCl2, não houve 

mobilização significativa de As em nenhuma das etapas do experimento. Dankwarh 

et al. (2002) obteve resultados semelhantes em estudo que buscava minimizar a 

mobilidade do As em solos utilizando ensaios de extração e lixiviação. Segundo 

Dankwarth et al. (2002), a mobilidade do As nos experimentos foi reduzida por um 

fator de 4 vezes, utilizando-se soluções de CaCl2, 0,1 mol.L-1 e 0,01 mol.L-1, devido a 

formação de um precipitado entre As e Ca. Estudos anteriores também relatam 

experimentos que demonstraram imobilização do As em solos devido à formação de 

arsenato de Ca (SADIQ, 1997), ou um tipo de arsenato associado a apatita (BOTHE; 

BROWN, 1999). 

Logo, há probabilidade de formação e retenção na estrutura dos solos, de 

arsenato de Ca, ou ainda de um composto ou mineral englobando também o Fe 

trocável, explicando assim os resultados obtidos, não exibindo significativa 

mobilização destes elementos nesta última etapa, em todas as amostras analisadas. 

Já o Mn apresenta comportamento normal esperado para metais na fração 

trocável, apresentando elevada mobilidade devido a ação dos extratores químicos 

utilizados em processos de troca iônica na superfície dos componentes do solo.  

Durante o processo de migração solo/soluto os cátions provenientes das 

soluções extratoras (Na+, K+ e Ca2+) substituem o Mn nos sítios de troca, liberando-o 

para a solução. Isto fica evidente devido ao comportamento correlacionado entre o 

aumento da concentração deste elemento na solução e o aumento da percolação do 

extrator salino demonstrado pela curva de condutividade nos gráficos. É possível 

observar também um aumento na liberação deste elemento em quase duas vezes 

devido a utilização de CaCl2 como solução lixiviadora, se comparada a utilização das 

soluções de NaCl e KCl, sendo provavelmente, influência da carga efetiva maior do 

cátion Ca2+.  
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6.2.3 Ensaio em colunas (vazão controlada) 

 

A seguir são apresentados os gráficos dos ensaios de lixiviação para o 

elemento As e os parâmetros pH e condutividade em função do tempo e do extrator 

(H2O-CaCl2-H2O) nas amostras de solo (Figuras 42 a 47). 

Figura 42 - Variação da concentração de As e 

do pH no lixiviado (H2O-CaCl2-H2O) do solo P2 
em função do tempo.  

Figura 43 - Variação da concentração de As e 

da condutividade no lixiviado (H2O-CaCl2-H2O) 
do solo P2 em função do tempo. 

Figura 44 - Variação da concentração de As e 
do pH no lixiviado (H2O-CaCl2-H2O) do solo 

P20 em função do tempo. 

Figura 45 - Variação da concentração de As e 
da condutividade no lixiviado (H2O-CaCl2-H2O) 

do solo P20 em função do tempo. 

Figura 46 - Variação da concentração de As e 

do pH no lixiviado (H2O-CaCl2-H2O) do solo 
P31 em função do tempo. 

Figura 47 - Variação da concentração de As e 

da condutividade no lixiviado (H2O-CaCl2-H2O) 
do solo P31 em função do tempo.
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Este experimento foi conduzido de forma semelhante ao anterior, com a 

utilização de uma extração em sequência utilizando água deionizada, uma solução 

salina de CaCl2 0,01 mol.L-1 e novamente água deionizada, mas em um sistema 

controlado. O objetivo era monitorar o processo de sorção/dessorção do As em um 

sistema com percolação de líquido, vazão, pressão e amostragem constantes. Desta 

forma, são minimizadas interferências que possam prejudicar o acompanhamento 

destes processos. 

 Nos resultados das lixiviações nas três amostras de solo utilizadas são 

visualizados comportamento semelhantes, podendo o experimento ser divido em 3 

etapas distintas: 

(i) na primeira etapa foi utilizado uma solução extratora de água deionizada, é 

observado uma mobilização de arsênio proveniente da esfera externa das partículas 

do solo, provavelmente onde estava sorvido apenas por atração eletrostática a 

esfera externa dos minerais do solo. 

