
 

 

INSTITUTO DE QUÍMICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS - GEOQUÍMICA 

 

 

 

 

GABRIEL SOARES DE ALMEIDA  

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA DA MICROBACIA DE DRENAGEM DO 

CÓRREGO DO BULE, OURO BRANCO, MG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2017 

 

 



 

 

GABRIEL SOARES DE ALMEIDA 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA DA MICROBACIA DE DRENAGEM 

DO CÓRREGO DO BULE, OURO BRANCO, MG. 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-

Graduação em Geociências da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito parcial para a 

obtenção do Grau de Mestre. Área de 

Concentração: Geoquímica Ambiental. 

 

 

 

 

Orientador: 

Profº. Drº. Emmanoel Vieira da Silva Filho 

 

Coorientador: 

Profº. Drº. Tristan C. C. Rousseau 

 

 

 

NITERÓI 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFF. SDC. Biblioteca de Pós-Graduação em Geoquímica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A447   Almeida, Gabriel Soares de. 

      Caracterização hidrogeoquímica da microbacia de drenagem do 
Córrego do Bule, Ouro Branco, MG / Gabriel Soares de Almeida. – 
Niterói : [s.n.], 2017.  
 

       209 f. : il. ; 30 cm. 

       Dissertação (Mestrado em Geociências - Geoquímica Ambiental) - 
Universidade Federal Fluminense, 2017.  
      Orientador: Profº Drº Emmanoel Vieira da Silva. Coorientador: 
Profº Drº Eduardo Duarte Marques. 
 

1. Hidrogeoquímica. 2. Quadrilátero ferrífero (MG). 3. Metal. 4. 
Sedimento. 5. Produção intelectual. I. Título.                   

                     

                                                                                    CDD 551.48                                                                                                          

 

                   



 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente agradecer aos meus pais, Luiz e Tânia, que me apoiaram, incentivaram e 

financiaram todos os meus estudos até o presente dia.  

Agradecer aos meus orientadores, Professor Dr. Emmanoel V. da Silva Filho e Dr. Eduardo 

Duarte Marques, que com o apoio, conselhos, auxílios e parceria, obtivemos essa dissertação. 

Ao Professor Francisco Silva, por todo o incentivo, correção e apoio que me deu durante essa 

caminhada desde os tempos de graduação. 

A minha namorada Anne Caroline, pela paciência, entendimento e aceitação sobre os finais de 

semana perdidos para confecção de gráficos e mais gráficos, tabelas e mais tabelas. 

Gratidão imensa por todos aqueles me ajudaram a desenvolver este trabalho, em especial, a 

um amigo que fiz na pós-graduação e que com certeza leverei para o resto da vida, Pedro 

Caldeira, que me auxiliou nos trabalhos de campos, em laboratórios, nas aulas, fora da UFF 

etc; Não podendo esquecer, claro, da Camila Rodrigues, que me ajudou em todas as minhas 

análises, com bastante paciência e dedicação; Ao meu parceiro David, que contribuiu muito 

para a realização das minhas análises; Ao meu amigo Lucas Nunes, com aulas de 

desenvolvimento de mapas e aos treinos que esfriaram minha cabeça. 

À todos os amigos que eu fiz na Geoquimica: Aline, Jota, Felippe, Ana, Thiago, Ciça e 

Manoel e galera de outros laboratórios, que contribuíram desde água destilada até preparação 

das amostras.  

À todos os professores do Departamento, funcionários da Secretaria, Segurança e Limpeza, 

principalmente a Tia Derly, por todos os bate papos no quadradinho.  

 

 

“À quem sempre me apoiou, minha eterna gratidão” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa hidrogeoquímica teve como intuito caracterizar o comportamento físico-

químico, a composição mineralógica, a quantificação e composição química dos sedimentos e 

da água da microbacia do Córrego do Bule. Região essa, alvo de exploração mineral de 

sulfeto de antimônio nas décadas de 1920 e 1930, na qual hoje se encontra complemente 

soterrada. A microbacia está localizada na porção centro-sul do Sinclinal Dom Bosco, sul do 

Quadrilátero Ferrífero. Foram utilizadas diversas técnicas analíticas, juntamente com 

informações fisiográficas, geológicas e interpretações dos resultados estatísticos, que 

permitiram a determinação dos agentes controladores e carreadores, o desenvolvimento de 

backgrounds e a identificação de anomalias. Além disso, foi realizada a medição da vazão, a 

análise dos parâmetros de qualidade de água, quantificação da composição iônica e os metais 

dissolvidos na água. A composição mineralógica foi caracterizada a partir das análises de 

DRX sobre os sedimentos, onde se obteve a identificação da presença predominante de óxidos 

de ferro, como a goetita, hematita, bem como, caulinita e quartzo. Em sua composição 

química, destacam-se as altas concentrações de ferro justificada pela litologia local e o 

empobrecimento em alumínio, o qual reflete um alto grau de maturidade e/ou avançados 

processos de intemperismo químico. Há também a presença dos elementos traços como As, 

Cu, Pb, Sb e Zn, sendo estes associados a presença de mineralizações auríferas mesotermais 

hospedadas em greenstone belts e os elementos As, Co, Cr, Mn, Ni e Sb na composição de 

lateritas. A influência antrópica na área de estudo é praticamente nula. Isso se deve à 

microbacia estar contida em uma área de proteção ambiental permanente e longe de grandes 

centros urbanos e áreas de agropecuária. Portanto, é possível afirmar que as concentrações de 

metais são provenientes de fontes naturais. 
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ABSTRACT 

 

This hydrogeochemical research aimed to characterize the physicochemical behavior, 

mineralogical composition, quantification and chemical composition of sediments and water 

in the watershed of the Corrego do Bule. This area, which today is completely buried, was 

mined for antimony sulfide in the decades of 1920s and 1930s. The watershed is in the center-

south of the Syncline Dom Bosco, south from the Iron Quadrangle. Several analytical 

techniques were used together with physiographic geological and statistical data 

interpretation. This allowed us to determine the controlling agents and carriers, the 

development of backgrounds and the identification of anomalies. In addition, we measured 

the flow pressure, analyzed the water quality parameters, quantified the ionic composition and 

dissolved metals in the water. The mineralogical composition was characterized by the XRD 

analyzes on the sediments where it was possible to identify the predominant presence of iron 

oxides, such as goethite, hematite, as well as, kaolinite and quartz. On its chemical 

composition, the high concentrations of iron are justified by the local lithology and the 

impoverishment in aluminum which reflects a high degree of maturity and / or advanced 

processes of chemical weathering. There are also the presence of some elements traces such 

as As, Cu, Pb, Sb and Zn, which are associated with the presence of mesothermal aureation 

minerals in greenstone belts and the elements As, Co, Cr, Mn, Ni and Sb in laterites. The 

antropic influence in the study area is practically null. This is because the watershed is 

contained in an area of permanent environmental protection and away from large urban 

centers and agricultural areas. In this way, it is possible to state that the concentrations of 

metals come from natural sources. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 ABORDAGEM DO TEMA  

 

O estudo tem em seu enfoque principal a caracterização hidrogeoquímica das águas 

superficiais e a caracterização geoquímica dos sedimentos ativos de corrente em uma região 

que possui escassos trabalhos relacionados a esta temática. Sua área está localizada em uma 

das maiores províncias metalogenéticas do mundo: o Quadrilátero Ferrífero (QF), região esta, 

muito importante do ponto de vista econômico, fazendo do Estado de Minas Gerais o 

primeiro colocado no ranking do CFEM (Compensação Financeira pela Exploração Mineral) 

entre 2008 e 2014, contabilizando aproximadamente U$ 1,047,000,000 (DNPM, 2016). 

Esta pesquisa surgiu com a finalidade de acrescentar e enriquecer ainda mais as 

pesquisas e explorações feitas no QF com a investigação de componentes físicos e químicos, 

tanto da água como dos sedimentos, de uma microbacia situada dentro do Parque Estadual 

Serra de Ouro Branco, uma área de proteção ambiental permanente com aproximadamente 75 

km², abrangendo dois municípios (Ouro Branco e Ouro Preto).  Esta área tem como principal 

característica ocorrências sulfetadas como a do Bico de Pedra, mostrando sulfetos de cobre, 

chumbo e mercúrio (calcopirita, galena e cinábrio, respectivamente), assim como ocorrências 

de ouro nestas mesmas fases e o Morro do Bule, o qual apresenta fases sulfetadas de 

antimônio e zinco (stibinita e esfalerita, respectivamente). Tais ocorrências minerais podem 

ter origem no mesmo evento hidrotermal.  

Nas décadas de 20 e 30, esta ocorrência sulfetada em antimônio no Morro do Bule 

teve status de mina, porém nos dias atuais se encontra completamente soterrada. Por sua vez, 

o antimônio extraído possui importância do ponto de vista industrial e militar para a época, já 

que o antimônio é um elemento importante para a produção de chumbo antimonial empregado 

na confecção de placas de acumuladores de baterias e na composição de ligas, especialmente 

na produção de munição (REIMANN et al., 2010). Além disso, seus óxidos são utilizados na 

produção de vidros, esmaltes e louças de porcelana, assim como em variados produtos 

químicos (REIMANN et al., 2010).  

A área do parque é cercada por diversas mineradoras que extraem ferro, manganês, 

ouro e diversos metais secundários que, por um lado, alavanca a economia da região, de outro 

pode contribuir negativamente, principalmente através da dispersão de metais por via aérea e 

por meio aquoso (córregos e rios da região). A presença de metais em determinadas 

concentrações no ambiente é uma questão problemática global. Alguns metais são 
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considerados essenciais do ponto de vista biológico, enquanto outros são prejudiciais 

(ESTEVES, 1998). Entretanto, mesmo os essenciais, podem causar danos a ecossistemas 

terrestres e aquáticos, sendo considerados assim, contaminantes potenciais de solos e de águas 

(PIERZYNSKI et al., 1994).   

A contaminação causada por metais é um fator importante que afeta o ciclo 

geoquímico desses elementos e a qualidade ambiental (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 

1992). Pode ocorrer através de fontes difusas (atmosfera, deposição sólida e lixiviação) ou 

fontes pontuais (emissões de efluentes industriais e despejo domestico e agrícola) 

(CALMANO, 1996). O acúmulo de metais nos ecossistemas tem relação com seus destinos e 

efeitos, sua ciclagem biogeoquímica, seu comportamento e distribuição na cadeia alimentar 

(REINFELDER et al., 1998). O impacto deste tipo de contaminação pode ter consequências 

catastróficas quando envolvem a exposição aos seres humanos. 

A importância deste estudo possui a finalidade de determinar a microbacia como 

uma área piloto de cunho prospectivo, pois se trata de uma região em que o background de 

alguns metais traços tende a serem mais elevados devido a suas fontes naturais, não sendo 

considerados contaminantes, mas sim, anomalias. A definição e quantificação destes metais 

presentes tanto na água, como nos sedimentos, tem como propósito obter uma relação entre a 

presença destes metais com os recursos hídricos locais e regionais, já que a microbacia 

desagua na represa de Soledade, barragem esta que abastece a planta industrial da 

Gerdau/Açominas e já existem propostas para a utilização desta água para o abastecimento 

público nos municípios próximos, como Congonhas, Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete.  

Esta proposta veio a partir de um longo período de estiagem, o qual prejudicou 

diretamente o funcionamento destes municípios, os quais possuem a maioria de seus recursos 

hídricos comprometidos pela mineração de ferro.  

A caracterização da microbacia do Córrego do Bule contou com o financiamento da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com apoio da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais 

(CPRM) – Superintendência Regional de Belo Horizonte.  
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Figura 1 - Mapa de Localização da Área de Estudo. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal a caracterização hidrogeoquímica e 

geoquímica dos sedimentos ativos de corrente, visando contribuir para determinar o 

comportamento e os fatores de distribuição dos elementos maiores e traços nestas matrizes, 

levando em consideração também as análises dos parâmetros de qualidade das águas e dos 

sedimentos em uma microbacia que possuem escassas explorações e pesquisas a cerca de suas 

características, principalmente sua ocorrência sulfetada.  

Procurou-se determinar também as influências de diversos fatores na caracterização 

físico-química das águas e a geoquímica dos sedimentos de corrente do Córrego do Bule e 

seus principais tributários e o aporte de metais que desaguam na Barragem de Soledade. 

Especificamente, os objetivos foram o monitoramento hidrogeoquímico sazonal que 

inclui a análise e medição das vazões para a obtenção dos fluxos de base e consequente 

carreamento de metais dissolvidos na água, a determinação de parâmetros de qualidade de 

água, como o pH, condutividade elétrica, salinidade, sólidos totais dissolvidos, oxigênio 

dissolvido, turbidez, alcalinidade; dos principais ânions e cátions,  de íons maiores e traços 

dissolvidos. Em sedimentos, houve a quantificação dos elementos maiores, menores e traços e 

a identificação da composição mineralógica.  

 Após as análises e o tratamento dos dados, foi possível levantar hipóteses sobre as 

possíveis fontes dos elementos identificados e dos principais processos geoquímicos através 

do uso de diagramas ternários, matriz de correlação para a água e fator de enriquecimento, 

correlação de Spearman; além da utilização de estatística multivariada para ambas as 

matrizes, extraindo mais informações do ambiente estudado.  

Tais informações podem auxiliar em diversos estudos tanto sobre a região que se 

encontra a microbacia, quanto para áreas que possuem fontes naturais de metais e auxiliar 

autoridades quanto à utilização da água da barragem de Soledade para abastecimento público.  

 

1.3 HIPÓTESE 

 

A caracterização trará resposta sobre o comportamento dos metais traços em águas 

superficiais e sedimentos de corrente, através da determinação de suas concentrações nestas 

matrizes. Isto permite comparar tais concentrações com padrões de potabilidade, no caso da 

água, além de poder comparar as concentrações em sedimentos de corrente com níveis de 
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efeito a biota aquática. Estas informações poderão ajudar as autoridades responsáveis na 

tomada de decisão quanto ao uso da água da barragem de Soledade para consumo humano. 

 

1.4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.4.1 Breve histórico sobre a mineração no Quadrilátero Ferrífero 

 

Desde o início do século XVII, a região do QF é alvo de intensas explorações 

minerais, inicialmente com o ouro, passando por pedras preciosas e semipreciosas e 

posteriormente o ferro e o manganês. Sua ocupação iniciou-se justamente com as expedições 

em busca de minerais preciosos estimulada pela Coroa Portuguesa aos paulistas, prometendo 

prêmios e honrarias a quem descobrisse fato consumado devido a grave crise financeira que 

Portugal passava na época graças à crise açucareira devido ao aumento da concorrência 

(DEAN, 1996; AB'SABER; ALMEIDA, 2003). Dois eventos foram marcantes na história 

exploratória do Quadrilátero: os minerais preciosos de Fernão Dias e a descoberta de ouro em 

Ouro Preto.  

A partir disso, muitas pessoas foram em busca de ouro e outros minerais preciosos e 

se instalaram na região, empregando assim, padrões modernos de exploração mineral 

juntamente com técnicas rudimentares de extração, com características extensivas e 

predatórias, como o garimpo. A extração se distinguia em duas frentes, os depósitos de 

aluvião, que estão localizados nos leitos dos rios, em suas margens e em menor parte nos 

flancos das montanhas e os depósitos de filões, que são formados por veios localizados em 

vales, flancos ou no seio da montanha (FERRAND, 1894; BARBOSA; RODRIGUES, 1967). 

No final do século XVIII, o ouro foi se exaurindo e a população que foi em busca de 

riquezas minerais começaram a empreender em outras áreas, como a agropecuária e comércio. 

A falta de técnicas especifica e as condições burocráticas e exploratórias da Coroa sobre a 

colônia levaram ao esgotamento do ouro e outros metais preciosos dos leitos dos rios 

(CUNHA et al., 1996; PRADO JUNIOR, 1999; COUTO; COSTA, 2003).  

Na fase imperial, houve a contratação de mineralogistas dos Estados Unidos, 

Inglaterra e Alemanha, como por exemplo, Wilhelm Ludwig von Eschwege, geólogo alemão 

que foi responsável pelo levantamento da situação exploratória de metais preciosos no 

Quadrilátero Ferrífero. Observou-se que as minas se encontravam em condições precárias e o 

número de lavras decrescia substancialmente a cada ano. Como o Brasil Império passava por 

uma grave crise econômica, não havia recursos para a formação de empresas mineradoras.  
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A partir disto, as leis vigentes foram modificadas com decretos que liberavam a 

extração mineral por estrangeiros. Sendo assim, diversas empresas, principalmente inglesas, 

investiu capital e vieram com técnicas mais avançadas e começariam a exploração em larga 

escala (SCLIAR, 1996).  

A exploração do ferro começou juntamente com a exploração do ouro, porém é 

pouco documentada (SCLIAR, 1996; ROSIÉRE et al., 2005). A participação de escravos na 

exploração mineral foi fundamental para o entendimento e domínio das técnicas de extração e 

manipulação do minério de ferro (LANDGRAF et al., 1994).  

Com a chegada da família real portuguesa, houve um grande desenvolvimento 

siderúrgico e metalúrgico na região do QF, principalmente pela fundação da Escola de Minas 

de Ouro Preto, a qual contribuiu para a formação de profissionais e estes para a criação e o 

desenvolvimento de usinas capazes de extrair e fundir grandes quantidades de minério 

ferrífero, que imediatamente eram exportados para a Europa.  

Do século XX em diante, a mineração de ferro se tornou o principal produto da 

economia de Minas Gerais. Nas décadas de 70 e 80, a Companhia Vale do Rio Doce, iniciou 

uma exploração extensiva nas jazidas tanto de ouro como de ferro, explorando também metais 

traços associados a estes depósitos, como o Mn, As, Cr, Pb e Zn (SCLAIR, 1996; BARRETO, 

2001).  

 

1.4.2 Conceitos e a importância das Bacias Hidrográficas 

 

As bacias hidrográficas podem ser conceituadas como um conjunto de terras 

drenadas por um rio e seus afluentes, onde águas das chuvas escoam superficialmente 

formando um curso d'água ou se infiltram no solo para formação de nascentes e do lençol 

freático (BARRELLA et al., 2007). São considerados sistemas abertos, onde sua energia é 

proveniente de fatores climáticos e a perda desta energia é devido ao deflúvio, os quais 

oscilam por processos naturais ou antrópicos (LIMA; ZAKIA, 2000) e são divididas pelo seu 

tamanho. Grandes bacias hidrográficas como a Amazônica e do Mississipi, os processos 

naturais de intemperismo químico e físico e o transporte de material são pouco influenciados 

por atividades humanas.  

Em bacias de médio porte ou sub-bacias, são estes processos citados já possuem 

certa interferência provocada por atividades antropogênicas, como a ocupação dos solos para 

usos na agropecuária e o despejo de efluentes domésticos e industriais. São definidas como 

um desmembramento da bacia hidrográfica, onde é caracterizada por possuir uma área entre 
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100 km² e 700 km² (FAUSTINO, 1996) drenada por um determinado curso d'água e limitada 

pelo chamado divisor de águas (MARTINS, 2005). 

As microbacias podem ser definidas como unidades menores do que 100 km², capaz 

de integrar todos os componentes relacionados com a disponibilidade e qualidade da água 

como a fauna, vegetação, solos e rochas e demais corpos d'águas (MACHADO 2002). É a 

menor unidade do ecossistema onde há a relação de interdependência entre fatores bióticos e 

abióticos e quaisquer perturbações podem comprometer sua dinâmica (MOSCA, 2003). Em 

geral, possuem escassos trabalhos em relação à caracterização hidrogeoquímica, porém é de 

suma importância o conhecimento de sua região. A microbacia oferece, portanto, a vantagem 

de um gerenciamento simultâneo e amplo a cerca de seus aspectos econômicos, sociais e 

ambientais, possibilitando a realização de um planejamento integrado dos recursos naturais, 

solo e água (SABANÉS, 2002). 

Os recursos hídricos são vistos como fontes essenciais para o desenvolvimento de 

todos os seres vivos, portanto é importante o conhecimento dos potenciais hídricos de uma 

determinada região para o bom gerenciamento destes recursos. O entendimento do regime 

fluvial é feito através da medida da vazão. Com o conhecimento destes dados, o planejamento 

dos recursos hídricos é feito a partir da previsão de cheias, abastecimento público, industrial e 

agrícola e diversos estudos com impacto no meio científico e socioeconômico (IBIAPINA et 

al., 2007). Pode ser considerada também para previsões futuras, estimando ocorrências de 

eventos que possam dificultar ou prejudicar o seu gerenciamento, como em épocas de 

estiagem, a vazão irá diminuir, podendo prejudicar a produção de energia e sistemas de 

irrigação e em épocas de cheias, pode vir a danificar patrimônios (CLARKE, 2002). 

As águas contidas em bacias hidrográficas são de suma importância para a 

sustentabilidade dos ecossistemas, já que constitui um elemento essencial para a vida. Apesar 

de ser abundante na Terra, sua maior disponível (97,5%) é salgada, portanto, inadequada para 

uso sem um tratamento, geralmente inviável economicamente, sendo assim, a água doce 

corresponde a cerca de 2,5% do volume total desse recurso e uma parcela (0,27%) se 

apresenta sob forma utilizável pelo homem em rios e lagos (MAGALHÃES, 2004). 

Os principais fatores poluidores das águas são a urbanização, industrialização e as 

atividades agropecuárias, já que necessitam de uma larga demanda de água para diversos 

processos e ocasionam rotas de contaminações através de emissões diretas e indiretas, como 

despejos de resíduos domésticos e industriais, escoamento e deposição atmosférica, processo 

de lixiviação do solo e infiltração de insumos agrícolas (HOLT, 2000). 
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Em consequência da extração e o beneficiamento do minério e o tratamento do 

material descartado, as indústrias mineradoras utilizam grandes quantidades de água nestes 

processos.  Devido a isto, a importância das bacias hidrográficas é eminente e seu estudo e o 

planejamento ambiental adequado são justificados por ser uma área que compreende os 

atributos físicos, químicos e biológicos do ecossistema de uma região e sua caracterização, 

manejo e manutenção de seus recursos é fundamental para a garantia de sua disponibilidade 

(BIBIAN, 2007). 

Devido a possíveis problemas em torno das atividades de extração mineral, o 

planejamento ambiental é imprescindível para a não interferência na biota local e uma das 

ferramentas para este planejamento são os estudos envolvendo bacias hidrográficas de grande, 

médio e pequeno porte e três parâmetros são essenciais para o desenvolvimento e aplicação 

deste estudo, segundo Albuquerque (2012): (i) A delimitação e o reconhecimento da bacia, 

(ii) o conceito da bacia como uma célula integrada com conexão com o ambiente físico a qual 

ela pertence e (iii) a legislação aplicada na unidade hidrográfica em estudo para sua melhor 

gestão.  

 

1.4.3 A Geoquímica Ambiental 

 

A geoquímica ambiental é um ramo da geoquímica que possui os objetivos de 

estudar, analisar e entender as relações entre os elementos químicos e seu ambiente 

(CARVALHO, 1989). Para o entendimento do estudo sustentável de recursos hídricos, um 

dos sistemas naturais que mais sofrem problemas ambientais, sua qualidade ambiental dever 

estar inserida dentro de parâmetros mundialmente aceitáveis para consumo humano. Segundo 

Morais e Souza Filho (2000), a avaliação de indicadores ambientais deve-se considerar meios 

geofísicos, bióticos, socioeconômicos e culturais. 

O uso de metodologias com finalidades para caracterização geoquímica e 

hidrogeoquímica iniciou no começo do século XX com propósitos de prospecção mineral, 

sendo descobertos diversos depósitos minerais em todo o mundo (THORNTON; 

HOWARTH, 1986) e mais recentemente, começou a ser empregado para identificar e 

quantificar a existência de fatores poluidores ocasionados por atividades antrópicas. 

A biosfera é influenciada pela distribuição de elementos químicos em seu estado 

natural e pelos redistribuídos através da ação do homem. Foi a partir disso, que nos últimos 50 

anos, as técnicas analíticas empregadas para estabelecer a importância destes elementos nos 

processo biológicos tiveram grande avanço, principalmente com o domínio da radioatividade 
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e o desenvolvimento da espectroscopia ótica. A introdução de metodologias de análises 

colorimétrica, fez com quem as análises geoquímicas evoluíssem de maneira rápida e com 

baixo custo e começaram a ser utilizadas em solos primeiramente e posteriormente em 

sedimentos de corrente, levando em consideração principalmente elementos traços como o 

Cu, Ni, Pb e Zn, devido aos interesses econômicos que estes metais apresentavam na época. 

Com o passar dos anos, visto a importância das análises e caracterizações químicas, 

foram estabelecidos como prioridade à padronização destes processos, bem como a seleção 

dos meios de amostragem e as metodológicas aplicadas quanto à coleta, tratamento e análise. 

O projeto intitulado International Geochemical Mapping (IGM) foi criado com estes 

propósitos, permitindo assim estabelecer critérios, identificar problemas e discutir soluções 

quanto ao procedimento e produção de trabalhos de caracterização (DARNLEY et al., 1995).  

Os procedimentos descritos nas etapas deste projeto foram seguidos pelo presente 

estudo, levando em consideração tanto as análises químicas dos sedimentos ativos de corrente 

quanto da água superficial. Ambos os casos constituem uma boa referencia para cartografia 

geológica, prospecção mineral, planejamento e manejo de uso da terra entre outros 

(DARNLEY; GARRETT, 1990). Metodologias como o espaçamento dos pontos de 

amostragem em relação à área em estudo, preparação das amostras como a secagem e o 

peneiramento em fração de 80 mesh (0,177 mm) para a análise química dos sedimentos de 

corrente, coleta de água com materiais livres de contaminação, uso de técnicas 

multielementares como ICP e FRX e critérios de precisão e reprodutibilidade analítica 

(DARNLEY et al., 1995). 

Pelo ponto de vista educativo, o estudo geocientífico resulta na construção, 

desenvolvimento e práticas coerentes com a melhor qualidade de vida. O QF por si só possui 

um valor socioeducativo que enquadra conteúdos referentes à geologia, geografia e 

engenharia de minas com importantes aspectos litoestratigráficos, estruturais e diversidade 

mineralógica única. Seus diferentes graus metamórficos, contrastes geográficos e evolução 

tectônica marcante tornam esta região uma área de grande importância educacional.  

Além disso, a riqueza econômica, proporcionada por seus metais preciosos, Fe e 

elementos traços e o turismo, com patrimônios naturais como nascentes de rios, cachoeiras e 

vegetação nativa e o patrimônio cultural, remanescente do período colonial e imperial com 

influência direta da cultura africana a torna uma importante região para o crescimento do país. 

 

 



26 
 

 

1.4.4 Ambientes, ciclos, classificações, halos e dispersões geoquímicos 

 

A Terra é um grande sistema dinâmico e seus processos geoquímicos, tanto em seu 

interior como em sua superfície, são caracterizados por materiais transportados e modificados 

pela atuação de uma vasta variedade de processos como a fusão, cristalização, erosão, 

dissolução, precipitação e decaimento radioativo (ROSE et al., 1979). O tempo de formação e 

residência de cada material varia de acordo com seu conteúdo, no entanto sua permanência no 

ambiente pode ser modificada pelas condições ambientais na qual são submetidos como a 

pressão, a temperatura e a disponibilidade de água e oxigênio (ROSE et al., 1979).  

Em ambientes subsuperficie, predominam processos magmáticos e metamórficos, 

que são caracterizados por altas pressões e temperaturas e baixa circulação de fluidos e 

proporções de oxigênio. Os ambientes superficiais são caracterizados por suas baixas pressões 

e temperaturas, oxigênio abundante e livre circulação de água, onde processos de erosão, 

sedimentação, diagênese, dissolução, hidrólise e oxidação, assim como processos biológicos e 

antrópicos são típicos desse ambiente (LICHT, 2004). 

O ciclo geoquímico de Fortescue (1967) é complexo, onde são inseridas diversas 

variáveis antrópicas e biológicas, levando em consideração processos geológicos, 

geomorfológicos e fisiográficos. A junção de todos esses elementos faz com os constituintes 

geoquímicos possam existir, estar disponível, ter mobilidade e garante a circulação entre os 

diferentes ambientes. 

A classificação geoquímica foi sugerida primeiramente por Goldschmidt (1937) e 

modificada por Krauskopf (1972), onde foi sugerida uma classificação baseada nos 

comportamentos geoquímicos dos elementos. É fundamentada em experimentações realizada 

com diversos materiais naturais como meteoritos, rochas silicatadas e mineralizações 

sulfetadas e podem explicar a distribuição dos elementos menores e traços em minerais e 

rochas. No entanto, é incompatível com os processos antropogênicos, os quais não seguem 

quaisquer regras, tendências ou padrões naturais, produzindo assim, associações exóticas e 

esdruxulas, controladas por reações de processos que envolvem atividades urbanas, industriais 

e agrícolas. São divididos em cinco grupos: siderófilos, calcófilos, litófilos, atmófilos e 

biófilos. 