(ii) em um segundo momento, quando são atingidas 168 horas de experimento, foi 

substituído o extrator pela solução salina de CaCl2. Neste momento é visualizado 

uma redução acentuada na concentração de As mobilizado em concordante 

oposição a adição da solução de CaCl2, verificado pela curva de condutividade, e 

podendo ser visualizado ainda uma ligeira diminuição dos valores de pH no meio. De 

forma semelhante ao processo descrito no experimento anterior, a adição de uma 

solução salina de CaCl2, desencadeia um processo de imobilização do As nos solos 

limitando a mobilização deste elemento para a solução, provavelmente devido a 

formação de algum complexo ou fase sólida retida na estrutura mineral dos solos 

lixiviados. 

(iii) mas diferentemente dos experimentos anteriores, a liberação do As trocável com 

a substituição da solução extratora de CaCl2 por água deionizada nesta última etapa. 

No entanto, devido à baixa concentração observada, é provável que este As 

mobilizado seja o As residual não consolidado neste processo de precipitação com 

Ca ou uma fração de As trocável ainda adsorvido superficialmente nos minerais dos 

solos que não foi lixiviada.  
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7 CONCLUSÃO 

Este estudo buscou avaliar a contaminação, a mobilidade e a 

bioacessibilidade do As na água subterrânea e em solos e sedimentos superficiais, 

em uma área de mineração de ouro no município de Paracatu-MG. 

O As apresentou valores abaixo do limite estabelecido pela legislação (< 10 

g.L-1) em todas as amostras de águas subterrâneas analisadas. Segundo as 

avaliações realizadas pode-se inferir que as condições físico-químicas encontradas 

nos pontos de amostragem, juntamente com as características geológicas da região 

são fatores preponderantes para estes baixos teores encontrados. 

Nas amostras de solos e sedimentos, a concentração de As total variou de 

32,9 a 1280 mg.g-1 e de não detectável a 4727 g.g-1, respectivamente. Os maiores 

teores de As nos sedimentos e solos foram encontrados no córrego Rico, mostrando 

a influência direta dos processos oriundos da área de mineração em sua nascente. 

As demais áreas exibem concentrações inferiores a sub bacia do córrego Rico, mas 

apresentam em geral teores de As acima da média mundial e do folhelho médio, 

podendo estar sob a influência de determinados processos, tais como, a ciclagem 

biogeoquímica natural deste elemento no meio, além de processos de deposição de 

sedimentos por erosão hídrica, descarga de águas subterrâneas, e da dispersão 

atmosférica de material particulado rico em As, oriundo da área de mineração. Estes 

processos combinados proporcionam um enriquecimento de As nos solos e 

sedimentos da região. 

No entanto, em todas as amostras de solos e sedimentos analisadas, as 

frações solúvel e trocável exibiram valores extremamente baixos, correspondendo a 

menos de 2 % do teor total de As contido nestas amostras. Estes resultados indicam 

baixa disponibilidade do As para o ambiente nos solos e sedimentos em Paracatu, 

no entanto, segundo ensaios toxicológicos realizados por outros estudos, este teor 

mobilizado é significativo e pode ser incorporado pela biota local. 
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A mobilidade do As trocável nos solos de Paracatu também foi avaliada 

através de experimentos de lixiviação em coluna. Os resultados mostraram uma 

associação com os óxidos e hidróxidos de Fe que favorecem a retenção deste 

metaloide nos solos. Segundo os resultados deste e de outros estudos, a adição de 

Ca a solos contaminados favorece o processo de retenção do As, mostrando grande 

potencial na utilização de compostos deste elemento em estratégias que visem a 

remediação de áreas contaminadas.   
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9 APÊNDICE 

 

Tabela 15 - Resultados da extração sequencial de As segundo a metodologia 
BCR nas amostras de solo e sedimento. 

 
 

Fração 1 Fração 2 Fração 3 Fração 4 

Ponto Tipo As [ g.g-1 ] As [ g.g-1 ] As [ g.g-1 ] As [ g.g-1 ] 

P2 Solo 0,26 2,03 7,67 717,91 

P20 Solo 0,52 2,08 4,91 836,91 

P31 Solo 0,08 0,27 0,00 16,45 

P32 Solo 0,00 0,08 0,00 82,23 

P20 Sedimento 0,02 1,92 0,71 2622,66 

P31 Sedimento 0,14 0,40 0,00 5,40 

P32 Sedimento 0,26 0,92 0,04 69,06 

 

Tabela 16 - Resultados da extração sequencial de Mn segundo a metodologia 
BCR nas amostras de solo e sedimento. 

 
 

Fração 1 Fração 2 Fração 3 Fração 4 

Ponto Tipo Mn [ g.g-1 ] Mn [ g.g-1 ] Mn [ g.g-1 ] Mn [ g.g-1 ] 

P2 Solo 1,25 1,30 2,15 44,88 

P20 Solo 206,30 243,10 43,75 255,63 

P31 Solo 72,40 116,60 17,25 62,63 

P32 Solo 140,70 315,20 77,63 62,13 

P20 Sedimento 97,80 644,80 21,00 407,50 

P31 Sedimento 8,81 10,29 0,64 20,13 

P32 Sedimento 24,23 6,39 2,89 259,63 

 

Tabela 17 - Resultados da extração sequencial de Fe segundo a metodologia 
BCR nas amostras de solo e sedimento. 

 
 

Fração 1 Fração 2 Fração 3 Fração 4 

Ponto Tipo Fe [ % ] Fe [ % ] Fe [ % ] Fe [ % ] 

P2 Solo 0,00 0,05 0,21 3,15 

P20 Solo 0,00 0,12 0,15 2,11 

P31 Solo 0,00 0,02 0,12 2,94 

P32 Solo 0,00 0,02 0,08 2,68 

P20 Sedimento 0,00 0,08 0,04 10,40 

P31 Sedimento 0,01 0,15 0,06 1,63 

P32 Sedimento 0,01 0,20 0,20 2,64 
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Tabela 18 - Resultados da extração sequencial de Al segundo a metodologia 
BCR nas amostras de solo e sedimento. 

 
 

Fração 1 Fração 2 Fração 3 Fração 4 

Ponto Tipo Al [ % ] Al [ % ] Al [ % ] Al [ % ] 

P2 Solo 0,00 0,04 0,07 0,08 

P20 Solo 0,00 0,03 0,03 0,05 

P31 Solo 0,00 0,08 0,09 0,12 

P32 Solo 0,00 0,04 0,04 0,09 

P20 Sedimento 0,00 0,01 0,01 0,08 

P31 Sedimento 0,00 0,04 0,02 0,08 

P32 Sedimento 0,00 0,04 0,05 0,08 

 

Tabela 19 - Resultados da extração sequencial de Sb segundo a metodologia 
BCR nas amostras de solo e sedimento. 

 
 

Fração 1 Fração 2 Fração 3 Fração 4 

Ponto Tipo Sb [ g.g-1 ] Sb [ g.g-1 ] Sb [ g.g-1 ] Sb [ g.g-1 ] 

P2 Solo 0,03 0,00 0,00 4,01 

P20 Solo 0,03 0,06 0,00 3,69 

P31 Solo 0,00 0,00 0,00 4,00 

P32 Solo 0,00 0,00 0,00 2,00 

P20 Sedimento 0,00 0,00 0,00 8,61 

P31 Sedimento 0,00 0,00 0,00 1,80 

P32 Sedimento 0,00 0,00 0,00 2,13 

 

 
Tabela 20 - Resultados da extração sequencial de As segundo a metodologia 

desenvolvida por Salomons e Förstner (1980) nas amostras de solo e 
sedimento. 