Os elementos siderófilos possuem afinidade pelo Fe e se concentram no núcleo da 

Terra, como Co, Ni, Mo, Au, Ge, Sn, C, P; os elementos calcófilos possuem afinidade pelo S 

e estão concentrados em sulfetos, como Cu, Ag, Zn, Cd, Hg, Ga, In, Tl, os elementos litófilos 

possuem afinidade pela SiO2 e estão concentrados na crosta terrestre sob a forma de silicatos, 
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como Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, os elementos atmófilos estão presentes como 

gases na atmosfera, como H, C, N, O, He, Ne, Ar e o quinto grupo de afinidade geoquímica 

são os elementos biófilos, os quais comumente encontrados nos organismos vivos, como C, 

H, O, N, P, S, Cl e I, assim como os metais traço V, Cu, Mn e B. 

Os halos geoquímicos compreendem uma região que possui concentrações elevadas 

ou reduzidas de um determinado elemento químico em rochas encaixantes, solos, vegetação, 

águas superficiais e subterrâneas, revelando assim, a presença de um possível alvo 

geoquímico. Sua origem está relacionada com os processos de formação do alvo, sendo 

caracterizado como halo geoquímico primário, ou de sua distribuição supergênica, 

caracterizado como halo geoquímico secundário (BEUS; GRIGORIAN, 1977). O padrão de 

dispersão de metais na forma de halos geoquímicos próximos de sua fonte é um 

comportamento caracteristicamente visto em regiões de clima tropical e relevos mais suaves 

(ANAND; PAINE, 2002).  

A partir desta definição, temos também a dispersão geoquímica, que é o resultado de 

um conjunto de processos químicos, mecânicos e bioquímicos, que remobilizam os elementos 

em ambientes primários e/ou secundários (ROSE et al., 1979). Os modelos de dispersão 

secundária são divididos em clásticos, quando a dispersão é feita basicamente por partículas 

sólidas em movimento como suspensão, arraste e saltação, em hidromórficos, quando o 

agente é uma solução aquosa com carga iônica e em biogênicos, quando a movimentação é o 

resultado da atividade biológica (ROSE et al., 1979). 

 

1.4.5 Hidrogeoquímica 

 

O estudo hidrogeoquímico é relacionado com a química da água aos processos e 

reações no ambiente aquático, tendo como foco entender e explicar as possíveis origens e o 

comportamento dos constituintes que influenciam direta ou indiretamente na qualidade da 

água. O entendimento dos parâmetros físico-químicos das águas superficiais contribui para a 

interpretação de possíveis anomalias, reconhecimento de fontes de contaminação e a 

compreensão dos processos intempéricos.  

A característica química da água superficial também possui importância, já que 

indicam sua origem e refletem os meios por onde percorre, guardando uma estreita relação 

entre tipos de rochas e solos predominantes na bacia hidrográfica.  

Segundo Carvalho (1995), a origem dos íons e moléculas dissolvidas ou em 

suspensão que estão presentes nos sistemas aquosos possuem 5 subdivisões: (i) Componentes 
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Litogênicos, que tem sua origem relacionada com a litologia através do intemperismo físico e 

químico que agem sobre ela; (ii) Componentes Vulcanogênicos, que são elementos 

incorporados a água através de atividades vulcânicas e de seus fenômenos associados; (iii) 

Componentes Biogênicos, resultantes de atividades biológicas, incluindo metabolismos e 

decomposições; (iv) Componentes Atmosféricos, gases e compostos derivados presentes na 

atmosfera que se incorporam no sistema aquoso através de precipitação, como no caso do 

HNO3, O2, CO2, e correntes elétricas, como no caso do NH4 E NH3 e; (v) Componentes 

Cosmogênicos, originados a partir de materiais extraterrestres, como meteoritos. 

As características da água doce superficial estão relacionadas com o pH próximo a 

neutralidade, função da natureza e abundância das espécies iônicas e moleculares dissolvidas 

e em menor escala de intensidade, relacionadas com a litologia, grau de evolução e 

estabilidade dos solos e da intensidade de lixiviação (CARVALHO, 1995).  

Outras características das águas superficiais são as concentrações de metais pesados 

em sua composição. Apesar de alguns metais serem essenciais para a vida em pequenas 

quantidades, como no caso do Na, K, Ca, Mn, Fe, Mo, Co, Cu e Zn, outros, no entanto, são 

prejudiciais e podem vir à causa efeito tóxico sobre os organismos vivos, como o Hg, Cd, Ni, 

Cr e Pb (BUENO et al., 1997).  

A presença de metais pesados na água é motivo de preocupação, já que são 

bioacumulativos na cadeia trófica (WRI, 1987). As fontes destes metais pesados podem ser 

naturais ou antrópicas. Sua origem natural se dá através do processo de intemperismo sobre 

rochas e solos que contenham estes metais e a precipitação auxilia a carrear esses elementos 

para os corpos d’água. Já as fontes antrópicas de metais pesados são despejos industriais, 

esgoto doméstico, insumos agrícolas e aguas drenadas de minas. 

Os processos que retiram estes metais pesados dos sedimentos e os dissolvem na 

água superficial é controlada pela presença de partículas finas, pela quantidade e qualidade da 

matéria orgânica e pela produção de sulfetos (HARBISON et al., 1986). É visto também que o 

pH é um fator controlador da presença de metais pesados dissolvidos na água, já que pode 

alterar a concentração destes elementos e aumentar a sua disponibilidade aos organismos 

(CLARK et al., 1998). 

 

1.4.6 Geoquímica dos sedimentos de corrente 

 

Os sedimentos possuem um papel significativo no ciclo elementar de ambientes 

aquáticos, participando ativamente de processo bioquímicos e geoquímicos. Os sedimentos 



29 
 

 

podem refletir a atuação dos parâmetros ambientais por um longo intervalo de tempo, 

auxiliando a construir um registro dos processos da dinâmica regional e local (APRILE et al., 

2005).  

São reservatórios naturais de diversos compostos químicos, introduzidos nos 

ecossistemas aquáticos como resultados de processos geoquímicos, tanto naturais como 

antrópicos (GARCIA et al., 2011). São considerados produtos de processos de erosão de 

rochas e solos, onde seu transporte está associado às taxas de perda de solo, podendo resultar 

em um grave problema ambiental, já que essa taxa aumenta a carga de sedimentos em águas 

fluviais, processo causado principalmente por práticas agrícolas irregulares (BARTRAM, 

1996).  

Destacam-se então como fontes de contaminação primária para a biota e secundária 

para a coluna d’água (BAGGIO et al., 2013). São amplamente utilizados como indicadores da 

qualidade ambiental, pois participam de processos como a deposição, incorporação, 

acumulação, liberação e transferência entre os compartimentos ambientais, principalmente na 

interface sedimento-água (BAIRD, 2002; SALAROLI, 2013).   

A concentração destes metais varia de acordo com a geologia local e possíveis 

alterações antrópicas (MACEDO, 2002). Sua presença e distribuição, tanto natural, como 

antrópica, está atrelada a magnitude do impacto causado, na frequência que ocorre e em sua 

duração (DORNFELD, 2002). A avaliação da distribuição dos metais pesados em sedimentos 

de corrente é uma ferramenta amplamente utilizada tendo como objetivo o entendimento do 

estado atual dos ecossistemas aquáticos (GOMES et al., 2010; CRUZ, 2012). 

Em condições de anaerobiose, os metais ficam aprisionados e podem ser vistos 

processos como altas taxas de desnitrificação, redução do sulfato e de metanogênese tanto na 

interface sedimento-água como nas águas intersticiais do sedimento. A partir da sua 

ressuspensão, ocorre a reoxidação destes sedimentos, principalmente através da bioturbação. 

Os metais presentes nas águas são adsorvidos pela matéria particulada em suspensão, 

onde possuem o potencial de se fixar, fixando sedimentos de baixa solubilidade e 

consequentemente desempenhando um papel primordial em processos como a assimilação, 

transporte e deposição destas espécies químicas (ZAMBETTA, 2006). Estas espécies são 

transportadas para o sedimento através da floculação e sedimentação e sua remobilização para 

a coluna d'água é causada por inúmeros processos químicos, físicos e biológicos 

(QUEVAUVILLER, 1998).  

Óxidos e hidróxidos de Fe, Al e Mn conferem propriedade de adsorção a sedimentos, 

já que se precipitam a partir de solução, pois são caracterizados por uma ampla cadeia de 
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substituições isomórficas (COSTA, 2001), ou seja, estes óxidos e hidróxidos de Fe, Al e Mn 

possuem a capacidade para adsorver e coprecipitar metais pesados em solos e sedimentos de 

corrente (THORNTON, 1983).  

Na forma de solutos, estes metais são precipitados em canais, aluviões, meandros e 

fundos de rios, não se distribuem homogeneamente entre os sedimentos (SALOMONS; 

FORSTNER, 1984) e normalmente se apresentam em formas insolúveis, como sulfetos e 

carbonatos, podendo ser reciclados através de agentes químicos e biológicos (ZAGATTO; 

BERTOLETTI, 2006).  

A variação de pH é um fator determinante para a liberação de metais por dissolução 

(redução do pH) ou na formação de complexos solúveis (elevação de pH), como ácido 

fúlvico, húmico, bicarbonatos e cloretos (BEVILACQUA et al., 2009). 

Segundo Forstner e Patchineelam (1981), existem quatro mecanismos de ocorrência 

de metais em sedimentos. Primeiramente, podem ser transportados e depositados por minerais 

detríticos, que tem como fonte o desgaste de rochas e solos e resíduos orgânicos. O segundo 

mecanismo é a sorção e a troca de cátions, onde os metais substituem outras espécies, 

geralmente em grãos finos, já que sua superfície de contato é maior e facilita sua agregação. O 

terceiro é o aumento da salinidade causa instabilidade nos coloides, pela adsorção de íons 

Ca
2+ 

e Mg
2+

 nas superfícies orgânicas resultando na coagulação deste material e consequente 

precipitação. O quarto mecanismo é descrito para águas caracterizadas pela grande presença 

de matéria orgânica, onde a solubilidade é efetuada pela combinação de processos de 

complexação e redução, resultando na perda de metais dos sedimentos.  

Além destes mecanismos, Burton (1991) descreve as principais reações que ocorrem 

causando a deposição destes metais nos sedimentos: a formação de óxidos de Fe e Mn e/ou 

adsorção a argilas e carbonatos, a redução do sulfato a sulfetos metálicos (Fe, Cu, Ag, Zn, Ni, 

As), reações alcalinas (Mn, Fe, Zn, Cd), reações de troca iônica e a quelação (íon metálico 

ligado a compostos orgânicos). Reações de oxirredução também podem ser fatores 

determinantes na mobilidade destes metais. Em ambientes oxidantes, sulfetos de Fe e Mn são 

estáveis e espécies adsorvidas por óxidos, como o As, são liberados em meio aquoso. No 

entanto, espécies como Cd, Cu e Pb são imobilizados na forma de sulfetos insolúveis nestas 

mesmas condições (PASCHOAL, 2002). 
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1.4.7 Metais Pesados 

 

O termo “metais pesados” é comumente utilizado para relacionar elementos 

metálicos com a contaminação. Seu uso mais antigo é descrito na literatura inglesa, onde é 

caracterizado através de sua densidade acima de 7 g/cm³ (BJERRUM, 1936). Ao longo dos 

anos e após diversos trabalhos publicados, essa definição sofreu modificações, onde o 

elemento químico para ser considerado um metal pesado deveria possuir densidade entre 5 e 6 

g/cm³ (AMARANTE, 1977; MALAVOLTA, 1994; ELEUTÉRIO, 1997). Sua correlação com 

alto ou baixo grau de toxidade também é levado em consideração por diversos autores, como 

Kabata-Pendias (1995), Forstner (1995) e Salomons (1995). Este termo engloba metais, semi-

metais e metaloide e sua ocorrência no ambiente é vista em concentrações muito baixas, em 

partes por milhão ou menor que isto (MANAHAN, 1993), ocorrendo como impurezas em 

substituições isomórficas de minerais primários ou no rearranjo dos elementos em minerais 

secundários, os quais são produtos de intemperismo dos minerais primários (CARVALHO, 

1995). 

O conhecimento da dinâmica dos processos e dos mecanismos que são responsáveis 

pelo controle dos ciclos de metais pesados no ambiente é fundamental para a compreensão do 

impacto ocasionado por estes (OLIVEIRA, 2007). Sua biodisponibilidade, mobilidade e 

toxidade estão diretamente relacionadas à sua especiação, a qual descreve diferentes espécies 

em que um elemento possa existir em um sistema, como adsorvido em argilas, ácido húmicos 

e óxi-hidróxidos metálicos, ligados a carbonatos, sulfetos e matéria orgânica e a matriz, 

comumente formada por aluminossilicatos (SALOMONS; FORSTNER, 1984; 

NASCIMENTO, 2003). 

Em relação a sua mobilidade, o meio aquático é a principal via de transporte dos 

metais pesados, sendo realizado de duas formas: espécies dissolvidas ou espécies associadas a 

partículas sólidas (FORSTNER; WITTMANN, 1981).  

Estes metais possuem o potencial de se fixar em partículas que compõem o 

sedimento e o solo, acumulando-se neste, que acaba funcionando como um reservatório de 

contaminantes de baixa solubilidade quanto fonte de metais pesados, exercendo importantes 

processos de assimilação, transporte e deposição destes elementos (ZAMBETTA, 2006).  

A influência de atividades antropogênicas nos ciclos bioquímicos podem alterar a 

forma e a intensidade do transporte e deposição destes metais pesados (DORNFELD, 2002). 

A diferença entre a ocorrência dos metais no ambiente por processos naturais e antrópicos se 

dá através da magnitude do impacto, em sua frequência e na duração que ocorre a sua 
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distribuição e contaminação (DORNFELD, 2002). Contaminações por metais em processos 

antrópicos se dá através de fontes difusas (atmosfera, lixiviação do solo) e pontuais (efluentes 

industriais, esgostos domésticos). 

Casos de contaminação podem ter relação direta ou indireta com a mineração. De 

maneira direta, a exposição das rochas e solos causada pelo decapeamento sofrem com a ação 

de processos intempéricos e consequente lixiviação de metais e de maneira indireta, a 

mineração interfere na mobilidade dos metais através da variação de pH da água, 

principalmente em depósitos sulfetados, que, quando expostos ao oxigênio atmosférico geram 

uma solução ácida que possui enorme capacidade de alteração mineralógica (LAYBAUER, 

1995). 

Metais pesados como Fe, Zn, Mn e Cu são considerados essenciais aos seres vivos e 

possuem importante papel no metabolismo dos organismos, sendo denominados 

micronutrientes, outros metais apresentam probabilidades de riscos a saúde, como câncer, no 

caso do As, Be, Cr e Ni e ainda há o grupo dos metais que apresentam caráter toxico 

significativo como Pb, Cd, Hg e Ta (VENEZUELA, 2001). No entanto, todos os metais 

pesados podem ser prejudiciais aos seres vivos quando sua concentração exceder o limite de 

tolerância do organismo, já que podem danificar células, agirem como anti-metabólicos e 

formarem quelatos com agentes metabólicos essenciais (FORSTNER, 1989). Suas formas 

insolúveis passam pelo corpo humano sem causar nenhum tipo de dano, já as solúveis, podem 

causar doenças imediatas até a morte (BAIRD, 2002). 

Os seres humanos são expostos a estes metais pesados através do consumo de água e 

alimentos contaminados, já que estes elementos são bioacumuláveis na cadeia alimentar desde 

plantas e invertebrados até peixes e mamífero, sendo visto quanto maior o nível trófico do 

organismo, maior a concentração de metais (AZEVEDO et al., 2003). Populações residentes 

próximas a siderúrgicas, metalúrgicas, indústrias químicas e grandes áreas agrícolas estão 

mais propensas a serem intoxicadas (ESTEVES, 2002). 

Existem diversos exemplos de contaminação por metais ao redor do mundo, com 

graves consequências para a saúde humana, tanto através do consumo de água contaminada 

como alimentos. No Japão, há estudos sobre a intoxicação por Cd presente no arroz que 

causou deformações no esqueleto, fragilidade óssea e até morte (FRIBERG et al., 2001 in 

VENEZUELA, 2001) e intoxicação por As através do consumo de leite (LIMA et al., 1998). 

Em MG, houve relatos sobre contaminação da água por efluentes industriais de siderúrgicas 

que continham Mn, Pb e Cd (JORDÃO et al., 2011).  
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2 ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1 INTRODUÇÃO  

 

O Quadrilátero Ferrífero está localizado na porção centro-sudeste do Estado de 

Minas Gerais, com área de aproximadamente 7.200km². Tem como vértices os municípios de 

Itabira, a nordeste, Mariana, a sudeste, Congonhas, a sudoeste e Itaúna, a noroeste os quais 

possuem sua economia diretamente baseada nas explorações minerais de Fe, o qual é 

caracterizado por seu elevador teor e grau de pureza, estando entre os maiores depósitos de 

minério do mundo e o ouro, muito explorado durante os séculos XVIII e XIX (DORR, 1969). 

Em quantidades menores, há também a exploração do Mn, topázio imperial e o dolomito. 

Sua abundância mineralógica é reconhecida por diversos autores, onde foram 

identificados mais de cento e cinquenta minerais na região. Entre eles os mais comuns são 

plagioclásio, feldspato alcalino, quartzo, micas, anfibólios e piroxênios. Há também minerais 

mais raros como cinábrio (HgS), cianita (Al2SiO5), almandina (Fe3Al2(Si3O12)) e pedras 

preciosas. É visto ocorrências de elementos do grupo da platina e raridades de paládio (Pd) 

como atheneita ((Pd,Hg)3As) e estibiopalladinita (Pd5Sb2). 

Com quatro unidades estratigráficas, o QF é composto por um complexo 

metamórfico granito-gnáissico, uma sequência greenstone belt arqueana (Supergrupo Rio das 

Velhas), metassedimentos e metavulcânicas proterozóicas (Supergrupo Minas) e 

metassedimentos (Grupo Itacolomi) (BORBA, 1998). 

 

2.2 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

 

2.2.1 Localização 

 

A microbacia do Córrego do Bule está localizada na porção centro-sul do Sinclinal 

Dom Bosco, sul do QF, no município de Ouro Branco e está contida na quadrícula Dom 

Bosco/Ouro Branco do Mapa Geológico 1:25000 do convênio DNPM/USGS. Seu acesso é 

feito através de estradas de terras que cortam diversas mineradoras e fazendas localizadas nos 

distritos de Cachoeira do Campo, ao norte ou Rodrigo Silva, a leste. Tem acesso também 

através do distrito de Miguel Burnier, passando então pela antiga estação de Hargreaves e em 

seguida pelo Morro do Gabriel. O acesso para os pontos mais a jusante da microbacia passa 
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por uma localidade denominada Dona Lavrinha e está dentro de uma área pertencente a uma 

mineradora de dolomito. 

 

2.2.2 Clima 

 

O clima é o fator de maior relevância na definição dos processos de dispersão 

geoquímica na evolução do perfil de um solo (BUTT; ZEEGERS, 1992). O clima não possui 

relação direta com as características presentes no solo, que se caracterizada por outros fatores 

mais localizados, como a declividade e sua drenagem, porém é visto como o principal 

condicionador dos aspectos da paisagem física. Os elementos de maior influência na evolução 

das superfícies são a temperatura e a umidade. A variação do clima com o tempo causa 

mudanças no intemperismo e nos processos de dispersão, mas apenas os episódios climáticos 

mais recentes e intensos ou antigos e muito duradouros tem a capacidade de deixarem 

registros significativos.  

O relevo apresentado na região pode afetar diretamente o clima na microbacia. As 

serras que dominam o QF atuam como barreiras à movimentação das massas de ar. Segundo 

IBGE (2006a), a área se insere na zona de Clima Tropical Brasil Central, com zonas 

apresentando diferentes características climáticas, cujos limites, reúnem vários tipos 

climáticos, tais como mesotérmico brando – semiúmido a úmido, com temperaturas médias 

entre 10 e 15ºC e 3 a 5 meses secos.  Os períodos secos se concentram no inverno e os úmidos 

no verão. 

O clima na região estudada é classificado como Cwa ou Cwb, de acordo com a 

classificação climática de Koppen, ou um clima temperado caracterizado como tropical de 

altitude, com variação sazonal no regime de chuvas, onde se tem um período de estiagem, 

indo de maio a agosto e um período de intensas chuvas, entre novembro e fevereiro, ambos 

bem marcados. Isto pode justificar os principais processos de intemperismo na área, como 

erosão nas rochas, já que a água da chuva é levemente ácida. Outro processo importante de 

intemperismo é o transporte de sedimentos, onde o fluxo de água no rio aumenta em períodos 

de grande precipitação, como nos meses de dezembro e janeiro, com médias de 300 mm por 

mês, principalmente.  

A precipitação anual é de 1190 mm e a temperatura média anual é de 20.9ºC. Os 

dados apresentados na figura 2 representam o comportamento da chuva e da temperatura ao 

longo de um ano hidrológico. As médias climatológicas são calculadas levando em 

consideração uma série de dados de 30 anos. 
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Figura 2 – Média de precipitação mensal e médias máximas e mínimas da temperatura mensal. 

Fonte: INMET – www.inmetgov.br - Consultado em 18/03/2017. 

 

2.2.3 Vegetação 

 

Segundo IBGE (2006b), a região é caracterizada por dois tipos de vegetação, as quais 

são classificadas como áreas de Savana e de Floresta Estacional Semidecidual, hoje bastante 

modificadas em função da intensa atividade antrópica que extinguiu grande parte da 

vegetação primitiva, substituída por pastagens, atividades agrícolas ou mesmo degradadas 

devido à mineração e ao desmatamento para extração de madeira. 

Em áreas mais elevadas, tal como a serra de Ouro Branco predomina vegetação 

arbustiva de pequeno porte com muitas gramíneas e vegetação classificada como do tipo 

campo e em suas encostas e fundos de vale a mata fechada é predominante, aumentando 

consequentemente a umidade na superfície. É possível observar crostas ferruginosas em áreas 

de vegetação de cerrado. 

A área de Ouro Branco possui uma vegetação constituída de campos em trechos mais 

altos, cerrados, matas de encosta e matas-galeria. As áreas foram devastadas por atividades 

mineradoras expondo os solos presentes na região à erosão provocando as voçorocas vistas 

em grandes quantidades nesta região.  

Existem também áreas reflorestadas e protegidas por APAs – área de proteção 

ambiental – e pelo Parque Estadual da Serra do Ouro Branco, onde sua cobertura vegetal é 

constituída por campos rupestres e de altitude e pelas matas de galeria que ocupam as 

margens de córregos e rios da região com importantes resquícios de Mata Atlântica. 
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No geral, sua paisagem possui uma confluência entre o cerrado e a floresta atlântica, 

cujo seus elementos diferem de acordo com sua altitude, onde em áreas mais altas, predomina 

a vegetação típica de cerrado e na área mais baixa e próxima ao leito do córrego, a vegetação 

existente é basicamente de Mata Atlântica. 

 

Figura 3 - Área de confluência entre Mata Atlântica e Cerrado. 

 

2.2.4 Pedologia 

 

A partir de um estudo pedológico feito pelo CETEC (1983) para o QF, seus solos 

foram divididos em três unidades: a primeira, nomeada de AR2 (Afloramentos de Rocha), é 

formada por cambissolos com horizonte A moderado e solos litólicos com horizonte A fraco. 

Tem relação direta com itabiritos (Grupo Itabira) e quartzitos (Grupo Caraça e Itacolomi). A 

segunda unidade foi nomeada de Cd3 (Cambissolo distróficos), que possuem um horizonte A 

fraco e está relacionado com filitos (Grupo Piracicaba). A terceira unidade nomeada de 

LVAd3 (Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos) possuem horizonte A moderado e 

relação com gnaisses do Complexo Bação, localizado ao centro do QF.  
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Figura 4 - Voçoroca na parte a montante da microbacia do Córrego do Bule. 

 

2.2.5 Hidrografia 

 

O Quadrilátero Ferrífero é composto por seis bacias hidrográficas principais: (1) 

Bacia do Rio Doce; (2) Bacia do Rio Piracicaba; (3) Bacia do Rio das Velhas; (4) Bacia do 

Rio Paraopeba; (5) Bacia do Rio Pará; e (6) Bacia do Rio Paraná. 

A bacia hidrográfica do rio Paraopeba esta situada a sudeste do Estado de Minas 

Gerais, abrangendo uma área de cerca de 13.500 km². O rio tem suas nascentes ao sul do 

município de Cristiano Otoni. Ele é um dos mais importantes tributários do rio São Francisco, 

percorrendo aproximadamente 510 km até a sua foz no lago da represa de Três Marias, no 

município de Felixlândia. A bacia do Paraopeba possui uma área que corresponde a 2,5% da 

área total do Estado de Minas Gerais. Aproximadamente 1,4  milhões de pessoas vivem na 

bacia, em 48 municípios de paisagens, culturas, economias e realidades sócio-econômicas e 

ambientais muito diversas (CIBAPAR, 2009). 

A microbacia do Córrego do Bule possui uma área total de 40.5 km², localizado na 

sub-bacia hidrográfica do Rio Maranhão, uma malha com disposição de sul para noroeste. 

Esta sub-bacia, por sua vez, está inserida na bacia do Rio Paraopeba, uma bacia caracterizada 

pelo seu controle estrutural com vales encaixados.  
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Figura 5 – Bacia do Rio São Francisco e em destaque, Bacia do Rio Paraopeba. 

Fonte: C.I.D.B.H. RIO PARAOPEBA-CIBAPAR. 

 

 

Figura 6 - Demarcação da microbacia do Córrego do Bule. 
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2.3 CONTEXTO GEOTECTÔNICO 

 

No contexto geotectônico, o QF está localizado na borda meridional do Cráton São 

Francisco, sendo resultado do retrabalhamento de um núcleo estável, possuindo idade pré-

transamazônica (ALMEIDA, 1977). O cráton, que abrange uma vasta área na porção centro-

leste do Brasil, estabilizou-se ao final do ciclo Transamazônico (Proterozóico Inferior) sendo 

margeado por regiões que sofreram regeneração durante a tectônica colisional referente ao 

Ciclo Brasiliano (700-500Ma) no Neoproterozóico (Faixas Móveis) (ALMEIDA; HASUI, 

1984) e é contornado por faixas de dobramento relacionadas a este ciclo (FRAGA, 1992).  

As faixas móveis: Sergipana, a nordeste; Riacho do Pontal, a norte; Rio Preto, a 

noroeste; Brasília, a oeste e Araçuaí, a leste e Alto Rio Grande a sul; limitam e definem o 

contorno atual deste cráton. Tais faixas móveis constituem respectivamente das Províncias 

Borborema, Parnaíba, Tocantins e Mantiqueira (ALMEIDA, 1977; ALMEIDA; HASUI, 

1984). 

Segundo Alkmim et al. (1993), o cráton é uma porção continental restante de uma 

grande placa litosférica neoproterozóica que passou por processos de subducção e colisão. 

Durante o arqueano e o proterozóico foi palco de diversos eventos marcados por intensas 

deformações, retrabalhamento e acresção crustal (NOCE 1995; TEIXEIRA et al. 2000), além 

de atividades magmáticas ácidas e básicas associadas (MARTINS, 1988).  

Diversos modelos tectônicos são propostos a fim de explicar a evolução tectônica 

complexa do QF. Entre eles, destacam-se o trabalho de Endo (1997) e Alkmim e Marshak 

(1998), sendo o primeiro com uma discussão a cerca da superposição de três ciclos tectono-

deformacionais enquanto o segundo trabalho trata de pelo menos seis fases tectônicos.  

Segundo Endo (1997), a superposição tectono-deformacionais pode ser dividido em 

Jequié, Transamazônico e Brasiliano. O Ciclo Orogênico Jequié ocorreu entre 2.700-2.500Ma 

e é caracterizado por um regime tectônico transpressional norte-sul vertical, sendo composto 

por três eventos tectônicos individuais. O de maior intensidade é chamado de Evento Rio das 

Velhas I, evento este caracterizado por ser um regime transpressional dextral. O segundo ciclo 

é nomeado como Ciclo Orogênico Transamazônico e ocorreu entre 2.200-1.900Ma. Foi 

formado por dois megaeventos tectono-deformacionais de regime transpressional norte-sul, 

gerado em condições metamórficas de fácies xisto-verde a anfibolito. A Orogênese Minas foi 

o primeiro megaevento ocorrido, caracterizado por uma fase compressiva e seguida de uma 

distensiva, em regime transpressional dextral, já o segundo megaevento é denominado como 

Orogênese Itacolomi, desenvolvido na mesma fase do evento anterior, porém em regime 
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transpressional sinistral. O terceiro ciclo foi o Ciclo Orogênico Brasiliano ocorrido entre 600-

500Ma e é dividido em dois eventos tectônicos em regime transpressional nordeste-sudeste 

nas mesmas condições metamórficas de fácies xisto-verde. Concluiu-se que a superposição 

destes eventos foi determinante para denotar um padrão estrutural complexo com a presença 

de megaestruturas e diversos depósitos minerais. 