    Fração 1 Fração 2 Fração 3 Fração 4 Fração 5 Fração 6 

Ponto Tipo As [ g.g-1 ] As [ g.g-1 ] As [ g.g-1 ] As [ g.g-1 ] As [ g.g-1 ] As [ g.g-1 ] 

P2 Solo 0,30 1,09 0,50 265,87 0,00 943,32 

P3 Solo 0,00 0,00 0,00 19,18 0,00 83,97 

P20 Solo 0,00 0,72 0,51 219,02 1,95 656,23 

P31 Solo 0,00 0,00 0,06 2,89 0,00 29,28 

P32 Solo 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 24,56 

P1 Sedimento 0,11 1,63 0,86 298,90 0,64 2471,97 

P2 Sedimento 0,76 2,02 0,32 506,61 9,86 3637,74 

P3 Sedimento 0,00 0,00 0,00 32,95 0,00 144,41 

P13 Sedimento 0,63 0,00 3,29 333,79 0,39 1908,84 

P19 Sedimento 0,43 0,31 1,08 191,44 0,00 1749,94 

P20 Sedimento 0,59 1,16 0,40 259,79 0,00 1478,46 

P31 Sedimento 0,00 0,00 0,00 2,22 0,00 1,66 

P32 Sedimento 0,00 0,00 0,13 14,37 0,00 32,63 

PX Sedimento 0,00 0,00 0,00 1,99 0,00 2,42 
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Tabela 21 - Resultados da extração sequencial de Zn segundo a metodologia 
desenvolvida por Salomons e Förstner (1980) nas amostras de solo e 

sedimento. 

    Fração 1 Fração 2 Fração 3 Fração 4 Fração 5 Fração 6 

Ponto Tipo Zn [ g.g-1 ] Zn [ g.g-1 ] Zn [ g.g-1 ] Zn [ g.g-1 ] Zn [ g.g-1 ] Zn [ g.g-1 ] 

P2 Solo 0,00 1,79 1,00 3,98 0,00 34,83 

P3 Solo 0,00 1,81 0,00 1,01 0,00 45,77 

P20 Solo 0,00 1,58 0,99 6,93 0,00 42,06 

P31 Solo 0,00 0,39 0,00 0,98 0,00 39,63 

P32 Solo 0,00 2,62 0,00 0,00 4,03 63,02 

P1 Sedimento 0,00 1,90 1,90 3,81 3,81 49,47 

P2 Sedimento 0,00 0,39 0,00 0,99 0,00 45,41 

P3 Sedimento 0,00 0,80 0,00 2,01 0,00 67,68 

P13 Sedimento 0,00 7,11 10,86 9,87 5,92 57,74 

P19 Sedimento 0,00 0,60 0,00 1,00 0,00 37,61 

P20 Sedimento 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 38,45 

P31 Sedimento 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 31,84 

P32 Sedimento 0,00 2,21 6,03 0,00 0,00 31,67 

PX Sedimento 0,00 4,88 4,88 5,85 0,00 40,50 

 

 

Tabela 22 - Resultados da extração sequencial de Fe segundo a metodologia 
desenvolvida por Salomons e Förstner (1980) nas amostras de solo e 

sedimento. 

    Fração 1 Fração 2 Fração 3 Fração 4 Fração 5 Fração 6 

Ponto Tipo Fe [  ] Fe [  ] Fe [  ] Fe [  ] Fe [  ] Fe [  ] 

P2 Solo 0,00 0,00 0,04 0,75 0,00 5,87 

P3 Solo 0,00 0,00 0,03 0,23 0,08 2,97 

P20 Solo 0,00 0,00 0,06 0,78 0,08 3,27 

P31 Solo 0,00 0,00 0,03 0,82 0,09 4,99 

P32 Solo 0,00 0,00 0,03 0,12 0,08 3,83 

P1 Sedimento 0,00 0,00 0,06 0,76 0,00 10,56 

P2 Sedimento 0,00 0,00 0,03 0,86 0,10 13,97 

P3 Sedimento 0,00 0,00 0,10 1,21 0,07 4,66 

P13 Sedimento 0,00 0,00 0,10 1,76 0,00 9,82 

P19 Sedimento 0,00 0,00 0,10 0,83 0,00 9,13 

P20 Sedimento 0,00 0,00 0,07 0,33 0,00 11,49 

P31 Sedimento 0,00 0,00 0,09 0,53 0,07 2,39 

P32 Sedimento 0,00 0,01 0,11 0,89 0,00 3,87 

PX Sedimento 0,00 0,00 0,05 1,00 0,10 4,05 
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Tabela 23 - Resultados da extração sequencial de Mn segundo a metodologia 
desenvolvida por Salomons e Förstner (1980) nas amostras de solo e 

sedimento. 