No modelo proposto por Alkmim e Marshak (1998), os autores apresentam seis fases 

da evolução tectônica do QF. A primeira fase é a formação dos terrenos granito-greenstone 

arqueano, um embasamento de rochas cristalinas com idade de 3.200Ma e posteriormente, 

cerca de 2800-2700Ma foram depositados sucessões sedimentares e de rochas verdes 

(Supergrupo Rio das Velhas). Isso resultou em um cinturão arqueano granito-greenstone com 

domos de granitos cercados por greenstones. A segunda fase da evolução foi a formação da 

bacia Minas entre 2600-2400Ma, onde a região que hoje se localiza o QF passou de 

plataforma continental para uma bacia de margem passiva, representando um evento 

distensional com a consequente distribuição de fácies e ambiente de deposição do grupo 

Caraça (RENGER et al., 1993). O terceiro evento é nomeado de Transamazônico D1, 

ocorrido logo após a deposição do grupo Sabará, entre 2100-2000Ma, o QF e adjacências 

foram envolvidos por um cinturão de dobramentos e cavalgamentos resultando na formação 

de zonas de cisalhamento e dobras em escala regional. O quarto evento foi o Colapso 

Orogênico Transamazônico, com idade entre 2095-2050Ma onde se desenvolveu terrenos em 

domos em um regime distensional. O quinto evento foi o Rifte Espinhaço, a formação da 

bacia Espinhaço, na porção leste, é constituída de intrusão de diques de diabásio em torno de 

1750Ma. Posteriormente, entre 1000-900Ma, ocorreu o desenvolvimento de um evento 

distensional no qual ocasionou a formação de uma bacia oceânica (PEDROSA SOARES et 

al., 1992). O sexto e último evento proposto por estes autores é nomeado por Brasiliano (D2), 

dobramentos e cavalgamentos com sentindo oeste reativou antigas estruturas do QF. É 

também caracterizado por ser um dos últimos orógenos colisionais formadores do Gondwana, 

resultando na reativação de zonas de cisalhamentos e falhas. 

O posicionamento tectônico do QF foi crucial para a formação de diversos depósitos 

minerais. As fases de deformação ocorridas na região possibilitaram o desenvolvimento de 

diversos processos mineralizantes, dentre eles a percolação de fluidos em zonas de 

cisalhamento, formando concentrações elevadas de elementos como ferro, ouro, manganês e 

metais traço (COSTA, 2001). Em sequencia, houve o enriquecimento supergênico, processo 

fundamental para o aumento das concentrações destes elementos citados, os quais, 

futuramente, viriam a ser economicamente exploráveis (COSTA, 2001). 
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Figura 7 - Mapa geológico simplificado do Cráton São Francisco. Em destaque, a localização do QF.  

Fonte: Modificado de ALMEIDA, 1977, por SILVA et al., 2001 in OLIVEIRA, 2007. 

 

2.4 ESTRATIGRAFIA 

 

O conhecimento geológico a cerca do QF teve início a partir de uma parceria entre 

USGS e DNPM durante o Programa de Mapeamento Geológico nas décadas de 40, 50 e 60, 

apresentadas por Dorr (1969). Além dos trabalhos apresentados por Dorr, publicações 
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regionais a cerca da estratigrafia do QF tiveram como pioneiros autores como Barbosa (1968), 

Ladeira (1980) e Alkmim e Marshak (1998), onde dividiram a região em quatro unidades 

estratigráficas principais: o Complexo Metamórfico, Supergrupo Rio das Velhas, Supergrupo 

Minas e o Grupo Itacolomi. Além de intrusões máficas e graníticas de diferentes gerações. 

 

2.4.1 Complexo Metamórfico 

 

O Complexo Metamórfico é formado por rochas cristalinas arqueana com vasta 

diversidade litológica (CARNEIRO et al., 1995) e estruturas dômicas, como o Complexo 

Moeda, a sudeste da Serra de Ouro Branco, Complexo Caeté e o Complexo do Bação, na 

porção centro-sul do Quadrilátero (GUIMARÃES et al., 1966). Composta por gnaisses 

tonalíticos a granodioritos migmatizados e deformados, o complexo foi afetado por 

metamorfismo regional de fácies anfibolito e posteriormente submetida a um 

retrometamorfismo de fácies xisto verde nos eventos Proterozóico (CORDANI et al., 1980). 

As rochas mais antigas são os gnaisses com idades que variam entre 2.920-3.300Ma 

(MACHADO; CARNEIRO, 1992) e as mais jovens são granitoides com idade entre 2.780-

2.600Ma (NOCE, 1995).  

Seus contatos com sequências supracrustais são de caráter tectônico, com a presença 

de foliação de médio a alto ângulo (MARSHAK et al., 1992) e em algumas áreas é possível 

observar relações intrusivas com o desenvolvimento de auréola de metamorfismo de contato 

(DORR, 1969; MACHADO et al., 1996). 

 

2.4.2 Supergrupo Rio das Velhas 

 

O Supergrupo Rio das Velhas é uma sequência do tipo greenstone belt, que são 

associações vulcanossedimentares que ocorrem em meio a terrenos granito-gnáissicos em 

regiões cratônicas, sendo basicamente constituídos por uma sucessão de rochas vulcânicas e 

complementados por rochas sedimentares de baixo a médio grau metamórfico (DORR, 1969, 

LADEIRA, 1980). Este Supergrupo é subdivido em três grupos: Grupo Quebra Ossos, Nova 

Lima e Maquiné (SCHORSCHER, 1982). 

Sua formação basal é o Grupo Quebra Ossos formado por rochas máficas e 

ultramáficas efusivas e intrusivas, como komatiítos e basaltos, rochas vulcanoclásticas e 

formações ferríferas bandadas (BIF) do tipo Algoma. A presença de metacherts e carbonatos 
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também são notados (SCHORSCHER, 1982). Alguns autores não consideram mais este grupo 

e o incluiu como a parte basal do Grupo Nova Lima. Para Noce (1995), existe uma 

dificuldade de estabelecer as divisões estratigráficas para o Grupo Nova Lima devido a 

diversos fatores como processos de alterações, profundo intemperismo e deformações. 

Ladeira (1980) propôs uma subdivisão para o Grupo Nova Lima, onde o autor 

descreve três unidades. A primeira é a Unidade Metavulcânica, composta por anfibolitos, 

serpentinitos, metabasaltos e komatiítos. A segunda é a Unidade Metassedimentar Química, 

composta por filitos, xistos carbonáticos e formações ferríferas bandadas. A terceira, 

localizada no topo deste grupo, é descrita como Unidade Metassedimentar Cárstica, com 

quartzo-xistos, quartzo-filitos e quartzitos.  

Com o objetivo de mapear o greenstone belt, um projeto do DNPM em conjunto com 

o CPRM agrupou o Grupo Nova Lima de acordo com suas associações de litofácies. Da base 

para o topo foram classificadas como associação metavulcânica-plutônica máfica-ultramáfica 

(1); metavulcano-sedimentar química (2); metassedimentar química-pelítica (3); metavulcano-

sedimentar clástica (4) e metassedimentar clástica marinha ressedimentada (5). 

No topo do Supergrupo Rio das Velhas, o Grupo Maquiné é constituído por 

quartzitos sericíticos, filitos quartzosos e filitos (DORR, 1969). Este grupo possui uma 

associação metassedimentar clástica não marinha com uma fácies litorânea e uma fácies 

fluvial. 

 

2.4.3 Supergrupo Minas 

 

O Supergrupo Minas é caracterizado por uma sequência de rochas 

metassedimentares de origem fluvial a marinha plataformal com idade paleoproterozóica 

(DORR, 1969; ALKMIM; MARSHAK, 1998). Na composição deste Supergrupo foram feitas 

cinco subdivisões: Grupo Tamanduá, Caraça, Itabira, Piracicaba e Sabará (DORR, 1969; 

ROSIÈRE et al., 1993; ALKMIM; MARSHAK, 1998). 

A parte basal do Supergrupo Minas é nomeada como Grupo Tamanduá, com a 

ocorrência de quartzitos, xistos, filitos e ocorrências pontuais de formações ferríferas e 

formações ferríferas dolomíticas (SIMMONS et al., 1961). Em sequência, apresenta-se o 

Grupo Caraça, formado por metassedimentos clásticos subdivididos em duas formações: Fm 

Moeda, na sua base e Batatal, em seu topo (MAXWELL, 1958). A Fm Moeda é constituída 

por quartzitos intercalados por filitos arenosos. Sua parte basal pode apresentar xistos e filitos 
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do Supergrupo Rio das Velhas (MAXWELL, 1958). A Fm Batatal é caracterizada pela 

presença de filitos sericíticos e grafitosos com cherts e formações ferríferas lenticulares 

(MAXWELL, 1958). 

O Grupo Itabira é a unidade intermediária do Supergrupo Minas, formado por uma 

sequencia de metassedimentos químicos e é subdivido em duas formações: Fm Cauê e Fm 

Gandarela (DORR, 1958). A Fm Cauê é composta basicamente por formações ferríferas 

bandadas do tipo Lago Superior (GROSS, 1965) as quais foram metamorfisadas em fácies 

xisto-verde a anfibolito com a presença de quartzitos ferruginosos, itabiritos manganíferos, 

itabiritos dolomíticos e filitos. Esta formação é considerada a mais importante das reservas de 

minério de Fe do QF. A Formação Gandarela é composta por rochas carbonática, itabiritos, 

itabiritos dolomíticos, dolomitos ferruginosos e filitos (DORR, 1969). Através da datação 

feita em rochas carbonáticas com o método Pb-Pb, concluiu-se que a Fm Cauê possui 

2.500Ma e a Fm Gandarela 2.420Ma (BABINSKI et al., 1991).  

Em sequência sentindo ao topo do Supergrupo Minas, apresenta-se o Grupo 

Piracicaba, com formação detrítica, transgressiva e discordante ao Grupo Itabira. Descrito por 

Dorr (1969), é subdivido em quatro formações: Fm Cercadinho, Fecho do Funil, Taboões e 

Barreiro. A Fm Cercadinho é composta por quartzitos, quartzitos ferruginosos, filitos 

ferruginosos e dolomíticos e dolomitos. A Fm Fecho do Funil apresenta filitos dolomíticos e 

filitos. A Fm Taboões é caracterizada pela presença de quartzitos de granulometria fina. A Fm 

Barreiro é composta por filitos e filitos grafitosos.  

O Grupo Sabará se localizada na parte superior do Supergrupo Minas e apresenta 

espessura estimada em 3000 metros. Com sequencias turbidíticas, conglomerados e tufos 

vulcanoclásticos, esta formação apresenta filitos, clorita-xistos, grauvacas e cherts (DORR, 

1969). Sua idade significativamente mais jovem do que as outras apresentadas no Supergrupo 

Minas, possuindo algo em torno de 2125 Ma (MACHADO et al., 1992). 

 

2.4.4 Grupo Itacolomi 

 

O Grupo Itacolomi é restrito as porções sudeste e sul do QF. Sua composição é 

formada por quartzitos, quartzitos conglomeráticos e lentes de conglomerados com seixos de 

itabirito, filito e quartzitos (ALKMIM; MARSHAK, 1998). Determinado por Machado et al. 

(1996), sua idade encontra-se entre 2000-2100Ma, ligeiramente posterior ao Grupo Sabará. 

Este Grupo é interpretado como um registro da deposição sin-colapso extensional ocorrido 
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após a orogênese Transamazônica, onde seus sedimentos foram depositados em bacias 

estreitas tipo gráben (ALKMIM; MARSHAK, 1998).  

 

Figura 8 - Coluna Estratigráfica do QF. 

Fonte: Modificado de ALKMIM; MARSHAK (1998) in OLIVEIRA, 2007. 

 

2.5 GEOLOGIA ESTRUTURAL  

 

O QF é resultante da superposição de estruturas desenvolvidas durante dois eventos 

tectônicos principais, o primeiro representado por um evento extensional regional afetando as 

unidades supracrustal e granito-gnáissica do QF durante o Ciclo Transamazônico da era 

Paleoproterozoica e o segundo por um evento de compressão com vergência a oeste e 

colisional, afetando todas as unidades anteriores e também as rochas supracrustal do 
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Espinhaço Meridional e da Bacia de São Francisco durante o Ciclo Brasiliano da era 

Neoproterozóica. (CHEMALE Jr et al., 1994). 

As principais configurações estruturais são representadas por terrenos ou complexos 

metamórficos sobre e ao redor de grandes estruturas sinclinais e anticlinais. Nestas estruturas 

estão expostas sequências metassedimentares e metavulcano-sedimentares referentes aos 

Supergrupos Rio das Velhas e Supergrupo Minas, grandes zonas de cisalhamento de baixo e 

alto ângulo e cavalgamentos (CHEMALE Jr. et al., 1991; ENDO; FONSECA, 1992) 

A análise estrutural é baseada em critérios geométricos e cinemáticos, levando em 

consideração a influência de dois fatores como críticos no desenvolvimento da feição 

estrutural complexa atual. Primeiramente, o relevo do subsolo, com vários altos estruturais 

agindo como contrafortes rígidos, obstruindo e canalizando as camadas supracrustais e o 

segundo fator é o nível erosional atual, permitindo a observação de tais estruturas 

(CHEMALE Jr et al., 1994).  

As estruturas relacionadas a um evento regional extensional são compreendidas por 

megasinclinais como a da Serra do Curral (NW-SE), Moeda (N-S), Dom Bosco (E-W) e 

Santa Rita (N-S), todas delimitadas por altos estruturais basais. As sinclinais do Gandarela, 

João Monlevade e Itabira, tendem a NE-SW e estão atualmente isoladas das outras 

megaestruturas, mas provavelmente foram geradas durante o mesmo evento (CHEMALE et 

al., 1991). Segundo Chemale Jr et al. (1994), estas sinclinais contêm vestígios de uma ampla 

bacia de plataforma com uma sequência basal de rifte sobreposta por sedimentos marinhos de 

águas rasas a profundas depositadas em um ambiente intracratônico. Sua extensão é registrada 

por zonas de cisalhamento descontínuas e afetam tanto as rochas supracrustais como as 

intracrustais. A elevação associada do subsolo cristalino subjacente e a subsidência dos 

estratos supracrustados resultaram na formação de sinclinais e anticlinais largas.  

As estruturas relacionadas com um evento de compressão com vergência a oeste 

ocorrido no período Brasiliano foram reconhecidas em três fases de deformação (D1-D3). A 

D1 é a fase que exibe os efeitos mais penetrantes, como rochas deformadas em condições 

dúcteis nas fácies de xisto verde a anfibolitos, com o desenvolvimento de zonas de 

cisalhamento relacionadas a propulsões e zonas conjugadas de transcorrência. Nas zonas de 

cisalhamento, as características mais consistentes são foliações miloníticas associada ao 

alongamento mineral e linhas minerais variáveis. Já a fase D2 desenvolveu-se em condições 

de fácies de xisto verde baixo/inferior sendo associada com a nucleação de dobras e 

crenulações mesoscópicas com eixos tendendo a E-W e falhas de deslizamento. Na fase D3, 

desenvolveu-se em condições metamórficas semelhantes à Fase D2, com o desenvolvimento 
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de tendências N-S, dobras e crenulações mesoscópicas juntamente com falhas inversas 

(CHEMALE Jr et al., 1994). 

A fim de simplificar a compreensão da geologia estrutural do QF, a região foi 

subdividida em domínios de acordo com a tendência das principais estruturas megascópicas. 

De acordo com Dorr (1969), a porção sul desta estrutura sofreu um crescimento devido ao 

contato com o Complexo Metamórfico Bação, que funcionou como uma barreira durante o 

evento Brasiliano fazendo com que suas estruturas tendessem para oeste. 

 

2.5.1 Sinclinal Dom Bosco 

 

A sinclinal Dom Bosco é uma grande estrutura sinformal com orientação E-W 

localizada na porção sul do QF, onde a microbacia do Córrego do Bule está localizada. Esta 

estrutura é cortada por cavalgamentos com vergência para oeste, possui um regime tectônico 

transcorrente de cinemática dextral (CHEMALE Jr et al., 1991). A borda sul do sinclinal é 

intensamente interrompida, enquanto a borda norte é menos deformada. As estruturas 

sedimentares primárias estão presentes, sendo localmente obliteradas por uma foliação 

milonítica em zonas de cisalhamento (CHEMALE Jr et al., 1994). 



48 
 

 

 

 
Figura 9 - Mapa da Geologia Estrutural do QF.  

Fonte: Compilado por BAARS e ROSIÈRE (1994); Modificado de DORR (1969), ROMANO (1989), NUMMER et al.. (1992) e CHEMALE Jr. et al. (1993).  
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2.6 RECURSOS MINERAIS 

 

O Estado de Minas Gerais (MG) é conhecido por sua abundante e diversificada 

exploração mineral. As minas de Fe e Mn servem à indústria siderúrgica, a bauxita à produção 

de Al, o calcário para a indústria de cimento e siderúrgicas e rochas fosfáticas para 

fertilizantes. Há também a presença e exploração de rochas ornamentais como serpentinitos e 

quartzito, que são aplicadas na construção civil e das rochas semipreciosas e preciosas, como 

os pegmatitos que contém turmalina, água-marinha, amazonita e muitos outros minerais e a 

ocorrência de ouro e topázios imperais. A maior parte disto se aplica para o QF. Nesta rica 

região, existem curiosidades mineralógicas como o quartzito flexível e a liga de ouro e 

paládio (AuPd). 

Os mais famosos depósitos de ouro de MG e do Brasil estão associados 

principalmente ao Grupo Nova Lima, geralmente, são depósitos de sulfetos mineralizados 

com ouro que se concentram em zonas de cisalhamento acompanhadas de intensa alteração 

hidrotermal. Esta mineralização sulfetada ocorre por substituição ao longo de BIFs 

(formações ferríferas bandadas) do tipo Algoma, com bandamento rico em magnetita ou em 

um horizonte carbonatado denominado Lapa Seco (rochas maciças constituídas 

essencialmente por ferro-dolomita) com a presença de minerais como a siderita e ankerita. Já 

os itabiritos da Fm Cauê, Grupo Itabira, relacionam-se os imensos depósitos de Fe do QF, que 

por sua vez são estimadas em algumas dezenas de bilhões de toneladas de minério com teor 

entre 50-65% de Fe (DARDENNE; SCHOBBENHAUS, 2003). 

 

2.6.1 Ferro 

 

Os primeiros trabalhos geológicos sobre o Fe foram realizados em 1913 por Harder e 

Chamberlin. O minério de alto teor está contido em rochas denominadas BIFs, onde se tem 

minérios de fácies silicatada com minerais como a hematita e quartzo e também minérios de 

fácies carbonatada com hematita e calcita/dolomita. Os minérios do tipo Algoma são menos 

comuns e sua ocorrência é limitada ao Supergrupo Rio das Velhas. Já os do tipo Lago 

Superior, encontram-se exclusivamente no Supergrupo Minas (ROESER; ROESER, 2013). 

Atualmente, se cerca de trinta minas em exploração.  

A origem dos depósitos minerais está relacionada com movimentos das placas 

tectônicas que compõe a crosta em cima de uma camada plástica denominada astenosfera. 

Essas placas podem se afastar, formando depressões preenchidas por material clástico 
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proveniente de erosões ou material químico, proveniente da precipitação química ou elas 

podem se chocar, caracterizando-se pelo aumento da espessura da crosta e consequente 

formação de cadeias de montanhas, dependendo da região. Fatores como temperatura, pressão 

e composição do material são importantes na formação destes depósitos (UHLEIN; 

OLIVEIRA, 2000).  

A formação do Fe é vista por diversos autores como de procedência de fluidos 

hipogênicos que processaram a lixiviação da hematita do itabirito e transportou-o ate o local 

do enriquecimento ferrífero, onde substituiu níveis quartzosos, formando as conhecidas lentes 

hematitícas. Segundo Guild (1957), a procedência desses fluidos podem ter duas explicações, 

a primeira através de aguas subterrâneas aquecidas próximas a intrusões magmáticas e a 

segunda, a água conata, que se separou dos sedimentos durante o metamorfismo. 

 

2.6.2 Ouro  

 

O ouro (Au) tem suas ocorrências regionalmente muito mais distribuídas do que o Fe 

e ultrapassam a fronteira do QF. Em sua forma aluvional é lavrado ainda longe de suas 

ocorrências primárias nos corpos rochosos, distantes até mais de 100 km. Do Au primário, 

aquele contido nas rochas, podemos identificar dois tipos. O primeiro, o Au com ocorrência 

nas rochas quartzo-carbonáticas xistosas do Supergrupo Rio das Velhas com a presença 

sulfetos de Fe (Pirita - FeS2), Cu (calcopirita - CuFeS2) e As (arsenopirita - FeAsS). O 

segundo encontra-se em zonas de falhamentos dentro dos itabiritos do Supergrupo Minas, 

onde o Au foi mobilizado de unidades inferiores (Supergrupo Rio das Velhas), transportado 

na forma de complexos de Cl e reduzido nas camadas ricas em Fe a Au elementar. Processos 

similares ocorreram com mineralizações de Pd (ROESER; ROESER, 2013).  

O ouro encontrado no QF possuía uma coloração peculiar, com tons de preto. Isso se 

deve ao fato que finas películas de óxido férrico envolvem as pepitas provenientes de 

sedimentos desprendidos de minerais como a hematita, goethita e magnetita e transportados 

por corpos hídricos. 

 

2.7 GEOLOGIA LOCAL 

 

A região da microbacia do Córrego do Bule possui sequências litológicas do 

Supergrupo Rio das Velhas, Supergrupo Minas e Grupo Itacolomi.  
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O Supergrupo Rio das Velhas está localizado na porção sudoeste da microbacia, 

sendo caracterizado pela presença de rochas metavulcânicas, metavulcanoclásticas 

intercaladas com rochas metassedimentares clásticas e rochas metassedimentares exalativas. 

Possui duas associações litológicas representantes do Grupo Nova Lima (FRAGA, 1992). A 

primeira é uma associação caracterizada por quartzo-clorita-sericita-filito, cloritito, granada-

quartzo-clorita-biotita-xisto, quartzito branco, formação ferrífera magnética, quartzito e 

turmalinito. A segunda associação é formada por filito, quartzo-filito esverdeado, quartzito 

micáceo e xisto alterado.  

Três grupos do Supergrupo Minas estão representados na microbacia do Córrego do 

Bule. Na parte leste da microbacia, o Grupo Caraça é representado por metaconglomerados, 

metarenitos e metapelitos, com ocorrências minerais como quartzo-filito, clorita, e filitos com 

diversas colorações. Comumente é pobre em minerais micáceos. Em sua porção central e 

principal, o Grupo Itabira é caracterizado pela presença de formações ferríferas bandadas, 

dolomitos, dolomitos itabiríticos, filito carbonático, clorita-filitos e filitos. O terceiro grupo 

presente é o Grupo Piracicaba, o qual envolve na parte superior o Grupo Itabira e é 

caracterizado pela presença de metarenitos, metapelitos e dolomitos. Com bastante 

diversificação, foi dividido em oito unidades (FRAGA, 1992): (1) Quartzitos brancos a cinza, 

geralmente hematítico com intercalação de filito; (2) sericita-filito com intercalação de 

diversos tipos de filito; (3) filito cinza; (4) sequência quartzítica com sericita-quartzito, 

quartzito e quartzito-filito com a presença de filito carbonoso e uma sequência filítica com 

filito carbonoso com intercalação de sericita-quartzito, quartzo-filito e lentes de quartzito 

negro; (5) itabirito; (6) dolomito com intercalações de clorita-filito; (7) quartzito marrom a 

negro e; (8) filito carbonático. O contato entre estas unidades descritas é comumente 

tectônico. 

O Grupo Itacolomi está presente na grande Serra de Ouro Branco, que ocupa todo o 

sul e sudeste da microbacia do Córrego do Bule. É representado por quartzitos e 

conglomerados. 
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Figura 10 - Mapa Geológico e a distribuição dos os pontos de amostragem na microbacia do Córrego do Bule. 

 

2.7.1 OCORRÊNCIA SULFETADA 

 

A região do Morro do Bule possui um escarço número de estudos sobre sua 

ocorrência sulfetada, principalmente devido à baixa concentração de Au, que é mais 

proeminente na ocorrência do Bico de Pedra. O principal estudo da ocorrência sulfetada do 

Morro do Bule foi realizado por Guimarães (1934), o qual descreve a mineralização. Esta 

ocorrência sulfetada, que já teve status de mina, hoje se encontra completamente soterrada. 

Tendo em vista esta ocorrência sulfetada estar localizada hoje em uma área de proteção 

ambiental (caracterizada por um importante corredor ecológico), ou seja, uma área 

praticamente intocada por atividades antropogênicas desde o inicio do último século, o 

objetivo deste estudo é caracterizar o comportamento e dispersão dos metais por sedimentos 

de corrente no Córrego do Bule (corpo d’água próximo à boca da mina), o que evidencia o 

halo de dispersão geoquímica da mineralização.  

Na região de cabeceira do Córrego do Bule, se encontra uma ocorrência sulfetada de 

Sb e Zn a qual foi explorada nas décadas de 20 e 30 e hoje se encontra completamente 

soterrada por voçorocas. O Sb é considerado importante elemento do ponto de vista industrial 

e militar, já que é um componente importante para a composição de ligas, especialmente na 

produção de munição e baterias (REIMANN, 2010). É utilizado também para produzir 

trióxido de Sb (Sb2O3), que é utilizado como um catalisador na produção de 

polietilenotereftalato (PET), como um retardador de chama para a produção de plástico, 
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têxteis e borracha, em pigmentos, tintas, revestimentos e cerâmica e na produção de vidro de 

cristal (REIMANN, 2010). 

A gênese desta jazida é explicada por Guimarães (1934) como um dolomito 

composto por chumbo e antimônio nas zonas de contato com o veio. Houve uma fase de 

alteração somente nos minerais mais ricos em chumbo e antimônio em condições oxidantes 

(estibnita (Sb2S3)  valentinita ( Sb2O3)) e a formação de minerais de compostos oxidados 

como a bindheimita, malaquita e óxidos de ferro e antimônio concentrados na calcita e na 

aragonita presentes. O autor ainda propõe a existência de duas possíveis origens: para a 

primeira, uma origem hidrotermal ligada à atividade do magma basáltico pós Série Itacolomi; 

a segunda hipótese seria de proveniência nos processos de intemperismo realizados no 

intervalo Série Itacolomi.  

Já os minerais secundários desta jazida descritos pelo mesmo autor revelam a ação 

hidrotermal através de uma alteração “in situ’’ da mineralização do Morro do Bule, com a 

formação de minerais sulfetados e recristalização do dolomito. A última fase da formação 

deste veio admite à existência prévia de estibnita-tetraedrita-pirita e uma fase sulfetada, onde 

as soluções hidrotermais determinaram a formação da jamesonita (sulfeto de Sb, Pb e Fe) pela 

reação de sulfetos alcalinos sobre a bindheimita (óxido de Sb e Pb) (GUIMARÃES, 1934). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 INTRODUÇÃO  

 

O planejamento metodológico deste trabalho foi baseado em diversas referências 

bibliográficas com ênfase na caracterização hidrogeoquímica de uma bacia hidrográfica. 

Houve a subdivisão destas metodologias em quatro principais etapas: levantamento e análise 

bibliográfica, trabalho de campo, análises laboratoriais e interpretação dos dados obtidos.  

O levantamento bibliográfico consiste em estudo da ciência básica, análises de 

material cartográfico, levando em conta relevo, geologia local e interpretação de estudos 

geológicos, hidrológicos, geoquímicos e hidrogeoquímicos anteriores. O trabalho de campo, 

dividido em dois períodos sazonais, sendo um em período seco e outro em período chuvoso, 

teve o proposito de amostragens de água superficial e de sedimentos ativos de corrente, além 

de reconhecimento geológico. A etapa laboratorial consistiu em preparação e análise química 

e mineralógica das amostras coletadas na etapa anterior. A última etapa foi baseada nos 

resultados obtidos em laboratório e a partir destes resultados, houve uma interpretação, 

baseada também na bibliografia e no estudo em campo e foi gerada uma série de dados 

estatísticos a cerca destes dados, como correlações, diagramas, gráficos, determinação de 

parâmetros e por fim, gerar um modelo geoquímico de dispersão dos elementos, considerando 

a água superficial e os sedimentos. 

 

3.2 DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO  

 

3.2.1 Amostragem de Campo 

 

Os trabalhos de campos foram realizados nos meses de dezembro/2015 e 

agosto/2016, com a finalidade de comparar os resultados tanto na estação chuvosa, como na 

estação seca respectivamente. Auxiliado por um GPS, os pontos de amostragem foram 

marcados para serem exatamente os mesmos nas duas amostragens fazendo com que não se 

tenha variações relacionadas a diferentes locais de coleta. Para definição e análise do local a 

ser amostrado, inicialmente foram utilizados fotografias, imagens de satélites, além de mapas 

topográficos e hidrológicos e levantamento de bibliografias básicas e específicas sobre a 

região do Córrego do Bule, Ouro Branco, MG. 
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Tabela 1 - Coordenadas UTM e altitude dos pontos de amostragem. 

Pontos Coordenadas UTM Elevação (m) 

C1 637907 7736575 1215 

P1 637369 7736899 1170 

P2 636418 7737068 1116 

P3 634127 7736759 1004 

P4 633867 7736620 994 

P5 633550 7736584 987 

P6 632961 7736493 982 

P7 631891 7736728 975 

P8 630459 7736984 968 

TR1 637153 7737045 1144 

TR2 636652 7737148 1133 

TR3 634131 7736820 1004 

TR4 633893 7736606 993 

TR5 633496 7736575 987 

TR6 630039 7737183 994 

      

Para cada amostragem foi realizado uma preparação prévia dos materiais a serem 

utilizados na coleta, composto por recipientes falcon de 50 ml, frascos de polietileno de 1000 

ml, luvas cirúrgicas (evitar a contaminação de amostras), pá de plástico, sacos plásticos 

resistentes, pisset, galão com 20L e água deionizada, filtros de celulose, além dos 

equipamentos de leitura in situ, como turbidímetro e sonda multiparamétrica devidamente 

calibrados. 

 

Figura 11 - Distribuição espacial dos pontos de amostragem no Córrego do Bule e seus principais tributários. 
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3.2.2 Amostragem de Água Superficial Fluvial 

 

Previamente a amostragem de água, os recipientes falcon de 50 ml e frascos de 

polietileno de 1000 ml foram devidamente lavados e descontaminados seguindo normas de 

preservação de amostras de água, onde foram lavados com água corrente, imersos num 

recipiente com detertec por 24 horas, enxaguados com água destilada, submetidos ao banho 

com HCl posteriormente enxaguados com água destilada e água deionizada, finalizando assim 

o processo de descontaminação dos recipientes. Em campo, todos os frascos passaram por 

processos de descontaminação in situ, ou seja, lavados entre 3-4 vezes com a própria água do 

local de amostragem. 

A coleta foi realizada sempre atentando para áreas de água corrente e sempre contra 

o fluxo, onde foram utilizadas luvas cirúrgicas para cada estação de amostragem evitando 

assim qualquer tipo de contaminação por parte de quem manuseia. A amostragem de água 

superficial foi realizada nas duas campanhas (dezembro/2015 e agosto/2016) com a finalidade 

de caracterizar as variações hidrogeoquímicas entre os períodos sazonais. Foram coletados 

por estação de amostragem um total de 4 recipientes falcon de 50 ml para análise de metais, 

cátions, ânions e sílica e 1 frasco de polietileno de 1000 ml para filtragem, tendo a finalidade 

de remover partículas em suspensão maiores do que 0,45µm. Após o campo, todas as 

amostras foram acondicionadas sob refrigeração a 4ºC até o momento da filtragem e posterior 

análise laboratorial. Para sua melhor preservação, foi utilizado ácido nítrico (HNO3) 

suprapuro com o objetivo de acidificar as amostras com pH<2, procedimento no qual aumenta 

o limite de conservação da água para a leitura de cátions, ânions e metais traços em até, no 

máximo, 6 meses.  

 

3.2.3 Amostragem de Sedimentos de Corrente 

 

A amostragem dos sedimentos ativos de corrente foi realizada seguindo 

procedimentos padrões do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), como coleta em canais 

ativos, trechos retilíneos e um volume significativo para análises normais e duplicatas. Foram 

coletadas quinze amostras para a representação total da microbacia do Córrego do Bule. 

 A análise dos metais está relacionada à granulometria dos sedimentos. As frações 

mais finas apresentam maiores concentrações de metais, como o silte e a argila (BARTRAM, 

1996), onde sedimentos argilosos tendem a concentrar mais metais do que sedimentos 
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arenosos, além de que, na fração fina, ocorrem processos de adsorção de metais por 

argilominerais, por óxidos e hidróxidos de Fe e Mn, matéria orgânica, carbonatos, entre outros 

(SALOMONS; FORSTNER, 1984; NASCIMENTO, 2003). Por se tratar de uma drenagem de 

segunda ordem, os sedimentos de corrente não possuem variações significativas entre os 

períodos sazonais, como mostrou Marques et al. (2009).  

Em campo, foi utilizada uma pá de plástico, evitando assim uma contaminação da 

amostra pelo material do instrumento. As amostras foram armazenadas em sacos plásticos, 

resistentes e limpos, lacrados com braçadeiras, etiquetados e identificadas conforme o ponto 

de amostragem (Figura 11). Essa amostragem foi do tipo composta, onde são coletadas três a 

cinco porções de sedimentos de corrente, entre 1 a 2L por amostra, em um trecho de 

drenagem entre dez a quinze metros a partir do ponto escolhido e posteriormente 

homogeneizados. Tal volume é satisfatório para a realização de um estudo orientativo 

geoquímico, além de ser suficiente para as devidas análises químicas. 

 

Figura 12 - Coleta de sedimentos ativos de corrente, postos em sacos plásticos resistentes, lacrados com 

braçadeiras e devidamente identificados etiquetados. 

 

Em seguida, foram enviadas a laboratório para secagem, pesagem, peneiramento, 

moagem e homogeneização. As amostras de sedimentos de corrente foram secadas a 60°C em 

estufas, seguidas de quarteamento. É valido ressaltar que nestas amostras, após a secagem, 

quando da presença de torrões (aglomerados de acima de 8 mm), estes eram desagregados 

(destorroados) para evitar o “efeito pepita” verificado em alguns elementos analisados.  

O peneiramento das amostras foi feito em um ajustador de peneira, de acordo com o 

padrão americano de peneiras intitulado de mesh, passando primeiramente pela peneira de 1 

mm com seu equivalente em 18 mesh, na sequência por uma peneira de 30 mesh (0,595 mm), 

abaixo uma peneira de 80 mesh (0,177 mm) (Figura 13 – A). O material acima de 1 mm foi 
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descartado, restando duas frações de materiais, o material: o material acima de 80 mesh e o 

abaixo de 80 mesh, que foram novamente pesados na balança de precisão (Figura 13 – B), 

postos em sacos plásticos e igualmente etiquetados com o mesmo código adotado em campo 

(Figura 13 – C e D). 

Figura 13 - A) Ajustador de peneiras. B) Pesagem em balança de precisão. C) Sedimentos após peneiramento 

menor do que 80 mesh. D) Amostra de sedimentos de corrente abaixo de 80 mesh armazenada em saco de menor 

volume e etiquetada. 

 

3.3 PROTOCOLO ANALÍTICO  

 

3.3.1 Parâmetros Físico-químicos  

 

Os parâmetros físico-químicos obtidos foram temperatura (ºC), condutividade 

elétrica (CE – µS.cm
-1

), oxigênio dissolvido (OD – mg/L), e potencial hidrogeniônico (pH) 

medidos in situ a partir de uma sonda multiparamétrica portátil, modelo HANNA HI9828. Já a 

turbidez (NTU), foi medida utilizando um turbímetro, modelo PoliControl AP2000. Ambos 

os aparelhos foram calibrados anteriormente a ida a campo. Sólidos totais dissolvidos (mg/L) 

foi calculado através do fator de conversão (0,65) multiplicado pelo valor de condutividade 

elétrica encontrado.  
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3.3.2 Vazão 

 

O ciclo hidrológico é uma dinâmica complexa, onde os principais processos são o 

escoamento superficial e o fluxo de base, gerados através da precipitação ou nascentes 

oriundas da água. Este escoamento constitui a parcela da precipitação que não infiltra no solo, 

escoando sobre a superfície para o canal mais próximo e é responsável pela formação do fluxo 

de base de uma drenagem e consequente formação de uma malha fluvial. Este ciclo é 

considerado responsável direto pela disponibilidade de recursos hídricos no meio ambiente. 

(TUCCI e CLARKE, 1997; LIMA, 2008).  

Uma bacia hidrográfica, dependendo do seu tamanho, contém seu próprio ciclo 

hidrológico. Limitada por terrenos mais elevados, a bacia contribui para aporte de sedimentos 

e de água pluvial para seu sistema fluvial, composto pelo rio principal e seus tributários 

(CARVALHO, 2008). É levado em consideração três parâmetros para estudar as propriedades 

de um canal fluvial: largura, profundidade e velocidade do fluxo. Estes parâmetros são 

controlados em função de variáveis como o regime do fluxo, vazão, declividade, transporte de 

sedimentos, tipos de vegetação, variações climáticas e outras variáveis (BRIDGE, 2003).  

A medida da vazão de um curso de água é um fator importante para a quantificação 

do volume de água de uma bacia. Atividades desenvolvidas em bacias hidrográficas 

interferem diretamente no regime temporal e espacial da vazão. A vazão (m³/s ou L/s) é a 

medição de um volume de água que passa por uma seção de rio dividido por um intervalo de 

tempo. Normalmente é medida de forma indireta com instrumentos específicos como 

molinetes com pequenas hélices que giram devido à passagem da água. A relação entre a 

velocidade da água e a velocidade de rotação das hélices do molinete é a equação do molinete, 

onde são transformados em velocidade através do próprio aparelho digital do instrumento. A 

medida da profundidade e da largura da seção do rio é feita usando réguas e trenas 

(LEOPOLD; MADDOCK, 1953; LEWIN, 1978; BRIDGE, 2003; CARVALHO, 2008). 

Para a obtenção de uma boa estimativa da velocidade média do rio e sua consequente 

vazão, Santos et al. (2001) apresenta um metodologia onde é necessário dividir a seção do rio 

em determinados pontos tanto horizontais como verticais e calcular a média. Em rios com 

profundidade menor do que 1,20 m são recomendados de 2-3 pontos verticais e com largura 

menor do que 5 m, as seções são divididas em 3-5 partes (Figura 18).   
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Figura 14 - Medição de vazão em uma seção do rio com indicações das profundidades e distâncias horizontais e 

verticais.  

Fonte: Modificado de COLLISCHONN, 2005. 

 

O cálculo da vazão (Q) do rio então é feito através da multiplicação dos três fatores: 

largura da seção (L), profundidade média da seção (p) e velocidade calculada pelo 

instrumento (V), de acordo com a equação abaixo. A medida da vazão é fundamental para o 

entendimento da dinâmica fluvial, influência pluvial sobre o rio e o estudo da carga de 

sedimentos transportado (SANTOS et al., 2001; COLLISCHONN, 2005). 

 

Q (m³/s ou L/s) = L (m) x p (m) x V (m/s) 

 

Para a medida da vazão (m³/s) foi utilizado um micro molinete digital, o qual calcula 

a velocidade que a água passa por sua hélice. Uma seção retilínea horizontal entre as margens 

foi demarcada e, após a medição de sua largura, foi divida em 3 porções proporcionais, 

retirada sua velocidade e profundidade e posteriormente feito a média entre as 3 (Figura 14).  

 Figura 15 - Medição da vazão do rio utilizando o micro molinete digital. 
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3.3.3 Análises da Água Superficial 

 

Em laboratório, as amostras foram divididas em volumes de 500 ml de água fluvial e 

filtradas utilizando membranas de milipore (0,45 µm e 47 mm de diâmetro) sob vácuo 

produzido por uma bomba. Esse volume filtrado foi utilizado para determinação do carbonato 

(CO3
-
)
 
e bicarbonato (HCO3

-
) por titulação com H2SO4, alcalinidade total, cromatografia 

iônica (íons maiores), colorimetria (SiO2) e a espectrometria de massa com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-MS, para metais).  

As análises por colorimetria, responsável pela determinação da concentração de 

sílica (SiO2), foi realizada seguindo a metodologia descrita por Grasshoff et al. (1983), 

utilizando o equipamento Instrutherm (Modelo UV-2000A). A cromatografia iônica teve por 

finalidade a determinação das concentrações dos principais íons (F
-
, Cl

-
, NO2

-
, NO3

-
, Br

-
, 

PO4
3-

, SO4
2-

, Na
+
, NH4

+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
) dissolvidos na água, técnica baseada na metodologia 

proposta por Klein (2010).  

O ICP-MS (equipamento da Thermo Scientific, modelo XSeries 2), por sua vez, tem 

como finalidade determinar a concentração dos metais (Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, 

Mo, Ni, Pb, Sb, Sr e Zn) contidos na água fluvial. Para esta análise, foram necessários 10 ml 

de amostra com adição de HNO3
-
. Todos os aparelhos foram devidamente calibrados 

anteriormente a estas análises. 

As análises da alcalinidade total (mgCaCO3/L), do CO3
- 
e HCO3

-
 foram feitas pela 

Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM), com sede em Belo Horizonte, MG. Já 

as demais análises laboratoriais foram feitas no laboratório de Hidrogeoquímica Ambiental, 

localizado no Departamento de Química da Universidade Federal Fluminense (UFF), em 

Niterói, Rio de Janeiro.  

 

Figura 16 - a) Instrutherm (Modelo UV-2000A). b) Thermo Scientific (Modelo XSeries 2). 
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3.3.4 Análises dos Sedimentos Ativos de Corrente 

 

Para a análise dos sedimentos ativos de corrente foram utilizadas duas técnicas 

analíticas: Espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) e a 

Difratometria de Raios-X (DRX).  

 

Figura 17 - a) Afloramento de Filito. b) Local de deposição de sedimentos. c) Deposição de filitos carbonáticos 

no leito do córrego. d) Corredor retilíneo entre afloramento de filitos e blocos rolados com traços de Fe e Mn. 

 

3.3.4.1 DRX 

 

O DRX, por sua vez, serviu para determinar os constituintes mineralógicos dos 

sedimentos, obtidos a partir da fração argila (<0,177 mm) e compará-los aos dados referentes 

aos litotipos observados em campo. A técnica é muito utilizada para identificação mineral já 

que é uma metodologia simples, eficaz e rápida. Essa identificação ocorre através do seu 

plano cristalino do mineral, separados entre si por distância de mesma ordem de grandeza dos 

comprimentos de onda dos raios-X, o feixe de raios-X ao incidir em um cristal interage com 

os átomos presentes originando assim o fenômeno conhecido como difração (ALBERS et al., 

2002).  

A incidência de um feixe de raios-X em um cristal gera uma interação entre os 

átomos gerando o fenômeno da difração segundo a Lei de Bragg (Equação A), estabelecendo 

uma relação entre angulo de difração e a distancia entre os planos (ALBERS et al., 2002). 
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Equação A: nλ = 2dsenθ 

Onde: n: número inteiro; λ: comprimento de onda dos raios X incidentes; d: distância 

interplanar; θ: ângulo de difração. 

 

O resultado é o difratograma, picos que correspondem aos valores (espaçamentos) 

dos minerais em ângstrons (Å) obtidos através da escala 2θ na base deste difratograma 

(BRINDLEY; BROWN, 1980) e a identificação dos minerais é feita com base em fichas de 

dados de difração de JCPDS (Centro Internacional de Dados de Difração). 

No passado, o DRX era tipicamente usado para determinar as configurações de 

minerais em rochas, argila, minerais, partículas e produtos metalúrgicos. O DRX apresenta 

diversas vantagens como a simplicidade e rapidez do método, a confiabilidade dos resultados 

obtidos e uma análise quantitativa das fases minerais. A análise de difratometria de raios-X é 

realizada em uma amostra pulverizada e é uma maneira fácil de obter dados mineralógicos 

para análise química. Um software moderno de computador e um vasto banco de dados de 

minerais para identificar os padrões de difração experimental coletados das amostras. 

A metodologia empregada para o uso do DRX teve como tratamento inicial a 

remoção da matéria orgânica com peróxido de hidrogênio (30%), secadas em estufas (40ºC). 

De cada ponto de amostragem, uma porção de cerca de 100 mg de sedimentos de corrente 

foram separadas para a medição através do DRX. Posta em um recipiente de vidro, foi 

retirado o excesso de material para a obtenção de uma distribuição uniforme e superfície de 

lisa, com o intuito de facilitar a difração do feixe de raios X. O DRX foi operado com uma 

tensão de 30 kV e corrente de 15 µA. Os raios X foram provenientes da banda Kα do cobre, 

com comprimentos de onda (y) de 1,55Å. 

 

3.3.4.2 ICP-MS 

 

Após o tratamento físico, as polpas peneiradas <80 mesh de cada amostra é 

submetida à pulverização e digestão com água régia. Para tal procedimento, é utilizado 0,5 g 

de amostra misturada a 3 ml de água régia, que é caracterizada por partes de ácido clorídrico 

(HCl), ácido nítrico (H2NO3) e água na proporção de 2-2-2. A mistura da polpa da amostra 

com a água régia é feita sob o aquecimento em chapa aquecedora a 95°C durante 1 hora. Após 

a digestão com os ácidos, o extrato originado é diluído a 10 ml de água. 

Foram retirados dos extratos uma alíquota de 0,1 ml de cada amostra e adicionado 

0,5 ml de padrão interno de 
103

Rh 100 ug.L
-1

 e 9,40 ml de solução de ácido nítrico 1% e, 
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então, submetidos à análise em ICP-MS, utilizado para determinar as concentrações dos 

elementos maiores (Al, Ca, Fe, K, Mg, Ti) e dos elementos traços (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Li, 

Mo, Mn, Ni, Pb, Rb, Sb, Sr, V, Zn e Zr) nas amostras utilizando o Method 6020a – US EPA. 

 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Para interpretação dos resultados obtidos a partir das análises descritas 

anteriormente, foram utilizadas algumas ferramentas, tais como correlação de Spearman, 

gráficos diversos, diagramas ternários e correlações entre os elementos químicos, buscando 

entender as relações físico-químicas e os comportamentos dos elementos químicos tanto na 

água como no sedimento.  

 

3.4.1 Variabilidade espacial das concentrações 

 

A variabilidade espacial é referente à distribuição de pontos de amostragem ao longo 

da microbacia de drenagem e as concentrações das principais espécies químicas observadas. 

Fatores como a geologia, pedologia e geomorfologia são parâmetros importantes na 

interpretação destes resultados já que estas variam de um ponto a outro, afetando diretamente 

nos resultados obtidos. 

 

3.4.2 Variabilidade sazonal das concentrações 

 

A variabilidade sazonal está diretamente relacionada ao clima da região. O estudo da 

relação entre a variação da precipitação e da temperatura nas duas campanhas de amostragem  

com as variações das concentrações e do comportamento dos elementos químicos na água 

superficial e nos sedimentos ativos de corrente são pertinentes, já que são fatores que 

permitem a identificação da influência de parâmetros como transporte e intemperismo.  

 

3.4.3 Cálculo do erro analítico 

 

Foi empregada à equação proposta por diversos autores, destacando Fenzl, que 

considera um erro de até 7% e Feitosa e Manoel Filho, que considera um erro de até 10% 

(Figura 18), sendo este último considerado no presente trabalho. 
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Figura 18 - Equação do Cálculo de Erro Analítico. 

 

Os resultados das concentrações medidos anteriormente estão sujeitos a erros ou 

incertezas, por mais criterioso que seja sua medição, transporte e armazenamento. O cálculo 

do erro analítico representa um desvio percentual na relação entre cátions e ânions, que pode 

ser provocado por íons não analisados, os quais possuem concentrações consideráveis, 

flutuações em condições laboratoriais ou erros sistemáticos associados com a instrumentação, 

calibração ou metodologia de medição utilizada.  

 

3.4.4 Matriz dos coeficientes de correlação 

 

Os valores das concentrações dos elementos maiores e elementos traços tanto na 

água como no sedimento e os parâmetros físico-químicos e íons presentes nas águas foram 

log-transformados para, posteriormente, serem correlacionados entre si, através da análise de 

correlação de Spearman. Essa correlação forma uma matriz que nos dá a possibilidade de 

verificar possíveis anomalias, comportamentos análogos e identificar processos. A correlação, 

também chamada de coeficiente de correlação, indica a força e a direção do relacionamento 

linear entre duas ou mais variáveis aleatórias.  

Vários coeficientes são utilizados para situações diferentes. O coeficiente de 

correlação de Spearman, utilizado neste estudo, é caracterizado por ser uma medida do grau 

de relação linear entre duas variáveis quantitativas no qual é obtido dividindo a covariância de 

duas variáveis pelo produto de seus desvios padrão. É conhecido como “coeficiente de 

correlação produto-momento” e assume valores entre -1 a 1, onde o 1 significa uma 

correlação perfeita positiva entre duas variáveis, o -1 significa uma correlação perfeita 

negativa, ou seja, uma relação inversamente proporcional e o zero significa que essas duas 

variáveis não dependem uma da outra.  Nesta análise foram destacados os valores >0,8, 

abrangendo uma correlação moderada a forte, considerando o número de observações 

(amostras) no conjunto de dados.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correla%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A1vel_aleat%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correla%C3%A7%C3%A3o_de_Pearson
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correla%C3%A7%C3%A3o_de_Pearson
https://pt.wikipedia.org/wiki/Covari%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desvio_padr%C3%A3o
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3.4.5 Análise Fatorial Multivariada  

 

A Análise Fatorial é uma técnica de análise multivariada que consiste em escrever X 

variáveis y1, y2, (…), yX como combinação linear de novas variáveis f1, f2, (…), fY, com Y 

menor que X, onde estas novas variáveis designam-se por fatores latentes, sendo não 

observadas (RENCHER, 1995). Tem como objetivo explicar a variabilidade original do vetor 

aleatório X, em função de um número reduzido de variáveis Y e da sua relação com o 

conjunto original por meio de um modelo linear, isso faz com que reduza os fatores latentes, 

de forma a explicar a maior correlação existente no conjunto de dados. Pretende-se exprimir o 

que de comum existe nas variáveis iniciais, de modo a perder-se a menor informação possível 

(RENCHER, 1995). 

Os fatores gerados seguem uma ordenação de importância, de modo que o primeiro 

fator tem maior representatividade na explicação da variabilidade observada em relação ao 

fator 2 e o segundo mais do que o terceiro, e assim sucessivamente (HAIR et al., 1998). O 

emprego de métodos de rotação ortogonal nos fatores obtidos tem a intenção de simplificar a 

interpretação da estrutura de dados, isso faz com que uma nova matriz seja produzida com os 

coeficientes de fatores, onde estes valores tendem de 0 a 1 (HOFFMANN, 1990). 

As análises multivariadas foram realizadas através do programa STATISTICA 7.0, 

utilizando como método de extração a análise de componentes principais e o método de 

rotação varimax normalized. Anteriormente, houve a padronização dos dados, retirando as 

possíveis influências das unidades de medidas e com o auxílio do programa EXCEL, foi feita 

transformação dos dados por meio do método de log centrado. 

 

3.4.6 Cálculo das Espécies Dissolvidas e Equilíbrio Mineral 

 

Para a análise e quantificação das espécies dissolvidas (especiação) dos metais 

presentes na água da microbacia, os resultados foram submetidos à modelagem geoquímica, 

utilizando o programa PHREEQC, levando em consideração variáveis fixas como pH e 

temperatura, de acordo com a média apresentada para cada estação de amostragem. 

O PHREEQC é um programa de especiação que desenvolvem resoluções a partir de 

equação de equilíbrio fora do estado de equilíbrio, como a utilização de equações de 

velocidade para calcular a massa de reagente em uma dada reação química e a equação de 
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transporte reacional para a formulação geral da conservação de massa (PARKHURST; 

APPELO, 1999). 

O cálculo do equilíbrio mineral é utilizado para identificar a presença de minerais 

precipitantes em sistemas aquosos (MARQUES et al., 2012). O equilíbrio mineral é calculado 

a partir do índice de saturação é dado por SI = log (IAP/Ksp), onde IAP é o produto da 

atividade iónica dos íons presentes num dado mineral e Ksp é o produto de solubilidade, que é 

uma constante do mineral dado. 

 

3.4.7 Diagrama de Gibbs e Piper 

 

O diagrama de Piper é uma ferramenta utilizada na análise e classificação dos 

distintos grupos de águas. Através do diagrama é possível avaliar os processos 

hidrogeoquímicos que ocorrem no meio aquoso e a composição iônica dominante (CRUZ, 

2016). Proposto por Piper (1944), o diagrama utiliza como variáveis os constituintes 

catiônicos (Na
+
, K

+
, Mg

+2
, Ca

+2
) e aniônicos (HCO3

-
, SO4

-2
, Cl

-
). Nos dois triângulos 

encontrados na parte inferior, há a representação da porcentagem das variáveis encontradas e 

no losango, a classificação relativa da água, através das interseções das plotagens dos 

triângulos inferiores (BARISON, 2003). O diagrama foi desenvolvido através do software 

DIAGRAMMES.  

O Diagrama de Gibbs é utilizado para identificar os principais mecanismos naturais 

que controlam a composição química das águas superficiais são: (i) precipitação pluvial 

(diluição); (ii) intemperismo (fatores geológicos); (iii) cristalização e evaporação (GIBBS, 

1970). A atuação do intemperismo sobre as rochas é um dos principais processos 

controladores do ciclo geoquímico, já que é através deste processo que diversos elementos são 

liberados e carreados para corpos d’água (GAILLARDET et al., 1995; ZHANG et al., 1995). 

Portanto, através deste diagrama, é possível interpretar quais os principais fatores 

responsáveis pela influência sobre a química da água da microbacia.  

 

3.4.8 Diagramas Ternários aplicados à química da água  

 

O diagrama ternário ilustra um equilíbrio entre três fases constituintes de um sistema, 

onde a soma das três frações resulta em 100%. Os cátions e ânions são dispostos nos 

diagramas a partir da relação da concentração molar entre eles, sendo representado de forma 
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gráfica em um triângulo. A sua maior proximidade com os vértices desse triângulo, indica 

uma maior concentração do referido elemento posto neste vértice. Desta forma, é possível 

verificar qual o cátion ou ânion é mais significativo em determinado ponto de amostragem e 

da microbacia como um todo (VAROL et al., 2013). 

 

3.4.9 Transporte Fluvial de Elementos Traços Dissolvidos 

 

O transporte fluvial de elementos traços dissolvido é um cálculo que envolve a 

concentração normalizada pela vazão e as vazões diárias do período de amostragem 

(PROBST, 1992). Este procedimento permite o conhecimento a cerca das espécies químicas 

dissolvidas que chegam ao exutório da bacia, ou seja, na Barragem de Soledade, a qual 

alimenta a planta industrial da Açominas/Gerdau. 

 

3.4.10 Transporte e Disponibilidade de Metais nos sedimentos  

 

A disponibilidade dos metais nos sedimentos ativos de corrente está relacionada 

diretamente com a composição das rochas presentes na bacia de drenagem e a intensidade 

do intemperismo sobre as mesmas. A partir da erosão destas rochas, os sedimentos são 

carreados para os rios através do escoamento de águas superficiais provenientes de chuvas 

chegando até o rio. Com isso, é possível calcular taxas de erosão dos solos e rochas locais, 

o carreamento de materiais na microbacia. 

 

3.4.11 Fator de Enriquecimento (FE) 

 

O Fator de Enriquecimento é uma dupla razão normalizada para um dado elemento 

de referência (GRESENS, 1967) e é utilizado como indicativo para possíveis anomalias e 

contaminações naturais ou antropogênicas (AUDRY et al., 2004). No presente trabalho, este 

fator será utilizado para indicar enriquecimento de metais pesados nos sedimentos segundo 

processos supergênicos naturais, levando em consideração as concentrações de elementos 

comuns na região em estudo, nomeados como normalizadores.  
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4 GEOQUÍMICA DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

O monitoramento hidrogeoquímico da microbacia do Córrego do Bule foi 

constituído pela determinação dos parâmetros físico-químicos da água (pH, turbidez, 

temperatura, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, salinidade e oxigênio 

dissolvido) apresentados na Tabela 4 para o córrego principal e Tabela 5 para seus principais 

tributários, alcalinidade total, CO3
-
,
 
HCO3

-
 e OH

-
 (Tabela 6 para o Córrego principal e Tabela 

7 para seus tributários), determinação de cátions (Na
+
, NH4

+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
) e ânions (F

-
, Cl

-
, 

NO2
-
, NO3

-
, Br

-
, PO4

3-
, SO4

2-
) principais, apresentados na Tabela 8 para o córrego principal e 

Tabela 9 para seus tributários, íons maiores (Al, Fe e Mn) exibidos na Tabela 12 para o 

córrego principal e Tabela 13 para os tributários e elementos traços (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, 

Mo, Ni, Pb, Sb e Sr), expostos na Tabela 14 com valores do córrego principal e Tabela 15 

para os tributários.  

 

4.2 VAZÃO 

 

Foram feitas medidas em todos os pontos de coleta da microbacia, tanto no Córrego 

do Bule, quanto em seus principais tributários, nos dois períodos de amostragem a fim de 

caracterizar seu comportamento sazonal e espacial. A partir destes resultados, foi gerada a 

Tabela 2 e 3 com informações de suas larguras, profundidades e velocidades e assim gerando 

sua vazão local e consequentemente a média da microbacia. 

Como já era esperada, a vazão aumenta com o período de maior precipitação e é 

crescente de acordo com a direção do desague do rio e o rebaixamento de seu relevo, 

aumentando assim sua velocidade. A diminuição da vazão do P2 para o P3 é justificada por 

uma sequência de quedas d’água que sucede o P2 e a formação de pequenos lagos represados 

naturalmente antes do P3. 