    Fração 1 Fração 2 Fração 3 Fração 4 Fração 5 Fração 6 

Ponto Tipo Mn [ g.g-1 ] Mn [ g.g-1 ] Mn [ g.g-1 ] Mn [ g.g-1 ] Mn [ g.g-1 ] Mn [ g.g-1 ] 

P2 Solo 0,50 1,25 1,39 3,98 0,00 20,40 

P3 Solo 41,24 56,73 120,70 39,23 8,05 258,84 

P20 Solo 66,31 103,52 247,43 50,48 9,90 338,10 

P31 Solo 28,38 45,40 91,98 20,55 4,89 52,35 

P32 Solo 66,55 63,92 246,02 74,61 17,14 40,33 

P1 Sedimento 10,46 28,16 48,52 28,54 2,85 29,01 

P2 Sedimento 1,97 9,08 84,90 9,87 0,00 24,68 

P3 Sedimento 25,07 122,72 618,61 141,37 36,09 481,25 

P13 Sedimento 15,79 61,59 136,20 56,26 2,96 231,58 

P19 Sedimento 30,08 78,22 568,59 58,16 7,02 526,52 

P20 Sedimento 6,99 43,95 580,30 32,96 10,99 544,31 

P31 Sedimento 5,67 4,90 2,39 2,69 1,19 37,31 

P32 Sedimento 77,42 71,18 51,28 36,20 12,07 32,68 

PX Sedimento 27,32 38,06 68,31 58,55 4,88 32,20 

 

Tabela 24 - Resultados da extração sequencial de Pb segundo a metodologia 
desenvolvida por Salomons e Förstner (1980) nas amostras de solo e 

sedimento. 

    Fração 1 Fração 2 Fração 3 Fração 4 Fração 5 Fração 6 

Ponto Tipo Pb [ g.g-1 ] Pb [ g.g-1 ] Pb [ g.g-1 ] Pb [ g.g-1 ] Pb [ g.g-1 ] Pb [ g.g-1 ] 

P2 Solo 0,00 0,00 0,00 14,93 0,00 43,78 

P3 Solo 0,00 0,00 0,00 4,02 5,03 12,57 

P20 Solo 0,00 0,00 0,00 5,94 9,90 31,18 

P31 Solo 0,00 0,00 0,00 6,85 0,00 27,89 

P32 Solo 0,00 0,00 0,00 2,02 9,07 16,13 

P1 Sedimento 0,00 0,00 0,00 9,51 0,00 69,44 

P2 Sedimento 0,00 0,00 0,00 9,87 8,88 53,80 

P3 Sedimento 0,00 0,00 0,00 6,02 0,00 24,06 

P13 Sedimento 0,00 0,00 0,00 13,82 0,00 356,75 

P19 Sedimento 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 167,20 

P20 Sedimento 0,00 0,00 0,00 9,99 0,00 144,33 

P31 Sedimento 0,00 0,00 0,00 4,98 13,63 8,00 

P32 Sedimento 0,00 0,00 0,00 8,04 0,00 21,62 

PX Sedimento 0,00 0,00 0,00 18,54 0,00 31,71 
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Tabela 25 - Resultados da extração sequencial de As segundo metodologia 
adaptada de Tessier et al. (1979), Keon et al. (2001) e Kreidie et al. (2011) nas 

amostras de solo e sedimento. 