A contribuição dos tributários no aumento da vazão do córrego principal se deve 

principalmente pelos pontos TR4 e TR6. O TR4 é conhecido como Córrego da Colônia, 

possui margens largas e fluxo laminar constante, já o TR6 é mais profundo do que os demais 

pontos e sofre influência direta de uma barragem artificial onde são depositados rejeitos da 

mineradora.  
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Tabela 2 - Medidas das larguras, profundidades e velocidades e cálculo da vazão nos 

pontos de amostragem do Córrego do Bule em dois períodos sazonais. 

Pontos Período Largura (m) Profundidade (m) Velocidade (m/s) Vazão (m³/s) Vazão (L/s) 

C1 
Seco 0,80 0,04 0,10 0,01 6,23 

Chuvoso 0,90 0,07 0,14 0,01 9,07 

P1 
Seco 0,51 0,15 0,68 0,05 52,25 

Chuvoso 0,65 0,19 0,70 0,09 86,94 

P2 
Seco 1,50 0,08 0,59 0,07 71,16 

Chuvoso 1,62 0,13 0,62 0,13 131,41 

P3 
Seco 2,00 0,09 0,22 0,04 39,96 

Chuvoso 2,05 0,11 0,28 0,06 62,69 

P4 
Seco 2,50 0,14 0,21 0,07 74,55 

Chuvoso 2,58 0,22 0,32 0,18 180,50 

P5 
Seco 4,30 0,16 0,17 0,12 118,34 

Chuvoso 4,50 0,17 0,22 0,16 164,48 

P6 
Seco 5,13 0,15 0,17 0,13 126,97 

Chuvoso 5,15 0,19 0,21 0,20 203,53 

P7 
Seco 5,10 0,19 0,17 0,17 166,67 

Chuvoso 5,20 0,23 0,21 0,25 245,18 

P8 
Seco 5,20 0,17 0,20 0,17 174,15 

Chuvoso 5,30 0,21 0,26 0,28 283,82 

Média 
Seco 2,92 0,15 0,31 0,11 112,59 

Chuvoso 3,31 0,16 0,33 0,14 135,01 

Tabela 3 - Medidas das larguras, profundidades e velocidades e cálculo da vazão em 

m³/s e em L/s nos pontos de amostragem dos principais tributários da microbacia em 

dois períodos sazonais. 

Tributários Período Largura (m) Profundidade (m) Velocidade (m/s) Vazão (m³/s) Vazão (L/s) 

TR1 
Seco 0,80 0,09 0,31 0,02 22,03 

Chuvoso 1,20 0,11 0,38 0,05 49,76 

TR2 
Seco 1,00 0,07 0,31 0,02 21,63 

Chuvoso 1,08 0,13 0,33 0,05 46,61 

TR3 
Seco 2,20 0,09 0,33 0,07 65,93 

Chuvoso 2,50 0,10 0,42 0,10 104,25 

TR4 
Seco 5,90 0,23 0,13 0,18 175,05 

Chuvoso 6,40 0,27 0,16 0,28 279,94 

TR5 
Seco 1,20 0,07 0,26 0,02 21,59 

Chuvoso 1,30 0,14 0,37 0,07 66,98 

TR6 
Seco 1,80 0,37 0,21 0,14 139,19 

Chuvoso 1,95 0,40 0,25 0,19 194,22 

Média 
Seco 2,53 0,19 0,28 0,11 111,54 

Chuvoso 2,61 0,17 0,28 0,11 108,77 

 

De acordo com os resultados obtidos, foram gerados gráficos (Figura 19 e 20) para 

melhor visualização e entendimento da dinâmica da vazão no Córrego do Bule.  
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Figura 19 - Medidas da vazão de acordo com sua distribuição espacial em dois períodos de amostragem no 

Córrego do Bule. 

Figura 20 - Medidas da vazão de acordo com sua distribuição espacial em dois períodos de amostragem nos 

principais tributários do Córrego do Bule. 

 

4.3 PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA 

 

Os dados dos parâmetros físico-químicos realizado in situ através de uma sonda 

multiparamétrica e um turbidímetro nas duas campanhas de amostragem de água superficial 

são demonstrados a seguir:  

Tabela 4 - Determinação dos parâmetros de qualidade da água no Córrego do Bule. 

Pontos  Período pH  Turbidez (NTU) Temp (ºC) CE (µS.cm
-1

) STD (mg/L) OD (mg/L) 

C1 
Chuvoso 7,88 3,73 21,24 106,7 69,32 4,35 

Seco 7,93 8,03 14,69 190,1 123,57 6,64 

P1 
Chuvoso 7,62 4,81 21,29 58,0 37,70 4,52 

Seco 7,27 67,1 18,11 46,0 29,87 8,05 

P2 
Chuvoso 6,82 193,5 22,06 42,1 27,33 3,76 

Seco 6,45 24,9 17,57 31,6 20,51 8,7 

P3 
Chuvoso 7,55 202 22,9 62,6 49,76 3,28 

Seco 7,16 2,07 17,92 55,2 35,88 7,98 

P4 
Chuvoso 7,21 122,6 21,77 76,6 40,69 3,34 

Seco 6,87 13,4 18,04 74,9 48,65 8,12 
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P5 
Chuvoso 6,68 61,15 22,24 40,6 26,39 3,27 

Seco 6,89 12,3 18,1 42,7 27,72 7,55 

P6 
Chuvoso 7,49 53 22,44 42,6 27,69 3,25 

Seco 6,68 10,3 19,21 45,6 29,64 7,92 

P7 
Chuvoso 7,05 62,2 21,73 47,1 30,62 3,15 

Seco 6,95 13,3 19,41 58,9 38,25 7,56 

P8 
Chuvoso 7,09 55,56 24,15 63,1 36,81 2,92 

Seco 7,08 36,6 17,85 74,5 48,39 7,6 

 

Tabela 5 - Determinação dos parâmetros de qualidade da água nos principais 

tributários. 

Pontos  Período pH  
Turbidez 

(NTU) 
Temp (ºC) CE (µS.cm-

1
) 

STD 

(mg/L) 
OD (mg/L) 

TR1 
Chuvoso 7,01 270,3 20,6 27,2 17,65 4,3 

Seco 6,67 15,3 16,48 77,4 50,31 8,73 

TR2 
Chuvoso 7,26 8,2 22,31 6,2 4,04 3,73 

Seco 6,38 0,34 18,65 6,8 4,42 8,61 

TR3 
Chuvoso 7,15 12,4 20,83 95,8 62,24 3,4 

Seco 7,63 2,98 18,15 90,6 58,89 7,37 

TR4 
Chuvoso 7,17 23,25 22,74 18,4 11,93 3,3 

Seco 7,04 8,14 18,81 31,2 20,28 7,82 

TR5 
Chuvoso 7,81 1,46 20,85 96,9 62,99 3,36 

Seco 7,61 1,8 17,81 89,0 57,82 7,72 

TR6 
Chuvoso 7,34 141,5 20,93 106,7 69,36 3,28 

Seco 7,74 27,6 16,99 117,9 76,60 7,5 

 

4.3.1 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

O potencial hidrogeniônico (pH) expressa a intensidade da condição ácida ou básica 

de uma solução e também a concentração do íon hidrogênio (SAWYER et al., 1994), sendo 

essa medida em função do gás carbônico dissolvido e da alcalinidade (FEITOSA, 1997). O 

pH é descrito também como a capacidade de um ambiente fornecer íons H
+
 para uma base ou 

retirar estes íons de um ácido (PATEMIANI E PINTO, 2001). 

Os valores de pH também possuem relação direta com a precipitação (chuva ácida), 

composição dos solos e com o consumo e produção de dióxido de carbono realizado por 

organismo fotossintetizantes e pela quantidade de matéria morta a ser decomposta, onde 

quanto maior essa decomposição, menor o pH. Seus valores variam de 1 a 14, sendo menor 

do que 6, considerada uma água ácida, valores em torno de 7, uma água neutra e acima de 8, 

uma água básica (AYRES; WESTCOT, 1991). 

(conclusão) 
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As águas superficiais geralmente possuem pH na faixa entre 4 e 9, onde valores mais 

ácidos estão associados a ambientes com maior taxa de decomposição de matéria orgânica e 

valores mais básicos com concentrações mais elevadas de carbonato e bicarbonato. Para fins 

de abastecimento e consumo, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 

estabelece valores de pH entre 6 e 9.  

No Córrego do Bule, os valores de pH variam entre 7,88 a 6,68, tendo seu valor mais 

alto na área da cabeceira do rio e seu valor mais baixo no P5, ambas em período chuvoso, ou 

seja, com a água fluvial mais diluída e sofrendo interferência das chuvas bastante volumosas 

que atingem a região. Já nas medições feitas no período seco, época em que os constituintes 

da água superficial ficam mais concentrados, o pH varia de 6,87 a 7,93, tendo seu valor mais 

alto também na região da cabeceira e o mais baixo no ponto 4. Todos os valores de pH estão 

dentro da faixa considerada pelo CONAMA para uma boa qualidade de água para consumo. 

A média de pH na primeira campanha de amostragem, dezembro de 2015, é de 7,26, água 

considerada neutra. Na segunda campanha, agosto de 2016, a média de pH é de 7,02, valor 

considerado neutro tendendo a levemente ácido.  

Já para os principais tributários, os valores de pH variam entre 7,01 a 7,81 na estação 

chuvosa, tendo seu valor máximo no TR5 e seu valor mínimo no TR1. Na amostragem no 

período seco, o pH variou entre 6,38  a 7,74, com seu valor máximo no TR6 e o mínimo no 

tributário 2. Os valores também estão dentro da avaliação do CONAMA, sendo consideradas 

águas neutras a levemente ácidas.  

Valores mais baixos de pH a jusante da microbacia, podem ser justificados pela 

vegetação ser mais densa do que a montante, aumentando assim a deposição de matéria 

orgânica. Em geral, por a microbacia estar localizada em uma área de proteção ambiental e 

distante de influências antrópicas, a água do córrego principal e de seus tributários é 

considerada uma água boa para consumo. 

  

Figura 21 - Variação sazonal e espacial do pH nas águas do Córrego do Bule. 
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Figura 22 - Variação sazonal e espacial do pH nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

4.3.2 Turbidez 

 

A turbidez é um parâmetro medido em NTU, sigla para unidade nefelométrica de 

turbidez, e está relacionada com a quantidade de partículas em suspensão na água superficial, 

ou seja, a dificuldade que um considerado feixe de luz tem ao atravessá-la, isso pode ser 

ocasionada pela presença de sólidos em suspensão como silte, argila, além da presença de 

matéria orgânica e inorgânica (FEITOSA et al. 1997; BATALHA, 1977). Um valor alto de 

turbidez pode ser prejudicial ao ecossistema aquático, já que impede os seres 

fotossintetizantes de realizarem a fotossíntese, reduzindo assim a concentração de oxigênio na 

água. Valores máximos de turbidez para uma água ser considerada potável é de 5 NTU, 

porém se turbidez for natural, não causa danos (OMS, 1998).   

A turbidez média na microbacia na estação chuvosa é de 81 NTU, explicada por 

enxurradas causadas pela máxima precipitação nesse período, atingindo solos expostos, 

consequentemente, aumentando fluxo fluvial que desloca e soergue muitos sedimentos de 

fundo e oriundos das margens da drenagem. Na estação seca, a média de turbidez é de 16,3 

NTU. A diminuição drástica é explicada pelas chuvas escassas. 

Os valores brutos de turbidez no Córrego do Bule variam na estação chuvosa de 3,73 

NTU na região da cabeceira a 202 NTU no P3. Esse alto valor do P3 pode ser justificado por 

ser uma área com enorme quantidade de solo exposto em suas margens com características 

argilosas que sofreram algum tipo de processo erosivo, ocasionando em desmoronamento. O 

P2 possui turbidez de 193,5 NTU, onde este valor alto é explicado por ser uma área 

encachoeirada. Na estação seca, os valores de turbidez variam entre 2,07 a 67,1 NTU no P1. 

O valor mínimo está presente no P3, onde este apresenta baixo volume do rio (fluxo laminar, 

baixa velocidade), assim como na maioria dos pontos. Já o seu valor máximo, no P1, é 

considerado alto para um período sem chuvas e com baixa densidade fluvial. Porém, um 
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pouco mais a montante do ponto de amostragem, havia um enorme deslizamento de terra com 

a presença de árvores com raízes expostas e blocos rolados, evento este, que parecia ser bem 

recente. 

Os valores de turbidez dos tributários variam na estação chuvosa de 1,46 a 270,3 

NTU. O valor máximo se encontra no TR1, onde a declividade é acentuada e a velocidade de 

fluxo estava bastante alta, devido a fortes chuvas dos dias anteriores, o que aumenta 

consideravelmente a turbidez. A mesma explicação também é válida para o valor de 141,5 

NTU do TR6, onde a água fluvial apresentava muitos sólidos em suspensão e com coloração 

avermelhada, provocada pela alta concentração de argila. O valor mínimo está localizado no 

TR5, que possui um fluxo lento, laminar e retilíneo. Na amostragem no período seco, os 

valores variam entre 0,34 a 27,6 NTU, valores baixos e justificados pelo fraco volume da 

microbacia.  

 

 Figura 23 - Variação sazonal e espacial da turbidez nas águas do Córrego do Bule. 

 

Figura 24 - Variação sazonal e espacial da turbidez nas águas dos principais tributários. 

 

4.3.3 Temperatura 

 

A temperatura é um dos fatores que influenciam de modo direto em praticamente 

todos os processos físico, químicos e biológicos que ocorrem na água superficial. Fatores 

como pH, condutividade e oxigênio dissolvido são os principais parâmetros influenciados 
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pela oscilação da temperatura (PORTO et al., 1991; RUSSELL, 1992). Além disso, a ação 

desse parâmetro pode vir a modificar diversas reações, aumentando ou reduzindo as 

solubilidades de minerais (PARANHOS, 1996). Segundo Branco (1986), o aumento da 

temperatura da água facilita a sedimentação de materiais em suspensão, redução à 

solubilidade de gases, entre eles o O2 e o CO2, e aumenta a degradação da matéria orgânica. 

Os valores das temperaturas no Córrego do Bule na estação chuvosa possuem média 

entre 21 a 22ºC, não variando muito de um ponto ao outro. Isso é justificado pelo volume de 

chuvas na região durante este período. Já na estação seca, os valores caem para uma média de 

18ºC, chegando a atingir 14,69ºC na cabeceira. Já nos tributários, o valor médio na 

amostragem em período chuvoso é de 20ºC e de 17ºC no período seco. Essa pequena 

diferença de valores entre o córrego principal e os tributários podem ser explicadas pela 

presença de uma maior quantidade de vegetação e menor exposição aos raios solares nos 

tributários.  

  

Figura 25 - Variação sazonal e espacial da temperatura nas águas do Córrego do Bule. 

  

Figura 26 - Variação sazonal e espacial da temperatura nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule. 
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ou seja, quanto maior a quantidade de íons dissolvidos ou ionizados presentes, maior será a 

sua condutividade elétrica, já que estes íons transformam a água num eletrólito com 

capacidade para transmitir essa eletricidade. Expressa em microsiemens por centímetro 

(µS/cm), a condutividade elétrica traz informações bastante relevantes sobre a qualidade da 

água em estudo, já que esta possui relação direta com sólidos totais dissolvidos (STD) e 

temperatura (FENZL, 1986).  

Para ser considerada uma água potável, McCutcheon (1992) apresentou uma faixa 

entre 50 a 1500 µS/cm, porém águas doces apresentam normalmente índices abaixo de 500 

µS/cm. O conhecimento da condutividade contribui para possíveis diagnósticos a cerca de 

impactos ambientais presentes na região.  

No córrego principal, os valores de condutividade elétrica na estação chuvosa 

possuem uma média de 60 µS/cm. Isso pode ser justificado pela grande quantidade de chuvas 

que assolam a área nesta época, aumentando a diluição da água e consequentemente 

diminuindo a concentração de íons. Na estação seca, esses valores aumentam para uma média 

de 68,8 µS/cm.  

Como já sabido, a diminuição da precipitação diminui o volume fluvial, aumentando 

a concentração de íons na água e consequentemente aumenta a condutividade elétrica.  

  

Figura 27 - Variação sazonal e espacial da condutividade elétrica nas águas do Córrego do Bule. 

  

Figura 28 - Variação sazonal e espacial da condutividade elétrica nas águas dos principais tributários do 

Córrego do Bule. 

 

0

50

100

150

200

C1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

C
o

n
d

u
ti

vi
d

ad
e

 E
lé

tr
ic

a 
(µ

S/
cm

) 
 

Pontos de Amostragem - Córrego do Bule 

Chuvoso

Seco

0

50

100

150

200

TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6

C
o

n
d

u
ti

vi
d

ad
e

 E
lé

tr
ic

a 
(µ

S/
cm

) 
 

Pontos de Amostragem - Tributários 

Chuvoso

Seco



78 
 

 

4.3.5 Sólidos Totais Dissolvidos 

 

De acordo com Feitosa (1997), o parâmetro de Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 

equivale ao somatório dos pesos das concentrações minerais presentes na água. Em águas 

superficiais naturais, o STD é representado por CO3, HCO3
-
, SO4

2-
, PO4

3-
, Cl

-
, NH3, NH4, 

Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
 e outros constituintes traços. A presença de vegetação as margens do Córrego 

do Bule e de seus tributários confere uma diminuição nos valores de sólidos dissolvidos, já 

que favorece a infiltração de água da chuva no solo, reduzindo o aporte de sedimentos 

lixiviados para o corpo d’água. O limite máximo de STD que caracteriza uma água potável é 

de 1000 mg/L, segundo a OMS e segundo a resolução CONAMA (2005) esse valor é de 500 

mg/L.  

A média de STD em águas doces naturais proposta por McCutcheon (1992) é de 25 

mg/L. Os valores médios apresentados no Córrego do Bule são de 38,48 mg/L no período 

chuvoso e de 44,72 mg/L em períodos secos, seguindo a lógica de que nos períodos com 

menor precipitação, a concentração de elementos na água aumenta. Destacam-se dentre essas 

médias, os valores de STD na cabeceira (C1) com valores de 69,32 mg/L no período chuvoso 

e de 123,57 mg/L no período seco. O TR6, por sua vez, se caracteriza por possuir um valor 

muito baixo de sólidos dissolvidos em sua água, com valores de 4,04 mg/L no período 

chuvoso e de 4,42 mg/L no período seco.  

  

Figura 29 - Variação sazonal e espacial dos sólidos totais dissolvidos nas águas do Córrego do Bule. 

  

Figura 30 - Variação sazonal e espacial dos STD nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule. 
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4.3.6 Oxigênio Dissolvido (OD) 

 

A medição de O2 dissolvido é fundamental para a avaliação das condições da água e 

assim, detectar possíveis impactos ambientais (CARMOUZE, 1994). Em condições naturais, 

os valores de OD estão entre 7 e 10 mg/L. A demanda de O2 em ambientes aquáticos 

superficiais provém de duas fontes: exógena e endógena.  

A primeira é referente ao oxigênio atmosférico, transferido para a água através da 

difusão, um fenômeno lento e não equilibrado da relação líquido-gás. Essa fonte está 

relacionada diretamente com os níveis de turbulência da água. Já a endógena, é referente à 

produção de oxigênio por fotossíntese dos organismos fotossintetizantes presentes na água.  

Fatores como temperatura e pressão atmosférica influenciam os valores de O2 

dissolvido, assim como a presença de sais dissolvidos. Esses sais reduzem a solubilidade do 

O2 em meio aquático. A atividade biológica local também influencia no OD, mas 

negativamente. Quanto maior a concentração de matéria orgânica, maior o número de 

organismo decompositor e maior o consumo de O2 (SPERLING, 1996). 

Valores de OD relativamente baixos nem sempre estão relacionados com atividades 

antrópicas, mas sim a quantidade de matéria orgânica natural presente. A média no Córrego 

do Bule na estação chuvosa foi de 3,54 mg/L e na estação seca foi de 7,79 mg/L. Todos os 

tributários seguiram estas mesmas médias. Valores comuns da concentração de saturação de 

OD são de 9,2 mg/L a 20ºC ao nível do mar. Levando em consideração, a temperatura média 

local de cerca de 22ºC e uma altitude média de 1000 metros acima do nível do mar, os valores 

obtidos caracterizam uma boa qualidade da água.  

Valores mais altos na estação seca estão relacionados às menores temperaturas no 

período, garantindo maior dissolução de O2 na água. Os valores decaem na estação chuvosa 

pela maior movimentação de fluidos na água (PORTO et al., 1991; SPERLING, 1996).  

Figura 31 - Variação sazonal e espacial do oxigênio dissolvido nas águas do Córrego do Bule.  
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Figura 32 - Variação sazonal e espacial do oxigênio dissolvido nas águas dos principais tributários do Córrego 

do Bule.  
 

4.4 ALCALINIDADE  

 

A alcalinidade pode ser interpretada como a eficácia da água para absorver íons H
+
, 

ou como um indicador da capacidade da água em neutralizar ácidos, causada por sais oriundos 

de bases fortes ou ácidos fracos (RICHTER, 1991; BAHIA, 1998). Essas substâncias 

possuem efeito tampão, ou seja, são soluções que atenuam as variações de pH, mantendo o 

parâmetro basicamente constante (SAWYER et al., 1994). O CONAMA não apresenta 

índices de qualidade para este parâmetro.  

Os principais constituintes da alcalinidade em águas naturais são os carbonatos 

(CO3
2-

), bicarbonatos (HCO3
-
) e os hidróxidos (OH

-
) (APHA et al., 1995). Essas espécies são 

adicionadas ao meio aquático através da reação do CO2 sobre os constituintes básicos do solo, 

pela dissolução de rochas indicando seus níveis de intemperismo e reação do CO2 proveniente 

da atmosfera ou decomposto da matéria orgânica. O bicarbonato (HCO3
-
) e carbonato (CO3

2-
) 

também estão relacionados com a hidrólise de silicatos em presença de CO2 (AYERES; 

WESTCOT, 1991; SAWYER et al., 1994). 

A unidade de medida da alcalinidade é caracterizada por mg/L de carbonato de cálcio 

(mg/L CaCO3), onde, segundo Batalha (1993), o principal causador da alcalinidade das águas 

naturais são os sais de Ca, Mg e Na, isto porque o HCO3
-
 promove a precipitação dos íons de 

Ca
2+

 e Mg
2+

 sob a forma de carbonatos.  

Ca
2+ 

+ 2HCO3
- 
 CaCO3 + CO2 + H2O 

 

A alcalinidade e o pH estão diretamente relacionados, onde existem de três formas: i) 

em regiões com pH acima de 9,4, a contribuição de hidróxidos e carbonatos será prevalecente, 

ii) com o pH entre 8,3 e 9,4, a contribuição será a partir das concentrações de CO3
2- 

e HCO3
- 
e 
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iii) com o pH entre 4,4 e 8,3 o bicarbonato apresentará uma concentração significativa perante 

os outros elementos considerados.  

Segundo Logan (1965) o bicarbonato predomina sobre o CO3
2-

 na faixa de pH de 6 a 

10. Isso se justifica devido à reação química do HCO3
- 
com o íon hidróxido, onde o HCO3

- 

age como se fosse um ácido fraco na presença de uma base forte: 

HCO3
-
 + OH

-
 → H2O + CO3

2- 

 

Os valores obtidos são apresentados na tabela 6 para o Córrego do Bule e na tabela 7 

para os principais t ributários que influenciam a dinâmica do córrego principal. 

 

Tabela 6 - Determinação da Alcalinidade, Carbonato, Bicarbonato e Hidroxila 

dissolvidos nas águas do Córrego do Bule. 

Pontos  Período 
Alcalinidade  

(mgCaCO3/L) 

CO3
2- 

(mg/L) 

HCO3
-
  

(mg/L) 

OH
-
  

(mg/L)  

C1 
Chuvoso 64,96 0,29 78,64 0,01 

Seco 104,09 0,39 136,19 0,01 

P1 
Chuvoso 34,59 0,10 41,98 0,01 

Seco 35,33 0,02 54,09 0,00 

P2 
Chuvoso 24,85 0,00 25,34 0,00 

Seco 28,66 0,00 59,49 0,00 

P3 
Chuvoso 37,06 0,11 50,97 0,01 

Seco 45,88 0,07 67,84 0,00 

P4 
Chuvoso 46,61 0,15 59,93 0,01 

Seco 54,54 0,02 83,54 0,00 

P5 
Chuvoso 23,51 0,01 36,69 0,00 

Seco 38,47 0,02 65,92 0,00 

P6 
Chuvoso 24,64 0,08 29,87 0,01 

Seco 39,54 0,03 69,19 0,00 

P7 
Chuvoso 26,04 0,03 38,70 0,00 

Seco 45,34 0,04 79,23 0,00 

P8 
Chuvoso 38,12 0,05 36,81 0,00 

Seco 53,29 0,06 91,89 0,00 

 

Tabela 7 - Determinação da Alcalinidade, Carbonato, Bicarbonato e Hidroxila 

dissolvidos nas águas nos principais tributários do Córrego do Bule. 

Pontos  Período 
Alcalinidade   

(mgCaCO3/L) 

CO3
2- 

(mg/L) 

HCO3
-  

(mg/L) 
OH

-
 (mg/L)  

TR1 
Chuvoso 15,58 0,02 18,97 0,00 

Seco 206,20 0,23 102,15 0,00 

TR2 
Chuvoso 2,67 0,00 7,65 0,00 

Seco 3,03 0,00 9,75 0,00 

TR3 Chuvoso 58,57 0,04 71,39 0,00 

(continua) 
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Seco 64,03 0,21 97,67 0,01 

TR4 
Chuvoso 9,18 0,01 20,19 0,00 

Seco 17,40 0,04 35,12 0,01 

TR5 
Chuvoso 59,70 0,23 72,35 0,01 

Seco 65,09 0,15 98,91 0,01 

TR6 
Chuvoso 66,94 0,02 62,66 0,00 

Seco 74,83 0,23 112,82 0,01 

 

A média da concentração de HCO3
-
 para a campanha de amostragem no Córrego do 

Bule em período chuvoso é de 44,33 mg/L e a alcalinidade total é de 35,6 mgCaCO3/L, 

enquanto que no período seco essa média aumenta para 78,6 mg/L de HCO3
-
 e de 49,46 

mgCaCO3/L de alcalinidade. O aumento da média do período chuvoso para o período seco 

pode estar relacionado ao aumento da concentração de STD na água no período de estiagem. 

Já nos tributários, a média na estação chuvosa foi de 42,2 mg/L de HCO3
-
 e de 35,44 

mgCaCO3/L e na estação seca, esses valores sobem para 76,07 mg/L de HCO3
-
 e 71,76 

mgCaCO3/L de alcalinidade. Com os valores de pH em torno de 7, a alcalinidade em 

bicarbonatos foi predominante em todos os pontos do rio, representando praticamente 100% 

da alcalinidade total. 

Na região da cabeceira, temos concentrações com valores superiores às médias 

obtidas ao longo do rio, isso pode ser explicado pelo baixo volume de água e consequente 

menor diluição da água a montante. Os tributários 1, 3, 5 e 6 contribuem consideravelmente 

para o aumento da concentração de HCO3
-
 e alcalinidade do Córrego principal.  

 

Figura 33 - Variação sazonal e espacial da alcalinidade nas águas do Córrego do Bule.  
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Figura 34 - Variação sazonal e espacial da alcalinidade nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule. 

  

Figura 35 - Variação sazonal e espacial do HCO3- águas do Córrego do Bule. 

Figura 36 - Variação sazonal e espacial do HCO3- águas dos principais tributários do Córrego do Bule.  

 

4.5 ÂNIONS E CÁTIONS PRINCIPAIS 

 

A caracterização hidrogeoquímica leva em consideração a concentração dos 

principais íons dissolvidos na água superficial, que se encontra em equilíbrio com a solução. 

Os resultados obtidos através da cromatografia iônica para os períodos de amostragem (época 

chuvosa e época seca) do Córrego do Bule são apresentados na tabela 8 e para seus principais 

tributários na tabela 9. Os ânions são representados por F
-
, Cl

-
, NO2

-
, NO3

-
, Br

-
, PO4

3-
, SO4

2-
 e 

os cátions por Na
+
, NH4

+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
 em mg/L.  
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Tabela 8 - Concentração em mg/L dos principais íons dissolvidos nas águas do Córrego 

do Bule. Análise a partir da cromatografia iônica. 

Pontos Período F
-
 Cl

-
 NO2

-
 NO3

-
 PO4

3-
 SO4

2-
 Br

-
 Na

+
 NH4

+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

C1 
Chuvoso 0,031 0,325 0,022 0,128 - 0,215 0,366 0,433 - 0,892 11,364 9,516 

Seco 0,040 0,361 - 0,382 - 0,434 0,677 0,546 - 1,016 23,462 16,066 

P1 
Chuvoso 0,025 0,145 - 0,127 0,298 0,058 0,155 0,245 - 0,302 7,512 2,564 

Seco 0,029 0,116 - 0,112 - 0,237 0,361 0,348 - 0,377 11,223 6,001 

P2 
Chuvoso 0,023 0,127 - 0,038 - 0,053 0,14 0,26 0,059 0,276 3,962 1,887 

Seco 0,026 0,116 - 0,146 - 0,197 0,316 0,311 - 0,468 13,417 5,803 

P3 
Chuvoso 0,035 0,149 - 0,101 - 0,138 0,291 0,376 0,221 0,494 8,362 6,163 

Seco 0,026 0,081 - 0,079 - 0,237 0,451 0,298 - 0,889 12,751 7,872 

P4 
Chuvoso 0,045 0,129 - 0,154 - 0,123 0,31 0,366 - 0,386 10,996 6,751 

Seco 0,040 0,064 - 0,214 - 0,257 0,451 0,392 - 0,567 19,332 7,759 

P5 
Chuvoso 0,029 0,133 0,035 0,022 - 0,166 0,163 0,44 - 0,341 6,521 3,855 

Seco 0,026 0,047 - 0,247 - 0,257 0,361 0,498 - 0,454 14,820 6,285 

P6 
Chuvoso 0,03 0,132 - 0,196 - 0,15 0,21 0,398 - 0,477 3,691 4,088 

Seco 0,026 0,099 - 0,245 - 0,237 0,226 0,452 - 0,648 16,068 6,370 

P7 
Chuvoso 0,03 0,175 - 0,023 - 0,167 0,211 0,325 0,125 0,547 7,043 4,481 

Seco 0,026 0,151 - 0,146 - 0,257 0,406 0,376 - 0,705 18,363 7,305 

P8 
Chuvoso 0,027 0,103 - 0,026 - 0,121 0,144 0,193 0,037 0,322 5,77 2,925 

Seco 0,026 0,204 - 0,146 - 0,612 0,406 0,225 - 0,492 21,526 8,411 

 

Tabela 9 - Concentração em mg/L dos principais íons dissolvidos nas águas dos 

principais tributários do Córrego do Bule. Análise a partir da cromatografia iônica. 

Pontos Período F
-
 Cl

-
 NO2

-
 NO3

-
 PO4

3-
 SO4

2-
 Br

-
 Na

+
 NH4

+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

TR1 
Chuvoso 0,016 0,088 - 0,133 0,165 - 0,047 0,217 - 0,334 4,553 1,257 

Seco 0,018 0,099 - 0,361 0,180 - 0,178 0,273 - 0,387 23,936 2,797 

TR2 
Chuvoso 0,009 0,119 - 0,062 0,077 - 0,053 0,195 0,116 0,311 1,563 0,651 

Seco 0,011 0,308 - 0,185 0,079 - 0,118 0,248 0,014 0,404 2,374 0,813 

TR3 
Chuvoso 0,058 0,253 - 0,414 0,164 - 0,127 0,471 0,055 0,52 13,782 7,557 

Seco 0,053 0,221 - 0,361 0,045 - 0,276 0,517 0,014 0,645 23,790 8,269 

TR4 
Chuvoso 0,018 0,156 - 1,984 - 0,179 0,097 0,456 - 0,547 3,69 2,107 

Seco 0,023 0,343 - 3,790 1,424 0,296 0,361 0,521 0,702 0,714 6,471 3,450 

TR5 
Chuvoso 0,047 0,135 - 0,153 - 0,123 0,39 0,351 0,043 0,222 12,866 8,916 

Seco 0,040 0,081 - 0,497 0,045 - 0,237 0,568 - 0,297 22,829 9,517 

TR6 
Chuvoso 0,06 0,142 - 0,018 - 0,111 0,258 0,18 0,102 0,264 12,991 2,925 

Seco 0,040 0,047 - 0,652 - 0,296 0,451 0,234 0,186 0,382 25,480 10,906 
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4.5.1 Balanço Iônico e Erro Analítico 

 

Como apresentado na metodologia, houve a realização do somatório de ânions e 

cátions e a determinação do desvio percentual e o balanço analítico, refletindo assim o 

equilíbrio iônico da água. Este equilíbrio iônico admite um erro percentual de até 10% 

proposto por Feitosa e Manoel Filho (2008). Para o devido cálculo foram selecionados os íons 

com concentração significativa, no caso do ânions foram o cloreto (Cl
-
), sulfato (SO4

2+
) e o 

bicarbonato (HCO3
-
) e para os cátions foram o sódio (Na

+
), potássio (K

+
), magnésio (Mg

2+
) e 

o cálcio (Ca
2+

).  

Para o cálculo do erro analítico (Fig 37), as concentrações dos íons foram 

transformadas para meq/L. Os resultados são apresentados na tabela 10 para o Córrego 

principal e na tabela 11 para seus principais tributários.   

Por meio da correlação entre os somatórios de cátions e ânions das águas superficiais 

analisadas encontram-se em equilíbrio iônico, apresentado erros que variam entre -6,9 e 7,9 

no período chuvoso e de -7,5 e 9,4 no período seco.  

 

Figura 37 - Equação do Cálculo do Erro Analítico. 

 

Tabela 10 - Balanço iônico dos principais íons dissol vidos, somatório dos cátions e 

ânions presentes, seu erro analítico e percentual nas amostras das águas do Córrego do 

Bule no período chuvoso. 
Cl

-
 SO4

-2
 HCO3

-
 Na

+ 
 K

+ 
 Mg

+2
 Ca

+2
 

cátions anions erro 

  

(meq/L) % 

0,00917 0,004476 1,28884 0,019 0,0228 0,7826 0,5671 1,3913 1,3025 0,03 3,3 

0,00409 0,001208 0,68808 0,011 0,0077 0,2109 0,3748 0,6041 0,6934 -0,07 -6,9 

0,00358 0,001103 0,41529 0,011 0,0071 0,1552 0,1977 0,3713 0,4200 -0,06 -6,2 

0,0042 0,002873 0,83538 0,016 0,0126 0,5068 0,4173 0,9531 0,8425 0,06 6,2 

0,00364 0,002561 0,98226 0,016 0,0099 0,5552 0,5487 1,1297 0,9885 0,07 6,7 

0,00375 0,003456 0,60137 0,019 0,0087 0,317 0,3254 0,6703 0,6086 0,05 4,8 

0,00372 0,003123 0,48956 0,017 0,0122 0,3362 0,1842 0,5499 0,4964 0,05 5,1 

0,00494 0,003477 0,63431 0,014 0,014 0,3685 0,3514 0,7481 0,6427 0,08 7,6 

0,00291 0,002519 0,60335 0,008 0,0082 0,2406 0,2879 0,5451 0,6088 -0,06 -5,5 

0,00401 0,002311 1,027 0,008 0,0068 0,2406 0,6483 0,9034 1,0333 -0,07 -6,7 

0,0044 0,003727 0,33095 0,02 0,014 0,1733 0,1841 0,3912 0,3391 0,07 7,1 

(continua) 
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0,00381 0,002561 1,1858 0,015 0,0057 0,7333 0,642 1,3962 1,1922 0,08 7,9 

0,00714 0,002644 1,17 0,02 0,0133 0,6215 0,6877 1,3430 1,1798 0,06 6,5 

0,00248 0,000979 0,31098 0,009 0,0085 0,1034 0,2272 0,3486 0,3144 0,05 5,1 

0,00336 0,001103 0,12538 0,008 0,008 0,0535 0,078 0,1480 0,1298 0,07 6,5 

 

Tabela 11 - Balanço iônico dos principais íons dissolvidos, somatório dos cátions e ânions 

presentes, seu erro analítico e percentual nas amostras das águas dos principais 

tributários do Córrego do Bule. 
Cl

-
 SO4

-2
 HCO3

-
 Na

+ 
 K

+ 
 Mg

+2
 Ca

+2
 

cátions anions erro 

  

(meq/L) % 

0,01017 0,009039 2,23215 0,024 0,026 1,3213 1,1707 2,5418 2,2514 0,06 6,1 

0,00328 0,00493 0,88654 0,015 0,0096 0,4935 0,56 1,0783 0,8947 0,09 9,3 

0,00328 0,004109 0,97504 0,014 0,012 0,4772 0,6695 1,1722 0,9824 0,09 8,8 

0,0023 0,00493 1,1119 0,013 0,0227 0,6474 0,6363 1,3194 1,1191 0,08 8,2 

0,0018 0,005341 1,36922 0,017 0,0145 0,6381 0,9647 1,6343 1,3764 0,09 8,6 

0,00131 0,005341 1,08043 0,022 0,0116 0,5169 0,7395 1,2897 1,0871 0,09 8,5 

0,00279 0,00493 1,13402 0,02 0,0166 0,5239 0,8018 1,3619 1,1417 0,09 8,8 

0,00427 0,005341 1,29858 0,016 0,018 0,6008 0,9163 1,5515 1,3082 0,09 8,5 

0,00574 0,012737 1,50608 0,01 0,0126 0,6917 1,0742 1,7883 1,5246 0,08 8,0 

0,00131 0,006163 1,84912 0,01 0,0098 0,8969 1,2715 2,1883 1,8566 0,08 8,2 

0,00968 0,006163 0,57562 0,023 0,0183 0,2837 0,3229 0,6475 0,5915 0,05 4,5 

0,0023 0,00493 1,62113 0,025 0,0076 0,7827 1,1391 1,9541 1,6284 0,09 9,1 

0,00624 0,005752 1,60081 0,022 0,0165 0,6801 1,1871 1,9062 1,6128 0,08 8,3 

0,00279 0,003698 1,67424 0,012 0,0099 0,2301 1,1944 1,4462 1,6807 -0,07 -7,5 

0,0087 0,002465 0,1598 0,011 0,0103 0,0668 0,1185 0,2064 0,1710 0,09 9,4 

 

Figura 38 - Relação entre cátions e ânions no período chuvoso. 
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Figura 39 - Relação entre cátions e ânions no período seco. 

 

 4.5.2 Ânions 

 

4.5.2.1 Fluoreto (F
-
)
  

 

O flúor é o elemento mais eletronegativo de todos da tabela periódica. Por ser muito 

reativo, nunca é encontrado em sua forma elementar na natureza, sendo encontrado como 

fluoreto (ARAÚJO, 2005). É um elemento que ocorre naturalmente e em pequenas 

quantidades nas águas naturais (0,1 a 2,0mg/L), ocorrendo como produto de intemperismo de 

minerais como a fluorita (CaF2), fluoroapatita (F10(PO4)6) e criolita (Na3AlF6) ou como 

elemento secundários na apatita (Ca5(PO4)3(F,OH,Cl)), topázio (Al2SiO4(OH,F)2) e muscovita 

(KAl2Si3AlO10(OH,F)2).  

O F liberado pelo intemperismo dos minerais presentes no solo e nas rochas passa 

para soluções aquosas supergênicas já na forma de íon F
-
, elemento que possui alta 

mobilidade, formando complexos estáveis com elementos como o Al, Fe e Ca (PITTER, 

1985). Devido a essas reações complexas, o ciclo geoquímico do F pode ser encerrado 

precocemente, sendo removido da água pela coprecipitação com elementos descritos 

anteriormente (PITTER, 1985; HEM, 1985).  

O F
-
 ingerido através da água é quase completamente absorvido pelo organismo. Em 

pequenas quantidades, o F é benéfico à saúde humana, pois promove o endurecimento e 

resistibilidade aos dentes e ossos. Porém, altos teores do elemento podem causar doenças 

como a fluorose dental esquelética (escurecimento e perda de resistência de dentes), tanto em 

seres humanos como em animais (PILLAI et al., 1988; PINESE et al., 2001) 

Teores máximos estabelecidos pela OMS para uma água dita potável varia entre 0,7 

a 1,2 mg/L, porém esses teores podem ser modificados em função da idade do consumidor e 
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da água por ele ingerida diariamente. É estimado que a quantidade diária de ingestão de F 

para adulto varie entre 0,2 a 3,1 mg e para crianças esse teor não ultrapassa 0,5 mg. Quando 

adsorvido, o F
- 

é retido nossos e uma pequena parte nos dentes. De acordo com as normas 

propostas pelo CONAMA (2008), a concentração de F
-
 permitida é de 1,5 mg/L. 

As concentrações apresentadas de fluoreto são bem abaixo das permitadas pelo 

CONAMA e pela OMS. Seus valores variam pouco de um período de amostragem para o 

outro tendo em média valores próximos de 0,03 mg/L no Córrego principal e de 0,025 mg/L 

nos principais tributários. O TR3 é o ponto que o maior valor de concentração de F
-
, com 

média de 0,05 mg/L, porém não é significativo em termos de contaminação ou anomalia. 

 

 

Figura 40 - Variação sazonal e espacial do fluoreto (F-) nas águas do Córrego do Bule. 

 

Figura 41 - Variação sazonal e espacial do fluoreto (F-) nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

4.5.2.2 Cloreto (Cl
-
) 

 

O Cl não é encontrado em estado puro na natureza, sendo caracterizado pelo gás 

cloro (Cl2), formando o íon Cl
-
 em ambientes aquosos ou presentes em minerais como halita 

(NaCl) e silvita (KCl). O Cl
- 
é abundante em todas as águas naturais, bastante solúvel, muito 

estável em solução e dificilmente formam precipitados (OLIVEIRA et al., 2010; LIMA et al., 

2014). É considerado um bom indicador de poluição ou contaminação. Sua ocorrência em 
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águas naturais pode ser resultante do contato da água com depósitos minerais ou influência de 

cunhas salinas em regiões próximas à costa marinha. No entanto, a maior parte do Cl
-
 

disponível nas águas de rios é de contribuição atmosférica (NEGREL et al., 1993).  

O Cl
-
 não apresenta toxidade ao ser humano em quantidade razoáveis. O alto teor de 

Cl
-
 na água indica a presença de esgotos e despejos industriais, além de alterar o sabor da 

água (PHILIPPI et al., 2004). No caso do cloreto de cálcio (CaCl), o sabor só é perceptível em 

concentrações acima de 1000 mg/L. Em padrão de potabilidade emitido pelo CONAMA 

(2008), a concentração de Cl
-
 em água é de 250 mg/L. Sua concentração pode interferir na 

determinação de nitratos. O cloreto apresenta também influência nas características dos 

ecossistemas aquáticos naturais, por provocarem alterações na pressão osmótica em células de 

microrganismos. 

Os valores das concentrações obtidos no período chuvoso para o Córrego do Bule 

variam entre 0,103 mg/L a 0,325 mg/L, sendo o maior valor de concentração na região da 

cabeceira e a menor concentração no P8, estação de amostragem mais a jusante do córrego. 

Seu valor médio é de 0,157 mg/L. Já na estação seca, os valores encontrados variam entre 

0,047 mg/L no ponto 5 e 0,361 mg/L na cabeceira. O valor médio é de 0,138 mg/L.  

Os tributários apresentam na estação chuvosa concentração média de Cl
-
 de 0,148 

mg/L, destacando o TR3, com concentração superior a 0,250 mg/L. Na estação seca, a média 

aumenta para 0,183 mg/L, influenciada pelo aumento significativo das concentrações no TR2 

e TR4, com concentrações de 0,308 mg/L e 0,343 mg/L, respectivamente. Portanto, ao se 

comparar com os valores da resolução CONAMA, as concentrações obtidas não apresentam 

grande significância. 

Figura 42 - Variação sazonal e espacial do cloreto (Cl-) nas águas do Córrego do Bule. 
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Figura 43 - Variação sazonal e espacial do cloreto (Cl-) nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule. 

4.5.2.3 Nitrito (NO2
-
) e Nitrato (NO3

-
) 

 

O nitrogênio (N2) é um componente essencial nos processos vitais de organismos, 

seja eles do tipo animal ou vegetal, está presente em cerca de 80% do ar que respiramos e 

pode ocorre em diversas formas e estados de oxidação, porem não são encontrados nas rochas 

que formam a crosta terrestre. No meio aquático pode ser encontrado nas seguintes formas: 

Nitrogênio orgânico (NO); Nitrogênio amoniacal (NH3 e NH4
+
); Nitrito (NO2

-
); Nitrato (NO3

-
) 

(APHA et al. 1995), as duas primeiras são fases reduzidas e as outras duas são fases oxidadas. 

A atmosfera também é uma fonte de nitrogênio através de processos como a biofixação, 

processo onde bactérias e algas incorporam o N2 presente no ar e contribuem para a presença 

do nitrogênio orgânico na água (HOLGUIN et al., 2001; DIALLO et al., 2004). A fixação 

química é outro processo que aumenta a concentração de N2 em ambientes aquáticos, 

auxiliada pela precipitação, responsável pelo transporte destas substâncias (KATO, 1983). 

O N2 é continuamente reciclado pelas plantas e animais e suas elevadas 

concentrações podem indicar uma poluição orgânica. Com isso, desenvolvem-se organismos 

aquáticos que aos poucos vão reduzindo a oxigenação da água (OGERA, 1995). O NO3
-
 é a 

forma de N2 mais encontrada no solo, porém, possui uma solubilidade elevada, sendo 

transportado por águas pluviais através da lixiviação, chegando ao corpo d’água facilmente, 

causando a contaminação das águas superficiais (MEURER, 2004). Sua ligação com a 

matéria orgânica e com os argilominerais são fracas e sua concentração está diretamente 

relacionada à presença de O2 no meio aquático. Para o padrão de potabilidade proposto pela 

OMS e pela Portaria 518/04 do Ministério da Saúde, a concentração de NO3
-
 deve ser menor 

do que 10mg/L. Se a concentração for maior, existem indicativos de contaminações.  

O NO2
-
, por sua vez, é encontrado em águas superficiais em pequena quantidade, 

devido a sua instabilidade na presença de O2. O NO3
-
 passa por um processo de redução 

chamado de denitrificação, ocorrendo em solos saturados com água (MEURER, 2004). Sua 
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presença é sugere processos biológicos ativos, influenciado, principalmente, por poluição 

orgânica recente. Seu indicativo de potabilidade é sugerido para concentrações < 1 mg/L. 

Nos valores mensurados no período chuvoso, o NO3
-
 possui média de concentração 

de 0,100 mg/L e no período seco com média de 0,191 mg/L, médias muito inferiores às 

apresentadas como padrão de potabilidade. Nos tributários, essas médias são de 0,426 mg/L e 

0,799 mg/L, nas amostragens no período chuvoso e período seco, respectivamente.  

A maior média encontrada para os tributários em comparação ao córrego principal é 

devido ao aumento considerável de nitrato no TR4 (1,984 mg/L na estação chuvosa e 3,790 

mg/L na estação seca. Este aumento podendo ser explicado por ser um córrego com maior 

presença de vegetação aquática, consequentemente, com grande deposição de matéria 

orgânica. Contudo, tal concentração está distante daquelas indicativas de contaminação. 

O NO2
-
 não apresentou concentração detectável na maioria dos pontos do córrego 

principal e em nenhum dos tributários, tanto na estação seca como na chuvosa. Valores 

irrisórios são apresentados apenas na estação chuvosa na C1 e no P5 (0,022 mg/L e 0,035 

mg/L, respectivamente).  

Com baixas concentrações de NO3
-
 e concentrações não detectáveis de NO2

-
 (<0,01 

mg/L), é possível afirmar que a área não é atingida por efluentes domésticos, industriais ou 

agrícolas e que a matéria orgânica é lixiviada rapidamente, sem tempo hábil para fixação dos 

elementos.  

 

 Figura 44 - Variação sazonal e espacial de nitrato (NO3-) nas águas do Córrego do Bule. 

  

Figura 45 - Variação sazonal e espacial de nitrato (NO3-) nas águas dos principais tributários do Córrego do 

Bule. 
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4.5.2.4 Brometo (Br
-
)
  

 

O Br é um elemento com características similares ao Cl, porém em concentrações 

bem menores. É indicativo de influência e origem de águas salgadas, onde apresenta médias 

superiores a 65 mg/L enquanto em águas superficiais doces, sua concentração média é de 0,01 

mg/L, não excedendo 1 mg/L (APHA et al., 2005).  

Igualmente ao comportamento do íon Cl
-
, o Br

-
 possui relação com a condutividade 

elétrica e consequente relação com a salinidade da água. A predisposição deste íon pode estar 

associada expulsão de água decorrente da recristalização de minerais e atuação do 

intemperismo no material geológico (DAVIS, 1998). O Br
-
 não possui nenhum efeito adverso 

na constituição natural das águas.  

As médias das concentrações de Br
-
  no córrego do Bule foram de 0,221 mg/L no 

período chuvoso e de 0,406 mg/L no período seco. Nos tributários, a média de sua 

concentração foi de 0,225 mg/L e 0,369 mg/L, no período chuvoso e seco, respectivamente. 

Esses valores são mais elevados se comparados aos íons cloretos. Pode-se justificar valores 

relativamente altos para as concentrações de Br
-
 a partir da relação entre o íon e o pH relativo 

da água superficial, já que a reação de retirada de íons brometo da água transformando-os em 

íons bromato e se dá através da presença de hidroxilas na oxidação indireta e como o pH da 

região varia entre 6-7, o radical OH não age com eficiência necessária (GONÇALVES et al., 

2004).  

  

Figura 46 - Variação sazonal e espacial do brometo (Br-) nas águas do Córrego do Bule. 

  
Figura 47 - Variação sazonal e espacial do brometo (Br-) nas águas dos principais tributários do Córrego do 

Bule. 
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4.5.2.5 Fosfato (PO4
3-

) 

 

O PO4
3-

 está presente nas águas naturais através da dissolução de compostos no solo 

e decomposição de matéria orgânica. Está associado diretamente à contaminação ambiental 

por despejos domésticos, industriais e agrícolas. Sua elevada concentração, juntamente com a 

presença de N2, causa o fenômeno chamado de eutrofização, que é a formação exagerada de 

algas em ambientes aquáticos, consumindo o O2 presente (CEBALLOS et al., 1998; 

LÉVEQUE, 2002). 

Como apresentado na tabela, os valores de concentração do PO4
3-

 foram 

praticamente todos indetectáveis, tanto no curso d’água principal como nos tributários, esse 

resultado reafirma que o local de estudo não possui nenhum tipo de contaminação ou 

influência de despejos domésticos, insumos agrícolas ou resíduos industriais. No período 

chuvoso, apenas o P1 apresentou uma concentração de 0,298 mg/L de PO4
3-

 e no período 

seco, apenas o TR4 foi quantificado, apresentando uma concentração de 1,424 mg/L. A 

justificativa para essa concentração no TR4 pode estar associada com a decomposição da 

matéria orgânica. Neste ponto, há densa vegetação as suas margens e presença de vegetação 

aquática, iniciando um processo de eutrofização local (WETZEL, 1993; MENDES; SANTOS, 

2004).  

 

4.5.2.6 Sulfato (SO4
2-

) 

 

O SO4
2-

 é um dos íons mais abundantes na natureza, são muito solúveis e na maioria 

dos casos, estáveis (FEITOSA, 1997). Sua origem está associada a ambientes oxidantes, onde 

sua fonte ocorre através da dissolução de minerais em solos e rochas, lixiviação de compostos 

sulfatados como a anidrita (CaSO4) e gipsita (CaSO4.2H2O) e pela oxidação de sulfetos, como 

a pirita (Fe2S) (CARVALHO, 1995). Como dito anteriormente, a região do Córrego do Bule 

na década de 20 e 30 era alvo de prospecção de minerais ricos em sulfetos, principalmente de 

Sb (GUIMARÃES, 1934). 

É importante o controle do SO4
2-

 na água tratada, pois a sua ingestão provoca efeito 

laxativo, característico do sulfato de sódio e de magnésio. Já no abastecimento industrial, o 

SO4
2-

 pode provocar incrustações nas caldeiras e trocadores de calor (PANOSSIAN, 1993). O 

CONAMA (2008) caracteriza a potabilidade da água a partir de concentrações inferiores a 

250 mg/L de SO4
2-

. 
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Os valores médios da concentração de sulfato na estação chuvosa são de 0,132 mg/L 

no Córrego do Bule e 0,103 mg/L nos principais tributários, em destaque para o TR4. Na 

estação seca, suas médias aumentam consideravelmente para 0,303 mg/L no curso principal e 

0,234 mg/L nos tributários, justificado por ser bastante solúvel. A região da cabeceira 

apresenta valores mais altos do que a média encontrada, isso pode ser justificada pela possível 

presença de minerais sulfetados. No P8, a concentração de sulfato na estação seca se 

apresenta elevada para o padrão local, com valor de 0,612 mg/L.  

  

Figura 48 - Variação sazonal e espacial do sulfato (SO4
2-

) nas águas do Córrego do Bule. 

  

Figura 49 - Variação sazonal e espacial do sulfato (SO4
2-

) nas águas dos principais tributários do Córrego do 

Bule. 

 

4.5.3 Cátions  

 

4.5.3.1 Sódio (Na
+
)
  

 

O Na é um dos elementos mais abundantes na Terra devido a sua distribuição ampla 

na composição dos minerais, principalmente nos considerados minerais fontes como os 

feldspatos, anfibólios e piroxênios. Estes minerais são pouco resistentes ao intemperismo, 

caracterizados por seus minerais possuírem baixa estabilidade química (FEITOSA, 1997).  
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Na água, este elemento se encontra na forma iônica (Na
+
), é altamente solúvel e é 

indicativo de salinidade em águas naturais e em concentrações elevadas é prejudicial ao 

desenvolvimento de plantas, afetando as atividades celulares e também reduz a 

permeabilidade do solo, limitando assim o uso da água para atividades agrícolas (HORIE; 

SCHROEDER, 2004). 

A presença de Na em solos causando sua impermeabilidade é justificada pelo 

bloqueio dos poros presentes ocasionado pela dispersão coloidal provocada pela adsorção de 

íons de Na
+
 por partículas do solo. O sódio também pode afetar as plantas. Quando o Na é 

absorvido, acumula-se em suas folhas provocando necrose em suas bordas (AYRES; 

WESTCOT, 1991). Concentrações normais de Na em águas superficiais variam de acordo 

com as condições geológicas locais. Segundo a OMS e o CONAMA (2008), o valor máximo 

recomendável de Na na água potável é de 200 mg/L. 

A média das concentrações mensuradas durante o período chuvoso é de 0,337 mg/L, 

sendo a C1 (0,433 mg/L), P5 (0,44 mg/L) e o P6 (0,398 mg/L) como destaques, apresentando 

concentração superior a média. No período seco, a média é de 0,383 mg/L, tendo os mesmos 

pontos destacados anteriormente como acima da média. Em seus tributários, a média entre 

eles é de 0,311 mg/L na estação chuvosa e de 0,394 mg/L na estação seca. Os tributários 3 4 e 

5 possuem concentrações superiores a esta média em ambos os períodos de amostragem.  

 

Figura 50 - Variação sazonal e espacial do sódio (Na+) nas águas do Córrego do Bule. 

  

Figura 51 - Variação sazonal e espacial do sódio (Na+) nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule. 
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4.5.3.2 Potássio (K
+
) 

 

O K em águas naturais apresenta pequenas quantidades, já que sua participação em 

processo de troca iônica é intensa, sendo facilmente fixados por argilominerais e seus sais são 

consumidos pelos vegetais (FEITOSA, 1997). As principais fontes de K são causadas pelos 

minerais como o feldspato potássico ((K, Na, Ca) (Si, Al)4 O8), muscovita 

(KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2) e biotita ( K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(F,OH)2)).  

Processos de fixação de K através da substituição isomórfica em meio argiloso é 

importante para a incorporação do elemento na formação de minerais secundários 

(PAGANINI, 1997). É visto como um importante macronutriente no desenvolvimento de 

plantas (DIAS; ALVAREZ, 1996).   

O CONAMA (2008) e o Ministério da Saúde (Portaria 518/04) não fazem referências 

às concentrações permitidas que caracterizem uma água como potável, porém segundo a 

OMS, este valor não poderá ultrapassar 20 mg/L. 

No período chuvoso, sua concentração média foi de 0,448 mg/L no Córrego 

principal, já no período seco, sua concentração média é de 0,624 mg/L. Na região da C1 e no 

P3, as concentrações mensuradas foram superiores a esta média em ambas as épocas de 

amostragem. Destaque para valores de 0,892 mg/L (chuvoso) e 1,016 mg/L (seco) para a 

cabeceira e no P3 de 0,494 mg/L (chuvoso) e 0,889 mg/L (seco). Nos tributários, encontrou-

se médias de 0,366 mg/L durante o período chuvoso e de 0,472 mg/L em seu período seco. Os 

tributários 3 e 4 apresentaram valores maiores que a média, com 0,52 mg/L (chuvoso) e 0,645 

mg/L (seco) e 0,547 mg/L (chuvoso) e 0,714 mg/L (seco), respectivamente.  

Os pontos de amostragem com valores superiores a média do córrego podem ser 

procedentes da geologia local e do menor volume de solos argilosos em suas margens. Os 

valores mensurados na estação seca foram superiores ao da estação chuvosa devido à 

diminuição da precipitação e do volume de fluxo do curso d’água. 

 

Figura 52 - Variação sazonal e espacial do potássio (K+) nas águas do Córrego do Bule. 
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Figura 53 - Variação sazonal e espacial do potássio (K

+
) nas águas dos principais tributários do Córrego do 

Bule. 