    Fração 1 Fração 2 Fração 3 Fração 4 Fração 5 Fração 6 Fração 7 Fração 8 

Ponto Tipo 

As 

[ g.g-1 ] 

As 

[ g.g-1 ] 

As 

[ g.g-1 ] 

As 

[ g.g-1 ] 

As 

[ g.g-1 ] 

As 

[ g.g-1 ] 

As 

[ g.g-1 ] 

As 

[ g.g-1 ] 

P2 Solo 0,8 0,8 10,3 116,0 148,0 77,6 1,3 1053,8 

P20 Solo 0,7 1,4 5,7 111,9 96,5 52,9 0,6 574,6 

P31 Solo 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 3,5 0,0 37,4 

P32 Solo 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 3,4 0,0 34,4 

P2 Sedimento 2,6 3,3 30,5 145,3 465,4 220,9 2,5 3714,1 

P20 Sedimento 1,5 2,0 15,0 102,4 284,1 141,4 2,5 1565,9 

P31 Sedimento 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 4,2 

P32 Sedimento 0,1 0,0 0,0 2,1 0,9 3,8 0,1 47,2 
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10 ANEXO 

 

O primeiro método de extração seqüencial utilizado neste estudo foi o método 

sugerido pelo “Community Bureau of Reference”, agora “Standards, Measurements 

and Testing Programme”, que foi desenvolvido com o objetivo de harmonizar os 

diferentes procedimentos descritos na literatura sobre extração sequencial. Este 

protocolo compreende 3 etapas e uma etapa adicional denominada residual. Os 

procedimentos analíticos foram realizados conforme a descrição das etapas 

apresentadas a seguir: 

 

1) Fração trocável e íons associados a carbonatos - 20 mL de ácido acético 0,11 

mol.L-1 são adicionados a tubos de centrífuga contendo a alíquota da amostra de 

solo (ou sedimento). As suspensões são agitadas por 16 h. Após cessar a agitação, 

o tubo é conduzido a uma centrífuga, com rotação de 3000 rpm durante 10 min. 

Após a centrifugação, o sobrenadante é transferido para um frasco apropriado de 

polietileno de alta densidade e mantido sob refrigeração; 

2) Fração redutível ou íons associados a óxidos de ferro e de manganês - 20 mL de 

cloridrato de hidroxilamina 0,1 mol L-1 (pH 2 com HNO3 15,8 mol.L-1) são adicionados 

aos tubos com os resíduos da Etapa 1. As suspensões são agitadas por 16 h. Os 

passos de centrifugação, transferência e armazenamento são semelhantes aos 

descritos para a fração anterior; 

3) Fração oxidável ou metais associados a sulfetos e matéria orgânica - 10 mL de 

peróxido de hidrogênio 8,8 mol.L-1 são adicionados aos tubos contendo os resíduos 

da etapa anterior e são mantidos em processo reativo durante uma hora com 

agitação ocasional. Em seguida são aquecidos em banho-maria a 85 ± 2°C. Mais 

uma alíquota de 10 mL de peróxido de hidrogênio 8,8 mol.L-1 é adicionada aos tubos 

e as suspensões são reaquecidas a 85 ± 2 °C até próximo à secura. Após 

resfriamento são adicionados em cada tubo 25 mL de acetato de amônio 1,0 mol.L-1 

(pH 2 com HNO3 15,8 mol.L-1) para prevenir readsorção. As suspensões são 

agitadas por 16 h. O extrato obtido é centrifugado e transferido para um frasco de 

polietileno de alta densidade, sendo mantido sob refrigeração. 
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4) Fração residual – ao resíduo da fração anterior são adicionados 9,3 mL de água 

régia (7,0 mL de HCl 12,0 mol.L-1 + 2,3 mL de HNO3 15,8 mol L-1). A digestão ocorre 

a frio por 16 h e, em seguida, as suspensões são aquecidas por 2 h a 90 ± 5 °C com 

os tubos parcialmente tampados. O material é então filtrado e o volume completado 

para 50 mL em balão volumétrico. O extrato final, obtido após a digestão, é separado 

do material sólido por centrifugação e acondicionado em frasco de polietileno, sendo 

mantido sob refrigeração até a determinação de metais. 