 

4.5.3.3 Amônio (NH4
+
) 

 

O N2, como comentado anteriormente, é escasso nas águas superficiais, sendo 

retirado do ar por algumas algas e está presente através da decomposição da matéria orgânica. 

Em contato com a água, rapidamente transforma-se em nitrogênio amoniacal (NH3  NH4
+
), 

sendo um indicador de diminuição da oxigenação e do pH do ambiente aquoso, além de ser 

considerado um sinal de poluição orgânica recente. Através da nitrificação, o íon é convertido 

em NO2
-
 e NO3

-
. Pode ser adsorvido por superfícies de composição argilosa.  

Para a estação chuvosa, apenas os pontos 2, 3, 7 e 8 do Córrego do Bule (0,059; 

0,221; 0,125 e 0,037, respectivamente) atingiram concentrações maiores que o limite de 

detecção (<0,01 mg/L). Na estação seca, nenhuma das estações atingiram o limite de detecção 

do método analítico. Os tributários 1 e 4 (estação chuvosa) e 1 e 5 (estação seca) não 

apresentaram concentrações acima do limite de detecção do método Para os demais pontos, 

suas concentrações foram muito baixas, destacando-se apenas o TR4 na estação seca, com 

concentração de 0,702 mg/L. Esta concentração anômala pode ser explicada pela 

decomposição de matéria orgânica próxima ao ponto de coleta. 

 

4.5.3.4 Cálcio (Ca
2+

)  

 

O Ca é um elemento bastante abundante, existente na maioria das rochas e ambientes 

aquáticos. Seus sais possuem uma solubilidade moderada a elevada dependendo da presença 

de CO2, e se precipitam como carbonato de cálcio (CaCO3), elemento pouco solúvel em meio 

aquoso (FEITOSA, 1997). As principais fontes geológicas de Ca são as formações 

carbonáticas, compostas essencialmente por calcita (CaCO3) e dolomita (CaMg(CO3)2), além 
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de minerais oriundos de rochas magmáticas e metamórficas, tais quais anortita (CaAl2Si2O8) e 

a apatita (Ca5(PO4)3(F,OH,Cl)). 

Na forma de CaCO3, o Ca apresenta solubilidade referente à quantidade de CO2 

dissolvido, fator este, que depende da temperatura e pressão, resultando na reação: 

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca
2+

 + 2HCO3
- 

O Ca
2+

 pode estar presente em diversos tipos de reações químicas, incluindo a troca 

iônica, precipitação e fixação química. Estes processos reduzem o efeito tóxico causado por 

outros íons (Na
+
 e Mg

2+
, principalmente) quando absorvidos pelas plantas (PAGANINI, 

1997). As concentrações mais elevadas de Ca
2+

 em relação aos demais cátions podem refletir 

o intemperismo de rochas calcissilicáticas e podem causar deficiência nutricional nas plantas, 

já que interagem com nutrientes como o Mg e K (DIAS; ALVAREZ, 1996). Processos como 

dissolução de calcita, troca catiônica e hidrólise do plagioclásio também podem influenciar na 

alteração do tipo de água (CHAE, 2005). 

Para efeito de potabilidade, são admitidos valores relativamente altos de Ca. No 

Brasil, o Ministério da Saúde (portaria 2914/11) estabelece um limite máximo de 500 mg/L. 

Concentrações elevadas podem ocasionar um gosto desagradável à água.  

As concentrações mensuradas de Ca
2+

 no córrego principal durante a amostragem em 

período chuvoso variam entre 11,36 mg/L na região da cabeceira e 3,96 mg/L no P2, tendo 

como média 7,24 mg/L. No período seco, as concentrações variam entre 23,46 mg/L na 

cabeceira e 11,22 mg/L no P1. A média é de 16,77 mg/L, maior que no período chuvoso, 

devido principalmente ao menor volume de chuvas que contribuem para maior concentração 

dos elementos presentes na água. Já nos tributários, a média em período chuvoso foi de 8,24 

mg/L, destacando-se os tributários 3, 5 e 6, com concentrações superiores a 12 mg/L. Em 

período seco, sua média é de 17,48 mg/L e atingem valores de 25,48 mg/L no TR6. Estas 

concentrações são influenciadas pela Fm Gandarela, unidade geológica composta 

essencialmente por rochas dolomíticas. 

 

Figura 54 - Variação sazonal e espacial do cálcio (Ca
2+

) nas águas do Córrego do Bule. 
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Figura 55 - Variação sazonal e espacial do cálcio (Ca
2+

) nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

 4.5.3.5 Magnésio (Mg
2+

) 

 

O Mg apresenta propriedades e comportamentos geoquímicos similares ao Ca, sendo 

mais solúvel e permanece dissociado em amplo intervalo de pH (SERRA, 1984). Os 

principais minerais fonte de Mg são as rochas carbonáticas, como os dolomitos 

(CaMg(CO3)2) e minerais oriundos de rochas magmáticas e metamórficas, tais como a biotita 

(K(Mg,Fe)3AlSi3O10(OH)2), actinolita ((Ca,Na)2 (Mg,Fe)5 (Si,Al)8O22(OH)2) e tremolita 

(Ca2Mg5Si8O22(OH)2).  

O excesso de íon Mg
2+

 em solos pode causar interferências no desenvolvimento de 

plantas, já que o elemento é um dos responsáveis por ativar enzimas essenciais para a 

atividade fotossintética (MALAVOLTA, 1981). Essa interferência é justificada pela 

deficiência de Ca induzida por excesso de íons trocáveis de Mg
2+

 no solo (AYERS; 

WESTCOT, 1991). O teor de Mg
2+ 

não é considerado como parâmetro de potabilidade pela 

OMS e pelo CONAMA, porém altas concentrações podem dar gosto não palatável.  

No período chuvoso, a concentração de Mg
2+

 teve média de 4,69 mg/L no córrego 

principal e 3,90 mg/L nos tributários. A região da cabeceira (9,51 mg/L) e os tributários 3 e 5 

(7,55 mg/L e 8,91 mg/L, respectivamente). No período seco, a média no córrego é de 7,98 

mg/L e nos tributários de 5,95 mg/L. As maiores concentrações no período seco são 

justificadas também pelo fato das águas estarem mais concentradas pelo menor volume de 

chuvas.  

0

10

20

30

TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 d
e

 C
a

2
+  

(m
g/

L)
 

Pontos de Amostragem - Tributários 

Chuvoso

Seco



100 
 

 

Figura 56 - Variação sazonal e espacial do magnésio (Mg
2+

) nas águas do Córrego do Bule. 

 
Figura 57 - Variação sazonal e espacial do magnésio (Mg

2+
) nas águas dos principais tributários do Córrego do 

Bule. 

 

4.6      DIAGRAMA DE PIPER 

 

As águas superficiais da área de estudo foram classificadas por meio de diagramas, 

constituído por dois triângulos equilaterais, sendo um representando aos cátions e o outro, os 

ânions dominantes e por um losango que, através de interseções destes triângulos, combinam 

as informações dos dois grupos iônicos (PIPER, 1944).  

 

Figura 58 - Representação do diagrama de Piper. 

Fonte: CRUZ, 2016. 
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Figura 59 - Classificação química das aguas superficiais na microbacia do Córrego do Bule (período chuvoso) 

por meio do diagrama de Piper. 

 

Figura 60 - Classificação química das aguas superficiais na microbacia do Córrego do Bule (período seco) por 

meio do diagrama de Piper. 

 

A água pode ser classificada como: bicabornatada cálcica ou magnesiana; 

bicabornatada sódica; cloro sulfatada sódica e cloro sulfatada cálcica ou magnesiana (Figura 

59 e 60). 
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Como visto nos diagramas, há a predominância do HCO3
-
 tanto no período seco 

quanto no período chuvoso. A maior influencia de cátions, provém do Ca
2+

 e em menor 

parcela, do Mg
2+

 em ambos os períodos de amostragem. Sob a classificação das aguas 

superficiais, essa característica a predominância do fluxo de escoamento de base nos rios. 

Desse modo, é possível classificar as águas da microbacia do Córrego do Bule como 

bicabornatadas cálcicas.  

 

4.7 DIAGRAMA DE GIBBS 

 

A avaliação das principais influências da química da água na microbacia do Córrego 

do Bule é caracterizada por três fatores principais: (i) precipitação pluvial (diluição); (ii) 

intemperismo (fatores geológicos); (iii) cristalização e evaporação.  

A pluviosidade é um importante controle dos constituintes da água devido à entrada 

de chuvas na estação chuvosa e o aumento da temperatura média aliada ao processo de 

evapotranspiração na estação seca. Esses fatores podem exercer o controle das concentrações 

dos constituintes químicos dissolvidos através da concentração e da diluição. Os fatores 

geológicos podem influenciar diretamente a qualidade da água do córrego através do 

intemperismo sobre rochas e solos e subsequente deposição (sedimentos), além da influência 

da descarga de águas subterrâneas (HEM, 1985; FAURE, 1998). Além disso, atividades 

antropogênicas, como a agropecuária e resíduos industriais e domésticos, podem influenciar 

na qualidade da água.  

Diversos processos geoquímicos podem ocorrer na água, incluindo: adsorção de 

metais por minerais de argila, óxidos/hidróxidos de Fe e Mn e matéria orgânica; complexação 

de metais e coprecipitação de metais em forma de óxidos (ROSE et al., 1979; KRAUSKOPF; 

BIRD, 1995; McSWEEN et al., 2003). 

O efeito dominante que as chuvas podem ter na qualidade da água pode ser 

entendido através do uso de um diagrama de Gibbs (Figura 61), onde mostra a grande 

influência da pluviosidade, com a predominância das amostras plotadas no campo da diluição 

e apenas algumas amostras plotadas no campo do intemperismo, tanto para o período 

chuvoso, como para o período seco. Contudo, o domínio da precipitação pluvial pode 

corroborar a hipótese de “lavagem” dos materiais geológicos que sofrem o intemperismo e 

consequentemente são lixiviados para os compartimentos fluviais, representando um fator 

importante para a concentração dos constituintes da água.  
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Figura 61 - Distribuição das amostras das águas superficiais da microbacia do Córrego do Bule durante o 

período chuvoso e seco por meio do diagrama de Gibbs. 

 

4.8 DIAGRAMAS TERNÁRIOS 

 

A composição silicática, carbonática ou evaporítica tem papel essencial na 

composição destas águas. Durante os processos de intemperismo, os minerais das rochas 

silicáticas são dissolvidos e transformados em resíduos de argila, cargas dissolvidas e SiO2; 

nas rochas carbonáticas, as taxas de dissolução são bem mais rápidas do que das rochas 

silicáticas e não há a formação de minerais secundários, porém, é considerada a mais 

importante fase controladora da composição química dos rios (FAIRCHILD et al., 1994; 

HAN; LIU, 2004).  

A dissolução dos evaporitos não exerce um papel importante na composição química 

das águas de rios, já que seus afloramentos são bastante raros em bacias hidrográficas (RYU 

et al., 2008). O evaporito é mais susceptível a intemperismo em comparação com o silicato e 

carbonato e sua dissolução pode gerar íons de K, Na, Ca, Mg, Cl e SO4. 

Para o entendimento dos processos intempéricos que ocorrem na microbacia do 

Córrego do Bule e suas principais rochas controladoras, foram utilizados diagramas ternários 

e gráficos de distribuição, levando-se em conta os principais íons e os sólidos totais 

dissolvidos.  
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Os diagramas ternários de composição química da água ilustram a predominância das 

substâncias constituintes de um sistema aquoso (íons) e indica qual delas é mais importante na 

solução. Este método busca avaliar as variações e sazonal dos íons maiores, levantando 

hipóteses sobre possíveis processos naturais e antropogênicos ocorrentes num determinado 

corpo d’água (VAROL et al., 2013).  

Foram produzidos para a caracterização de cada período de amostragem dois 

diagramas ternários, onde um é composto por cátions (Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+
) definindo sua 

classificação, o outro apresenta a classificação para os ânions (HCO3
-
, SO4

2-
, Cl

-
) e SiO2.  

A composição catiônica das águas da área de estudo possui como predominância o 

cálcio, seguido por Mg, K e Na para os cátions; para os ânions, há a grande predominância do 

HCO3
-
 sobre SO4

2-
, Cl

-
. Tal constatação sugere que litotipos carbonáticos fornecem as 

principais espécies iônicas para a água do córrego do Bule. Contudo, é válido ressaltar que o 

HCO3
-
 também é gerado a partir de reações intempéricas em rochas silicáticas, tal como a 

reação abaixo: 

177Na0,62Ca0,38Al1,38Si2,62O8 + 246CO2 + 367H2O → 123Al2Si2O5(OH)4 + 110Na
+
 + 68Ca

2+
 

+ 246HCO3
-
 + 220SiO2(aq) 

 

Figura 62 - Diagramas ternários das composições catiônicas e suas fases controladoras. 
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: 

Figura 63 - Diagramas ternários das composições aniônicas e suas fases controladoras. 

 

A contribuição da entrada atmosférica influência na composição química das águas 

superficiais. Em alguns rios, como os influenciados pela evaporação, a entrada atmosférica é 

substancialmente importante, representando cerca de 70% do total de sólidos totais 

dissolvidos (GAILLARDET et al., 1999). O Cl
-
 é o elemento mais comumente usado para 

avaliar contribuição atmosférica para a composição química do rio (LIU et al., 2013) porque 

seu conteúdo é geralmente muito baixo em carbonatos e silicatos.  

Para o melhor entendimento das principais rochas controladoras das cargas iônicas 

presentes na composição das águas da microbacia, foram feitas relações entre diversos 

parâmetros nos dois períodos de amostragem (chuvoso e seco), como apresentado nos 

gráficos, as relações calculadas foram entre: 

 

(I) STD x (Cl
- 
+ SO4

2-
)/HCO3

-
; 

(II) (Mg
2+

/Na
+
) x (Ca

2+
/Na

+
); 

(III) (HCO3
-
/ Na

+
) x (Ca

2+
/Na

+
); 

(IV) (Na
+
 + K

+
)/ HCO3

- 
x (Ca

2+ 
+ Mg

2+
)/ HCO3

-
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(I) STD x (Cl
- 
+ SO4

2-
)/HCO3

-
; 

 

(II) (Mg
2+

/Na
+
) x (Ca

2+
/Na

+
); 

 

(III) (HCO3
-
/ Na

+
) x (Ca

2+
/Na

+
); 
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(IV) (Na
+
 + K

+
)/ HCO3

- 
x (Ca

2+ 
+ Mg

2+
)/ HCO3

-
 

 

O carbonato tem um papel importante no controle da química da água, 

independentemente de qual seja o tipo de rocha principal ou local, porque este litotipo é mais 

suscetível ao intemperismo do que o silicato (ROY et al., 1999). Como já visto nos diagramas 

ternários, as amostras do córrego do Bule são caracterizadas por uma maior alcalinidade, onde 

a possível maior contribuição provocada pelo intemperismo dos carbonatos é mais 

significativa. 

Nas rochas silicáticas, a concentração de sílica representa um bom indicativo para 

distinguir a sua intemperização (CHETELAT et al., 2008; WU et al., 2005). De acordo com o 

aumento do volume do rio em direção ao seu exutório, há uma tendência crescente na 

concentração de sílica, já que ocorre um aumento do intemperismo dos silicatos em direção à 

jusante. A erosão dos silicatos pode ser justificada também à maior temperatura e maior 

volume de chuvas (FAN et al., 2014). 

A dominância de Ca
2+

 e HCO3
-
 e possíveis enriquecimentos em SO4

2-
 e Cl

-
 na 

composição iónica podem caracterizar uma importante contribuição da dissolução de rochas 

evaporíticas ou sais presentes no solo. Segundo Meybeck (1987), a taxa de dissolução do 

evaporito está entre 40-80 vezes maior do que rochas silicáticas e entre 4-7 vezes maior que 

rochas carbonáticas, ou seja, o evaporito pode influenciar significativamente a química do rio, 

mesmo que seus afloramentos sejam escassos na bacia. 

Os gráficos expostos acima reafirmaram os diagramas ternários, onde fica evidente 

que as rochas carbonáticas são responsáveis pelo controle das cargas iônicas na microbacia, 

com possível contribuição de rochas silicáticas e pequena contribuição do aporte atmosférico 

para esta bacia, considerando as concentrações de Cl.   
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4.9 ALUMÍNIO, FERRO E MANGANÊS 

 

Os elementos Al, Fe e Mn representam óxidos/hidróxidos e são importantes para o 

entendimento da mobilidade, complexação e segregação de diversos elementos químicos 

presentes no ambiente (COSTA, 2001). Suas concentrações foram medidas através do ICP-

MS apresentados em partes por bilhão (ppb) e apresentadas nas tabelas 12 e 13.  

 

Tabela 12 - Concentração (ppb) de Al, Mn e Fe presentes na água do Córrego do Bule. 

Análise de ICP-MS. 
Pontos Período Al Mn Fe 

C1 Chuvoso 5,47 14,48 2,10 

Seco 9,86 17,49 1,48 

P1 Chuvoso 5,24 27,67 2,88 

Seco 3,59 46,01 13,37 

P2 Chuvoso 4,02 17,55 6,45 

Seco 11,79 6,82 1,51 

P3 Chuvoso 7,58 3,30 2,24 

Seco 3,36 4,47 3,01 

P4 Chuvoso 5,45 3,11 6,19 

Seco 8,92 4,70 5,76 

P5 Chuvoso 13,55 29,15 17,69 

Seco 8,15 36,53 21,50 

P6 Chuvoso 31,26 66,38 48,95 

Seco 35,04 51,11 20,75 

P7 Chuvoso 10,72 6,13 15,73 

Seco 1,02 6,52 11,83 

P8 Chuvoso 4,67 85,10 4,16 

Seco 8,20 60,57 3,83 

Média Chuvoso 9,77 28,10 11,82 

Seco 9,99 26,02 9,23 

 

Tabela 13 - Concentração (ppb) de Al, Mn e Fe na água dos principais tributários. 

Análise de ICP-MS. 
 

Pontos 

Período Al Mn Fe 

TR1 Chuvoso 19,21 325,30 77,67 

Seco 16,84 85,57 29,97 

TR2 Chuvoso 10,38 389,30 14,43 

Seco 13,37 74,25 4,69 

TR3 Chuvoso 5,20 92,08 41,74 

Seco 1,18 64,14 49,21 

TR4 Chuvoso 17,04 11,31 13,96 

Seco 13,43 13,71 16,72 

TR5 Chuvoso 5,47 6,61 5,57 

Seco 8,81 7,84 5,59 

TR6 Chuvoso 13,23 36,46 14,72 

Seco 8,21 45,21 19,90 

Média Chuvoso 11,76 143,51 28,01 

Seco 10,31 48,45 21,01 
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4.9.1 Alumínio 

 

O Al é elemento metálico mais abundante na crosta terrestre principalmente como 

aluminossilicatos. Suas ocorrências naturais provem de ambientes que contém silicatos, 

complexos orgânicos, óxidos e hidróxidos e está presente no solo, água e ar. As águas naturais 

possuem baixos teores de Al, em sua maioria na forma de íon trivalente que é depositado nos 

sedimentos como hidróxido (MARQUES, 2010).  

Seu transporte se dá através de fluxos hidrológicos, interações solo-água e por 

influências de fatores geológicos, sendo, então, liberado devido à erosão natural do solo, 

mineração ou atividades agrícolas. Sua presença está relacionada a minerais como os 

feldspatos ((K,Na,Ca)(Si,Al)4O8), muscovita (KAl2Si3AlO10(OH,F)2) e a turmalina 

(Na(Mg,Fe,Li,Mn,Al)3Al6(BO3)3Si6.O18(OH, F)4) (RAISWELL, 2013). 

Em ambientes aquosos, a concentração de Al depende de fatores químicos, físicos e 

geológicos. Seus compostos possuem baixa solubilidade em água, exceto em valores 

extremos de pH, como no caso da chuva ácida, onde os compostos de Al são transportados e 

dissolvidos em rios e lagos (GREENWOOD et al., 2002). Sua concentração em águas naturais 

de pH entre 5-8 variam entre 0,001 a 0,05 mg/L, onde a espécie predominante é o hidróxido 

de alumínio (Al(OH)3), composto precipitado em sedimentos (CLETO, 2008). 

A concentração de Al em águas superficiais está associada ao período de chuvas e 

relacionado com a composição do particulado em suspensão na água e sua dissolução no solo 

neutraliza a entrada de ácidos, sendo extremamente tóxica para a biota aquática e terrestre e 

para os seres humanos (SPARKLING; LOWE, 1998). Na maioria dos casos, é visto como um 

elemento inofensivo, contudo, a exposição em altas concentrações podem causar problemas 

de saúde, com efeitos que se assemelham a concentrações de Pb no sangue (SAVORY et al., 

2002) e pode provocar doenças neurológicas, como o Mal de Alzheimer (CAMPBELL, 

2006). O CONAMA (2008) apresenta uma concentração de 0,2 mg/L como padrão de 

potabilidade. 

Os valores de Al variam muito de um ponto para o outro no Córrego do Bule e em 

seus tributários. A tendência seria uma maior concentração em períodos de estiagem. 

Contudo, tal comportamento não é visto nos pontos P1, onde sua concentração em período 

chuvoso é de 5,24 ppb e em período seco cai para 3,59 ppb; P3 de 7,58 ppb para 3,36 ppb; P5 

de 13,55 ppb para 8,15 ppb e no P7 de 10,72 ppb para 1,02 ppb, a mudança mais brusca entre 

todos os pontos. Na maioria dos tributários, o alumínio teve maior concentração em períodos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9sio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADtio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mangan%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alum%C3%ADnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alum%C3%ADnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sil%C3%ADcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%A9nio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BAor
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secos, exceto no TR2 e no TR5. Com o aumento das chuvas, maior será o material particulado 

em suspensão e a principal fase mineralógica do particulado são argilominerais, os quais o Al 

é representante nos sedimentos. 

Sua média no córrego principal no período de chuva foi de 9,77 ppb e de 9,99 ppb 

nos período seco. Já em seus tributários está média foi de 11,76 ppb na estação chuvosa e de 

10,31 ppb na estação seca. Todos os valores apresentados estão dentro do limite permitido 

pelo CONAMA.  

 

Figura 64 - Variação sazonal e espacial do alumínio nas águas do Córrego do Bule. 

 

Figura 65 - Variação sazonal e espacial do alumínio nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

4.9.2 Ferro 

 

O Fe é um elemento que possui grande afinidade geoquímica com o Mn e outros 

metais pesados. As principais fontes naturais do Fe para o ambiente aquático são a dissolução 

das rochas que constituem a geologia local e a erosão de solos ricos em Fe. As águas que 

contêm Fe caracterizam-se por apresentar cor elevada e turbidez baixa (HEM, 1985).  

Em solos, a decomposição da matéria orgânica consome O2 e produz CO2, composto 

que solubiliza Fe e Mn presentes nos sedimentos. O Fe apresenta-se dissolvido sob diferentes 

formas e depende basicamente do pH (CLEASBY, 1983). Em água, o contato com o O2 faz 

com que o Fe em seu estado ferroso (Fe
2+

) se oxide para seu estado férrico (Fe
3+

), dando 
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origem ao hidróxido férrico (Fe(OH)₃), composto insolúvel que se precipita, modificando a 

coloração da água (CLEASBY, 1983; MORUZZI et al., 2012). 

 Em períodos de maior precipitação, a concentração de Fe tende a aumentar devido 

ao carreamento de solos e à ocorrência de processos de erosão de suas margens (ESTEVES, 

1998). Suas fontes são minerais de cor escura (máficos) como a magnetita (Fe3O4), biotita 

(K(Mg,Fe)3(OH,F)2(Al,Fe) Si3O10) e pirita (FeS2). 

Com sua localização no QF, a região do Córrego do Bule possui em sua geologia, 

formações dolomíticas ferruginosas e itabiritos (Fm Gandarela e Cauê, principalmente), 

rochas com alta concentração de Fe e SiO2 e a canga, uma alteração supergênica das rochas 

itabiríticas com alto teor de Fe. Essa característica corrobora para a disponibilidade e a 

mobilidade do Fe para o meio aquático, em especial sobre os minerais ferromagnéticos, como 

o caso da oxidação do Fe
2+

 de goethitas (FeO(OH)) (SCHWERTMANN, 1979).  

O limite de potabilidade estabelecido pelo CONAMA (2008) e pela Portaria do 

Ministério Saúde (518/04) é de 0,3 mg/L. Apesar de não ser considerado tóxico, este limite é 

em função de problemas estéticos relacionados com a presença de Fe na água, como um sabor 

ruim e coloração de tom amarelada. Altas concentrações de Fe na água podem causas riscos 

ao desenvolvimento da biota e problemas na saúde humana, como distúrbios cardiovasculares, 

diabetes mellitus, doenças oculares, entre outros (PASCALICCHIO, 2002). 

As concentrações apresentadas pelo Fe nos pontos de amostragem do Córrego 

principal e em seus principais tributários estão todas dentro do limite estabelecido pelo 

CONAMA (2008). Nos tributários, esta média aumenta para 28,01 ppb no período chuvoso e 

21,01 ppb no período seco, isso se deve a valores encontrados principalmente no TR1 com 

concentrações de 77,67 ppb (chuvoso) e 29,97 ppb (seco) e no TR3 com concentrações de 

41,74 ppb (chuvoso) e 49,21 ppb (seco).  

 

Figura 66 - Variação sazonal e espacial do ferro nas águas do Córrego do Bule. 
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Figura 67 - Variação sazonal e espacial do ferro nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

4.9.3 Manganês  

 

O Mn, devido a sua afinidade geoquímica, possui comportamento semelhante ao do 

Fe. Possui fácil oxidação, já que ocorre na maioria das vezes sob a forma de óxido de 

manganês bivalente, e origina precipitados de coloração preta. Esta forma bivalente está 

presente em diversos tipos de rochas ígneas e metamórficas, principalmente aquelas que 

contêm piroxênio e anfibólio e pode substituir elementos como o Fe, Mg e o Ca em estruturas 

silicáticas (HEM, 1985; VAN CAPPELLEN, 1996) 

Além da forma bivalente, sua forma ionizada possui mais dois estados de valência 

(Mn
3+

 e Mn
4+

), formando larga variedade de óxidos. O estado Mn
+2

 é o mais solúvel, o Mn
3+

 

é o mais instável, podendo oxidar ou reduzir de forma natural, formando outros compostos e o 

Mn
4+

 é o estado menos solúvel (HEM, 1985; VAN CAPPELLEN, 1996; ROITZ et al., 2002). 

Esta forma tetravalente é formada quando o íon bivalente é liberado em solução aquosa 

durante processos intempéricos e com pH relativamente alto e geralmente possuem 

concentrações significativas de outros íons metálicos como Pb, Zn e Ni (HEM, 1985; 

NEUMANN et al., 1997). 

 Em meio aquoso, sua origem se dá através de dissolução de minerais como a 

pirolusita (MnO2), braunita (Mn2O3), rodocrosita (MnCO3) e a manganita (MnO(OH)) (Klein, 

2012). Assim como o Fe, o hidróxido de Mn tem influência sobre o controle e a distribuição 

de metais pesados em meios aquáticos.  

Como descrito na geologia local, a região possui características em sua composição 

que favorecem a presença de Mn, principalmente por parte das formações dolomíticas 

ferromanganesíferas (ROSIÈRE, 1993) Assim como o Fe e o Al, o Mn possui baixa 

mobilidade em ambientes oxidantes (DAVIES et al., 1989; FENDORF, 1995).  
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A concentração de Mn em águas naturais é de 0,2 mg/L em média (JENNE, 1968; 

FEITOSA, 2008). O Mn é um elemento essencial para muitos organismos vivos, incluindo os 

humanos e sua presença em quantidades excessivas é indesejável, pois a água adquire sabor 

desagradável e modifica a coloração da água para tons mais escuros. Efeitos adversos à saúde, 

como lesões neurológicas, danos aos testículos e impotência (PASCALICCHIO, 2002), sendo 

causados principalmente por ingestão tanto de água como alimentos.  

Os valores médios encontrados para as concentrações de Mn variam de 28,10 ppb em 

período chuvoso e 26,02 ppb em período seco no Córrego do Bule. Destacam-se os pontos P6 

(66,38 ppb (chuvoso) e 51,11 ppb (seco)) e o P8 (85,10 ppb (chuvoso) e 60,57 ppb (seco)). 

Nos principais tributários, suas médias se apresentaram bastante elevadas, estando acima do 

limite permitido pela OMS (50 ppb) e pelo CONAMA (100 ppb), com 143,51 ppb na estação 

chuvosa e abaixa para 48,45 ppb na estação seca. Os pontos com maior destaque são o TR1 e 

o TR2, com concentrações de 325,3 ppb e 389,3 ppb na estação chuvosa, respectivamente, 

porém elas abaixam para 85,57 ppb e 74,25 ppb na estação seca. A maior concentração no 

período chuvoso do que no período seco pode ser justificada pela lixiviação de rochas e solos 

provocada pelas chuvas. 