 

O Segundo método de extração seqüencial utilizado neste estudo foi o 

método desenvolvido por Salomons e Förstner (1980) que compreende seis etapas, 

cujos procedimentos analíticos foram realizados conforme descrição das etapas 

apresentadas a seguir: 

 

1) Fração trocável - a alíquota da amostra de solo (ou sedimento) é transferida para 

tubos de centrífuga. Adiciona-se em seguida 50 mL de NH4OAc com pH ajustado em 

7. Esta suspensão é agitada por 2 h. Após cessar a agitação, o tubo é conduzido a 

uma centrífuga, com rotação de 3000 rpm durante 10 min. Após a centrifugação, o 

sobrenadante é transferido para um frasco apropriado de polietileno de alta 

densidade. Cerca de 50 mg de EDTA são adicionados para prevenir a precipitação 

de Fe durante a estocagem deste extrato, sendo mantido sob refrigeração até a 

determinação de metais; 

2) Fração de íons ligados a carbonatos - ao resíduo da fração trocável são 

adicionados 50 mL de uma solução tampão de NaOAc 1 M e HOAc (0,001 M). Esta 

suspensão é agitada por um período de 5 h. Os passos de centrifugação e 

transferência são semelhantes aos descritos para a fração anterior, inclusive a 

adição de EDTA (50 mg) ao extrato obtido nesta etapa; 

3) Fração facilmente redutível - o resíduo sólido da etapa anterior é lavado uma vez 

com água deionizada, a fim de minimizar a ação da solução tampão remanescente. 

Procede-se à extração com 50 mL de uma solução de NH2OH.HCl (0,1 mol.L-1) em 

pH 2, durante um período de 12 h. O extrato obtido é centrifugado e transferido para 

um frasco de polietileno de alta densidade, sendo mantido sob refrigeração. 
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4) Fração moderadamente redutível - o resíduo da etapa precedente é extraído com 

H2C2O4/(NH4)2C2O4 0,1 M em pH 3, por 24 h. Após esta extração, o resíduo é lavado 

com água deionizada. O extrato obtido é centrifugado e acondicionado conforme a 

etapa anterior; 

 

5) Fração de metais associados a sulfetos e matéria orgânica - o resíduo lavado da 

etapa anterior é digerido duas vezes com H2O2 30% em HNO3 0,02 mol.L-1, a uma 

temperatura de 85 °C até a sua secura. Para se remover os metais associados a 

esta fração, o resíduo é na seqüência tratado com NH4OAc 1 M em HNO3 6 %, 

durante um período de 12 h. O extrato obtido é centrifugado e acondicionado 

conforme a etapa anterior; 

 

6) Fração residual - ao resíduo da etapa precedente, são adicionados 10,0 mL de 

HNO3, e este é conduzido a uma digestão em forno de micro-ondas segundo 

metodologia USEPA 3051. O extrato final, obtido após a digestão, é separado do 

material sólido por centrifugação e acondicionado em frasco de polietileno, sendo 

mantido sob refrigeração até a determinação de metais. 

 

O último método de extração seqüencial utilizado neste estudo foi uma 

adaptação realizada na metodologia utilizada por Tessier et al. (1979), onde foram 

adicionadas algumas etapas extras utilizadas nos estudos publicados por Keon et al. 

(2001) e Kreidie et al. (2011), totalizando 8 etapas. Os procedimentos analíticos 

foram realizados conforme descrição das etapas apresentadas a seguir: 

 

1) Fração trocável - Íons solúveis - a alíquota da amostra de solo (ou sedimento) é 

transferida para tubos de centrífuga. Adiciona-se em seguida 40 mL de água ultra 

pura Milli-Q. Esta suspensão é agitada por 30 min. Após cessar a agitação, o tubo é 

conduzido a uma centrífuga, com rotação de 3000 rpm durante 10 min. Após a 

centrifugação, o sobrenadante é transferido para um frasco apropriado de polietileno 

e mantido sob refrigeração; 
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2) Fração trocável - Íons fracamente adsorvidos - ao resíduo da fração 1 são 

adicionados 40 mL de uma solução de NaOAc 1 M (pH 8,2, ajustado com NaOH). 

Esta suspensão é agitada por um período de 2 h. Os passos de centrifugação e 

transferência são semelhantes aos descritos para a fração anterior; 

3) Fração trocável - Íons fortemente adsorvidos - ao resíduo da fração 2 são 

adicionados 20 mL de uma solução de NaH2PO4 1 mol.L-1 (pH 5, ajustado com 

NaOH). Esta suspensão é agitada por um período de 16 h. Após cessar a agitação, 

o tubo é conduzido a uma centrífuga, com rotação de 3000 rpm durante 10 min. 

Após a centrifugação, o sobrenadante é transferido para um frasco apropriado de 

polietileno e o resíduo é submetido a uma segunda extração com 20 mL de uma 

solução de NaH2PO4 1 mol.L-1 (pH 5, ajustado com NaOH), sendo mantido sob 

agitação por 24 h. Após a centrifugação, o sobrenadante é transferido para o mesmo 

frasco onde foi estocado o sobrenadante da primeira extração. O frasco é mantido 

também sob refrigeração; 

4) Fração de íons ligados a carbonatos - ao resíduo da fração 3 são adicionados 40 

mL de uma solução de NaOAc 1 mol.L-1 (pH 5, ajustado com HOAc). Esta 

suspensão é agitada por um período de 5 h. Os passos de centrifugação e 

transferência são semelhantes aos descritos para a fração anterior; 

5) Fração moderadamente redutível - ao resíduo da etapa 4 são adicionados 40 mL 

de uma solução de (NH4)2C2O4 0,2 M (pH 3, ajustado com H2C2O4). Esta suspensão 

é agitada por um período 2 h no escuro (os tubos foram envoltos com papel 

alumínio). O extrato obtido é centrifugado e acondicionado conforme a etapa 

anterior; 

 

6) Fração oxidável - ao resíduo da fração 5 são adicionados 20 mL de HNO3 

concentrado. Esta suspensão é agitada por um período de 2 h. Após cessar a 

agitação, o tubo é conduzido a uma centrífuga, com rotação de 3000 rpm durante 10 

min. Após a centrifugação, o sobrenadante é transferido para um frasco apropriado 

de polietileno e o resíduo é submetido a uma segunda extração com 20 mL de HNO3 

concentrado, sendo mantido sob agitação novamente por 2 h. Após a centrifugação, 

o sobrenadante é transferido para o mesmo frasco onde foi estocado o 

sobrenadante da primeira extração. O frasco é mantido também sob refrigeração; 
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7) Fração de metais associados a sulfetos e matéria orgânica - ao resíduo da etapa 

6 são adicionados 40 mL de H2O2 30% + NH4OAC 1 mol.L-1 (1:2) (pH 2, ajustado 

com HNO3). Esta suspensão é agitada por um período de 16 h. Após a 

centrifugação, o sobrenadante é transferido para o mesmo frasco onde foi estocado 

o sobrenadante da primeira extração. O frasco é mantido também sob refrigeração; 

8) Fração residual - ao resíduo da etapa precedente, são adicionados 10,0 mL de 

HNO3, e este é conduzido a uma digestão em forno de microondas segundo 

metodologia USEPA 3051. O extrato final, obtido após a digestão, é separado do 

material sólido por centrifugação e acondicionado em frasco de polietileno, sendo 

mantido sob refrigeração até a determinação de metais. 
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Figura 48 - Possíveis estruturas de ligações do As(V) sobre a superfície da goethita: (a) complexo 

binuclear com duas hidroxilas do tipo A e ligações de hidrogênio com a do tipo B; (b) complexo 
trinuclear. 

Fonte: SUN; DONER, 1996. 
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Figura 49 - Possíveis estruturas de ligações do As(III) sobre a superfície da goethita: (a) complexo 
binuclear com duas hidroxilas do tipo A e ligações de hidrogênio com a do tipo C. 

Fonte: SUN; DONER, 1996. 

 
 