Figura 68 - Variação sazonal e espacial do manganês nas águas do Córrego do Bule.  

 

Figura 69 - Variação sazonal e espacial do manganês nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule 

 

0

25

50

75

100

C1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 d
e

 M
n

 (
p

p
b

) 

Pontos de Amostragem - Córrego do Bule 

Chuvoso

Seco

0

100

200

300

400

TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 d
e

 M
n

 
(p

p
b

) 

Pontos de Amostragem - Tributários 

Chuvoso

Seco



114 
 

 

4.10 METAIS PESADOS 

 

Foi possível caracterizar 11 metais (Sb, As, Ba, Cd, Co, Pb, Cr, Cu, Sr, Mo, Ni) 

presentes em concentrações acima do limite de quantificação do ICP-MS nos períodos 

chuvoso e seco. São apresentadas na tabela 14 e 15. O Zn não apresentou concentrações 

detectáveis nas análises através do ICP-MS.  

Tabela 14 - Concentração em ppb dos metais pesados dissolvidos em água. Análise feita 

por ICP-MS dos pontos de amostragem no Córrego principal. 
Pontos Período As Ba Cd Co Cr Cu Mo Ni Pb Sb Sr 

C1 
Chuvoso 0,083 3,030 0,022 0,018 0,095 0,119 1,310 0,215 0,057 0,054 2,785 

Seco 0,113 3,379 0,238 0,225 0,187 0,500 1,456 0,067 0,359 0,170 5,655 

P1 
Chuvoso 0,119 4,468 0,023 0,037 0,105 0,253 1,422 0,313 0,081 0,265 1,450 

Seco 0,059 5,592 0,225 0,140 0,064 0,164 0,084 0,232 0,280 0,071 2,776 

P2 
Chuvoso 0,057 0,250 0,022 0,019 0,126 0,355 1,581 0,202 0,036 0,119 0,831 

Seco 0,182 0,348 0,242 0,255 0,165 0,237 1,388 0,165 0,384 0,104 1,132 

P3 
Chuvoso 0,118 0,437 0,022 0,007 0,246 0,246 1,552 0,362 0,013 0,163 1,938 

Seco 0,117 0,024 0,248 0,244 0,003 0,344 1,375 0,076 0,371 0,093 3,463 

P4 
Chuvoso 0,099 2,162 0,022 0,011 0,176 0,137 1,534 0,111 0,039 0,091 2,760 

Seco 0,102 2,210 0,237 0,238 0,088 0,488 1,317 0,216 0,379 0,140 5,561 

P5 
Chuvoso 0,116 4,259 0,023 0,027 0,118 0,226 1,530 0,129 0,045 0,052 2,275 

Seco 0,083 4,668 0,242 0,224 0,102 0,359 1,176 0,143 0,372 0,177 4,445 

P6 
Chuvoso 0,118 4,484 0,021 0,037 0,140 0,321 1,329 0,164 0,076 0,050 2,249 

Seco 0,091 4,818 0,244 0,210 0,065 0,348 1,146 0,176 0,335 0,183 4,304 

P7 
Chuvoso 0,162 2,350 0,023 0,020 0,396 0,228 1,759 0,495 0,046 0,045 2,583 

Seco 0,096 1,899 0,249 0,244 0,163 0,401 1,265 0,208 0,373 0,183 4,207 

P8 
Chuvoso 0,078 3,008 0,019 0,016 0,072 0,118 1,403 0,113 0,041 0,027 1,839 

Seco 0,157 3,193 0,244 0,239 0,242 0,503 1,370 0,241 0,378 0,200 3,492 

Média 
Chuvoso 0,106 2,716 0,022 0,021 0,164 0,223 1,491 0,234 0,048 0,096 2,079 

Seco 0,111 2,903 0,241 0,224 0,120 0,372 1,175 0,169 0,359 0,147 3,893 

Tabela 15 - Concentração em ppb dos metais pesados dissolvidos em água. Análise feita 

por ICP-MS dos pontos de amostragem nos principais tributários. 
Pontos Período As Ba Cd Co Cr Cu Mo Ni Pb Sb Sr 

TR1 
Chuvoso 0,097 3,009 0,024 0,112 0,214 0,210 1,177 0,210 0,106 0,018 1,276 

Seco 0,149 3,420 0,243 0,101 0,039 0,398 0,780 0,127 0,260 0,208 2,096 

TR2 
Chuvoso 0,128 17,240 0,023 0,128 0,025 0,098 1,266 0,098 0,119 0,024 1,183 

Seco 0,084 21,170 0,241 0,105 0,279 0,569 0,783 0,200 0,276 0,203 1,886 

TR3 
Chuvoso 0,093 12,690 0,026 0,028 0,130 0,468 1,473 0,468 0,093 0,028 3,686 

Seco 0,132 15,040 0,236 0,208 0,125 0,824 1,241 0,123 0,296 0,200 7,563 

TR4 
Chuvoso 0,157 6,171 0,024 0,023 0,114 0,326 1,652 0,326 0,061 0,034 1,451 

Seco 0,089 6,744 0,243 0,241 0,181 0,243 1,222 0,145 0,358 0,201 2,459 

TR5 
Chuvoso 0,059 14,190 0,034 0,008 0,069 0,169 3,169 0,169 0,052 0,019 2,839 

Seco 0,184 16,760 0,246 0,239 0,219 0,529 1,104 0,251 0,371 0,215 5,598 

TR6 
Chuvoso 0,114 7,154 0,022 0,039 0,134 0,118 1,317 0,118 0,072 0,059 2,183 

Seco 0,127 7,940 0,248 0,206 0,207 0,502 1,079 0,203 0,353 0,184 4,106 

Média 
Chuvoso 0,108 10,076 0,026 0,056 0,114 0,232 1,676 0,232 0,084 0,031 2,103 

Seco 0,128 11,846 0,243 0,183 0,175 0,511 1,035 0,175 0,319 0,202 3,951 
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4.10.1 Antimônio (Sb) 

 

O Sb é um elemento pouco abundante na natureza, porém, é um constituinte comum 

em diversos minerais. Este elemento está correlacionado com a presença de depósitos 

minerais hidrotermais. As interações do Sb para com o ambiente dependem fortemente do pH, 

temperatura, O2 e materiais particulados (FILELLA et al., 2002). Apresenta-se na forma de 

sulfetos estáveis e poucos solúveis tendo como sua principal forma o estibnita (Sb2S3).  

Em meio aquático, pode provir de erupções vulcânicas, do intemperismo de rochas e 

da lixiviação de solos. Este último é justificado pela presença de Sb as camadas superficiais 

do solo e, com o aumento da profundidade, sua concentração diminui gradativamente 

(LOSKA et al., 2004).  Sua presença pode estar relacionada também através de atividades 

antropogênicas como a mineração, atividades agrícolas e industriais, principalmente na 

fabricação de diversos tipos de plásticos (MAEDA et al., 1994).  

Sua toxidade é limitada pelo seu estado de oxidação (Sb
3+ 

e Sb
5+

) e consequente 

solubilidade dos seus compostos. A espécie Sb
3+ 

é mais estável em solução aquosa do que a 

espécie Sb
5+

, entretanto, ao sofrer hidrólise em sua forma trivalente, o Sb não apresenta carga 

elétrica, permitindo sua passagem através de membranas celulares, tornando-o cerca de 10 

vezes mais tóxico do que o pentavalente (FOWLER; GOERING, 1991). Segundo o 

CONAMA (2008), seu valor máximo de potabilidade é de 0,005 mg/L em água doce natural. 

Por ser um elemento com baixa solubilidade, o Sb apresentou concentrações baixas 

nas águas tanto do córrego principal, com média de 0,09 ppb na estação chuvosa e 0,15 ppb 

na estação seca e nos tributários, com médias de 0,03 ppb na estação chuvosa e 0,20 ppb na 

estação seca. Em todos seus pontos de amostragem, o elemento se apresentou bem abaixo do 

limite máximo de potabilidade apresentado pelo CONAMA. 

 

Figura 70 - Variação sazonal e espacial de antimônio nas águas do Córrego do Bule. 
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Figura 71 - Variação sazonal e espacial de antimônio nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

 4.10.2 Arsênio (As) 

 

O As está presente em abundância na crosta terrestre, sendo um elemento essencial 

ao organismo humano. Pode assumir propriedades metálicas e não metálicas, sendo 

transportado basicamente por meios aquosos, em sua forma iônica pentavalente (As
5+

) 

(CUNHA; DUARTE, 2008). Portanto, seu estado de oxidação e sua mobilidade estão 

relacionadas com o potencial redox e pH. Os minerais mais comuns de As são os sulfetos e 

arsenetos, por exemplo, arsenopirita (FeAsS) (SMEDLEY; KINNIBURGH, 2002). Sua 

presença em águas naturais é relacionada com a interação solo-água e rocha-água através da 

dissolução, intemperismo e lixiviação, dependendo de fatores geohidrológicos e 

biogeoquímicos, enquanto sua presença por meios antropogênicos se dá através de 

processamento de minérios, pesticidas e herbicidas (BORBA et al., 2004). 

Em altas concentrações pode originar lesões cutâneas e vasculares, podendo ter 

efeito carcinogênico, já que é um elemento cumulativo (BASU et al., 2001).. Segundo o 

CONAMA (2008), o padrão de potabilidade é 0,01 mg/L.  

Assim como o Sb, o As possui uma limitação a cerca de sua solubilidade. Com 

média no córrego principal de 0,11 ppb no período chuvoso e de 0,11 ppb no período seco e 

nos principais tributários de 0,11 ppb no período chuvoso e 0,13 ppb no período seco, o As se 

apresenta dentro do padrão de potabilidade. 
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Figura 72 - Variação sazonal e espacial de arsênio nas águas do Córrego do Bule.  

Figura 73 - Variação sazonal e espacial de arsênio nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule.  

 

4.10.3 Bário (Ba) 

 

O Ba é um elemento raro nas águas naturais, em teores que podem variar de 0,0007 a 

0,9 mg/L, em média. Suas principais fontes naturais são provocadas pelo intemperismo e 

erosão de depósitos naturais, normalmente veios hidrotermais, tendo sua forma mais comum a 

barita (BaSO4) ou feldspatos ricos em Ba (SAVAZZI, 2008). Em águas naturais, sua presença 

está relacionada com carbonatos. Em atividades antropogênicas, o bário tem como fontes 

principais as atividades industriais e extração mineral (MOORE, 2012) 

Tanto em sua forma sulfatada, como na forma de carbonato, o Ba não é solúvel em 

água, logo, permanecem no ambiente. Já como NO3
-
, Cl

-
 e hidróxido, o elemento é solúvel em 

meios aquosos e tem menor durabilidade no ambiente, por isso são mais raros de serem 

encontrados (SAVAZZI, 2008).  

Como não é considerado um elemento essencial aos organismos, pequenas 

concentrações de Ba podem causar efeitos adversos à saúde. Em curto prazo, sua ingestão 

através da água ou alimentos podem causar efeitos gastrointestinais como vômitos e diarreias. 

Em longo prazo, os efeitos a saúde podem ser ainda mais prejudiciais, como alterações no 

ritmo cardíaco (vasoconstrição) e paralisia (KLAASSEN; AMDUR, 1996). O padrão de 

potabilidade proposto pelo CONAMA (2008) e pela OMS é de 0,7 mg/L.  
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As concentrações de Ba dissolvido nas águas da microbacia do Córrego do Bule se 

apresentam mais elevadas entre todos os elementos traços relacionadas neste estudo. Sua 

média no Córrego do Bule é de 2,72 ppb na estação chuvosa e de 2,90 ppb na estação seca, 

enquanto em seus tributários, sua média é de 10,08 ppb na estação chuvosa e de 11,84 ppb na 

estação seca. Dentre os tributários, destaca-se o TR2, tributário que possui maior influência 

nessa média encontrada, apresentando concentrações de 17,24 ppb e 21,17 ppb nas estação 

chuvosa e seca, respectivamente. No entanto, fica evidente que o elemento possui baixa 

mobilidade e as concentrações altas em determinados pontos de amostragens não fazem com 

que os outros pontos mais a jusante aumentem suas concentrações. 

 

Figura 74 - Variação sazonal e espacial de bário nas águas do Córrego do Bule. 

 

Figura 75 - Variação sazonal e espacial de bário nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

4.10.4 Cádmio (Cd) 

 

O Cd é um elemento raro e não ocorre de forma pura na natureza, estando associado 

ao Zn, Cu e Pb. É considerado um dos metais pesados com maior mobilidade e fatores como 

o pH e o potencial redox afetam sua solubilidade (GRAY et al., 1998). Em condições de pH 

mais baixo, o Cd apresenta maior mobilidade (FILIUS et al., 1998). Sua mobilidade pode ser 

afetada pela formação de compostos solúveis com Cl-, fazendo com que sua adsorção 
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diminua e sua mobilidade aumente (MELO et al., 2004). Em ambientes com forte oxidação, o 

Cd pode formar minerais como o óxido de cádmio (CdO) (KABATA-PENDIAS, 1992). Em 

ambientes com pH próximo à neutralidade, há a formação de hidróxido de cádmio (CdOH
+
), 

que é adsorvido em superfícies por óxidos de Fe e Al podendo ocorrer a coprecipitação de 

acordo com o avanço destas reações (MCBRIDE, 1978). Nestas condições, a adsorção de Cd 

diminui, devido a uma concorrência com os íons Ca
2+ 

e Mg
2+ 

(MCBRIDE, 1978).  

Sua presença natural está relacionada com rochas fosfatadas, utilizadas como 

fertilizantes e minérios sulfetados de Zn. Destaca-se dos demais metais pelo seu caráter 

eminentemente antropogênico, isto é, tem sido mobilizado de matrizes geológicas a partir de 

atividades industriais e mineradoras (NRIAGU, 1990).  

Sendo um dos metais mais tóxicos, não apresenta nenhuma qualidade que o torne 

benéfico ou essencial para os seres vivos (GALVAO et al., 1987; ROMAN, 2002). Segundo o 

CONAMA (2008), sua concentração máxima em águas potáveis tem como limite 0,005 mg/L. 

As concentrações encontradas de Cd se apresentaram bem abaixo do limite máximo 

de potabilidade exigido pelo CONAMA. Isso pode ser justificado pelo fato do pH médio da 

microbacia estar em valores próximos ou iguais a 7. Sua média no córrego principal foi de 

0,022 ppb e 0,241 ppb nas estações chuvosa e seca, respectivamente. Nos tributários, sua 

média permanece praticamente a mesma, com concentrações de 0,026 ppb na estação chuvosa 

e 0,243 ppb na estação seca. 

 

Figura 76 - Variação sazonal e espacial de cádmio nas águas do Córrego do Bule. 

 

Figura 77 - Variação sazonal e espacial de cádmio nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

C1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 d
e

 C
d

 
(p

p
b

) 

Pontos de Amostragem - Córrego do Bule 

Chuvoso

Seco

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 d
e

 C
d

 
(p

p
b

) 

Pontos de Amostragem - Tributários 

Chuvoso

Seco



120 
 

 

4.10.5 Cobalto (Co) 

 

O Co é um elemento relativamente raro na crosta terrestre, sempre associado a outros 

minérios como os de Pt, Cu e Pb. Seu comportamento geoquímico se assemelha ao Fe, 

substituindo-o em diversos minerais (HEM, 1985). Naturalmente, é encontrado em rochas, 

solos e plantas, tendo como fonte natural principal os incêndios florestais, onde este elemento 

é jogado na atmosfera e depositado sequencialmente nos solos e águas superficiais. A 

presença do Co na água é limitada por seus aspectos físico-químicos como a precipitação e 

adsorção. Estes dois processos tem como principal controlador os óxidos de Mn (HEM, 1985; 

KEHEW, 2001). 

Apesar de ser um nutriente essencial em pequenas quantidades para mamíferos, o Co 

pode apresentar níveis de toxidade a partir de 0,2 mg/L (CONAMA, 2008), podendo causar 

dermatites, insuficiência renal e hepática pelo acúmulo durante anos (ALVES et al., 2003).  

Assim como o Cd, a dissolução do Co depende diretamente do pH. Com média no 

Córrego do Bule de 0,021 ppb na estação chuvosa e 0,224 ppb na estação seca. Nos 

tributários, a média no período chuvoso é de 0,056 ppb, enquanto no no período seco, a média 

sobe para 0,183 ppb. O elemento se apresenta bem abaixo do nível de toxidade apresentado 

pelo CONAMA. Na maioria dos pontos de amostragem, o Co aumenta consideravelmente 

suas concentrações em épocas secas, o que pode ser justificado por ser um elemento que 

possui sua origem em fontes subterrâneas, se concentrando mais em épocas de estiagem. 

 
Figura 78 - Variação sazonal e espacial de cobalto nas águas do Córrego do Bule. 

 
Figura 79 - Variação sazonal e espacial de cobalto nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule. 
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4.10.6 Chumbo (Pb) 

 

O Pb é um dos metais mais tóxicos conhecido pelo homem e sua abundância é 

relativamente alta na crosta terrestre. Possui baixa mobilidade, uma densidade próxima a 11 

g/cm3 e sua forma iônica mais comum no ambiente é o Pb
2+

, sendo o Pb
4+

 responsável por 

formar minerais altamente insolúveis (MCBRIDE, 1994). É encontrado em estado sólido em 

condições normais de temperatura e pressão.  

Sua principal fonte natural é o mineral galena (PbS), um sulfeto que, ao se oxidar, 

vira sulfato de Pb, que é um sal instável, o qual libera o Pb, que reage com o carbonato do 

meio aquoso e pode ser incorporado a óxidos de Fe e Mn, a argilominerais e até mesmo 

matéria orgânica. O Pb
2+

, em ambientes que permitam sua adsorção, pode substituir o K, Na e 

Sr na estrutura mineral (LINHARES et al., 2009). No entanto, em água, este íon é limitado 

pela presença de sulfatos e carbonatos.  

Em águas superficiais, o Pb sofre influência do pH, dos sais dissolvidos e compostos 

orgânicos (como o ácido húmico), sendo estes últimos  componentes os principais 

responsáveis pelo transporte e disponibilidade do elemento na água (PAOLIELLO; CHASIN, 

2001). Os processos antropogênicos são responsáveis pela maior liberação deste elemento na 

natureza, através de atividades de mineração, metalúrgicas, fertilizantes agrícolas e queima de 

combustíveis fósseis (DE CAPITANI, 2009).  

O Pb não possui função fisiológica conhecida e seus efeitos tóxicos afetam quase os 

sistemas vitais (YAXIONG et al., 1998). Os principais problemas ocasionados pela presença 

de chumbo em água ou produtos alimentícios são as alterações ósseas, danos hematológicos e 

neurológicos (VANZ et al., 2003). Sendo assim, o CONAMA (2008) define como limite 

máximo de potabilidade um valor de 0,01 mg/L.As concentrações de Pb dissolvido nas águas 

do Córrego do Bule possuem média de 0,048 ppb (chuvoso) e de 0,359 ppb (seco). Nos 

tributários, esta média é de 0,084 ppb (chuvoso) e 0,319 ppb (seco). Foi observado que suas 

concentrações aumentam cerca de dez vezes da estação chuvosa para a seca. 

Figura 80 - Variação sazonal e espacial de chumbo nas águas do Córrego do Bule.  
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Figura 81 - Variação sazonal e espacial de chumbo nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

4.10.7 Cromo (Cr) 

 

O Cr é apenas o 20º elemento mais comum na crosta e se apresenta principalmente 

em dois estados de oxidação, o Cr
3+

 e o Cr
6+

. O Cr
3+

 é considerado um micronutriente, 

essencial para o organismo e possui baixa mobilidade, porém, em altas concentrações, este se 

torna prejudicial à saúde (JORDÃO et al., 1999), já o Cr
6+

 é considerado tóxico, altamente 

móvel e se apresenta em concentrações inferiores ao Cr
3+

 na maioria das vezes
 
(MANZOORI 

et al., 1996). A conversão de Cr
3+

 em Cr
6+

 e vice versa acontece naturalmente provocado por 

características físico-químicas do ambiente. Estes fatores controlam sua disponibilidade e 

mobilidade também. Em ambientes aquáticos de caráter oxidante e alcalino, a espécie 

hexavalente é predominante, ocorrendo na forma de CrO4 e HCrO4. Em ambientes aquáticos 

redutores, a predominância é do íon trivalente, se apresentando nas formas Cr
3+

, Cr(OH)3 e 

Cr(OH)4 (XING; BEAUCHEMIN, 2010). 

Sua presença natural se dá através da dissolução de minerais, como a cromita 

(FeCr2O4), presente principalmente em rochas máficas e ultramáficas. Em águas superficiais, 

pode estar associado a processos de contaminação antrópica como despejos industriais e a 

processos naturais, como incêndios florestais e intemperismo químico (FAURE, 1998). 

Sua toxidade está relacionada ao íon hexavalente, que pode causar danos genéticos 

ligados à mutação e diversos tipos de câncer. Segundo o padrão de potabilidade proposto pelo 

CONAMA (2008), os valores das concentrações de cromo não pode ultrapassar 0,05 mg/L. 

As concentrações de Cr se apresentam abaixo dos limites máximos de potabilidade, 

com média de 0,164 ppb (chuvoso) e 0,120 ppb (seco) nas águas do Córrego do Bule. 

Destaque-se o ponto de amostragem  P3, onde sua concentração no período chuvoso foi de 

0,246 ppb e no período seco, ela praticamente tendeu a zero, com concentração de 0,003 ppb. 

Nos tributários, suas médias são praticamente iguais ao restante da microbacia, com valores 

de 0,114 ppb na estação chuvosa e 0,175 ppb na estação seca.  
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O Cr se concentra mais no período chuvoso possivelmente devido à lixiviação de 

solos e rochas, as quais possuem características máficas e ultramáficas, presentes nas zonas de 

cisalhamento existente entre os quartzitos da Serra de Ouro Branco e as ultramáficas do Rio 

das Velhas.  

 

Figura 82 - Variação sazonal e espacial de cromo nas águas do Córrego do Bule. 

 

Figura 83 - Variação sazonal e espacial de cromo nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

 4.10.8 Cobre (Cu) 

 

O Cu, além de ser muito abundante na crosta terrestre, é um elemento essencial para 

o organismo dos seres vivos. Atua na síntese de proteínas e hemoglobina (FORTUNATO, 

2009). É encontrado associado a outros elementos químicos que formam diversos minerais, já 

que em seu estado puro é raro (RIBEIRO, 2001).  

Altos teores de Cu são encontrados em minerais primários, principalmente nos 

minerais sulfetados, como a calcopirita (CuFeS2), calcocita (Cu2S) e covellita (CuS), 

enquanto em minerais oxidados ou secundários, seu teor é baixo, como na cuprita (Cu2O). 

Pode também ser carbonatado (malaquita – Cu2CO3(OH)2) e silicatado (crisocola – 

Cu2H2Si2O5(OH)4). Além da presença em minerais, o Cu pode ser depositado no ambiente por 

processos antropogênicos como queima de carvão, fertilizantes e exploração mineral 

(PEDROZO et al., 2001).  
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Sua disponibilidade em ambientes aquáticos está relacionada com fatores como a 

complexação com ligantes inorgânicos (CO3
2-

, OH
-
, HS

-
), orgânicos (ácido húmico), na forma 

dissolvida, como cátion bivalente (Cu
2+

), adsorvido por óxidos metálicos, onde fatores como 

o pH e a presença de matéria orgânica controlam sua distribuição, e interagindo com 

argilominerais, onde é co-precipitado (SIGG, 1998; GUNDERSEN; STEINNES, 2003). 

Mesmo sendo um elemento essencial aos organismos vivos em pequenas 

quantidades, a elevada concentração de cobre em águas pode causar danos a saúde como 

vômito, dano renal e hepático. A exposição prolongada ao metal em alimentos ou água pode 

causar dano ao fígado. O padrão de potabilidade proposto pelo CONAMA (2008) é de 2 

mg/L. 

O Cu possui comportamento geoquímico semelhante a Cd, As e Pb, apresentando 

dependência do pH e facilidade para adsorção por óxidos/hidróxidos  de Fe e Mn. Apesar 

disso, o Cu apresenta concentrações maiores na área de estudo. Sua média no córrego 

principal é de 0,223 ppb e de 0,372 ppb nas estações chuvosa e seca, respectivamente. Em seu 

ponto mais a montante (C1), sua concentração varia de 0,119 ppb (chuvoso) para 0,500 ppb 

(seco). Essa variação ocorre também no P4 (0,137 ppb para 0,488 ppb) e no ponto mais a 

jusante (P8), com variação de 0,118 ppb a 0,503 ppb do período chuvoso para o seco.  

O mesmo padrão ocorre nos seus principais tributários, com média de 0,232 ppb no 

período de chuvas e de 0,511 ppb no período de estiagem. As variações do TR2 (0,025 ppb a 

0,569 ppb), do TR5 (0,169 ppb para 0,529 ppb) e TR6 (0,118 ppb a 0,502 ppb) se destacam 

pelo aumento consideravelmente entre o período chuvoso para o seco. 

Figura 84 - Variação sazonal e espacial de cobre nas águas do Córrego do Bule. 

 
Figura 85 - Variação sazonal e espacial de cobre nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule. 
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4.10.9 Estrôncio (Sr) 

 

O Sr é um metal alcalino terroso que substitui o Ca em diversos minerais como a 

apatita e plagioclásios (PALMER, 1992), principalmente em ambientes com a presença de 

rochas carbonáticas (aragonita > calcita) (MARSHALL; FAIRBRIDGE, 1999). 

 Devido a sua semelhança com o Ca, este elemento não é considerado tóxico. A 

OMS e o CONAMA não citam concentrações permitidas para níveis de potabilidade. 

Por ser um elemento com maior facilidade de dissolução em águas, o Sr é o elemento 

que apresenta maior concentração nas águas da microbacia do Córrego do Bule. Sua média no 

córrego principal é de 2,079 ppb no período de chuva e de 3,893 ppb no período de seca. Nos 

tributários, esta média é de 2,103 ppb no período de chuva e de 3,951 ppb no período de seca, 

com destaque para o ponto TR3, com 3,686 ppb e 7,563 ppb nas estações de chuva e seca, 

respectivamente. 

 

Figura 86 - Variação sazonal e espacial de estrôncio nas águas do Córrego do Bule. 

Figura 87 - Variação sazonal e espacial de estrôncio nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

4.10.10 Molibdênio (Mo) 

 

O Mo não é encontrado como metal livre na crosta terrestre, mas em diversos estados 

de oxidação. Não é um constituinte comum na formação de minerais essenciais. Em rochas 

sedimentares, sua concentração é controlada pela presença e abundância de materiais 

argilosos e orgânicos. Possuem baixa solubilidade e reatividade (URE;  BERROW, 1982). 
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Em depósito ferromagnesíferos, o Mo possui tendência à adsorção e co-precipitação por 

óxidos/hidróxidos de Mn, comportamento geoquímico semelhante ao do Cu. Esta 

característica está relacionada também a depósitos hidrotermais (WILLIAMS, 1992).  

O Mo é um elemento essencial para o organismo em baixas concentrações. Segundo 

o CONAMA (2008), seu limite de potabilidade é de 0,07 mg/L. As concentrações do 

molibdênio variaram pouco do período chuvoso ao período seco e de um ponto de 

amostragem a outro, sendo que possuem uma maior concentração no período chuvoso, além 

de estarem dentro dos valores aceitáveis de potabilidade das águas naturais. Sua média no 

córrego principal foi de 1,491 ppb e de 1,175 ppb, no período de chuva e no de estiagem. Nos 

tributários, sua média ficou em 1,676 ppb e de 1,035 ppb nos mesmo períodos.  

 

Figura 88 - Variação sazonal e espacial de molibdênio nas águas do Córrego do Bule. 

 

Figura 89 - Variação sazonal e espacial de molibdênio nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

4.10.11 Níquel (Ni) 

 

O Ni é também considerado um elemento essencial para o funcionamento do 

organismo, agindo como micronutriente, possuindo papel biológico parecido com o Fe. É 

encontrado em seu estado puro, compostos inorgânicos solúveis, como os hidróxidos, 

sulfatos, cloretos e nitratos, e insolúveis, como os óxidos e sulfetos. Suas principais fontes 

minerais são a pentlandita ((FeNi)9S8) e nicolita (NiAs) (LEE et al., 1999) e associados com 
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silicatos e óxidos/hidróxidos em ambiente superficial. O Ni possui diferentes estados de 

oxidação e o mais comum é o Ni
2+

, que possui a capacidade de formar diversos complexos 

(VAITSMAN et al., 2001; QUINÁGLIA, 2012) 

Em águas naturais doces, sua concentração média varia entre de 0,002 a 0,01 mg/L e 

pode ser transportado como partículas precipitadas com material orgânico ou em sua forma 

iônica, a qual é predominante, associada também com material orgânico. Sua alta mobilidade 

permite seu transporte e distribuição em diversos compartimentos ambientais através de 

processos químicos, físicos e biológicos. No entanto, este último não é acumulado por 

organismos aquáticos em quantidades significativas (AZEVEDO; CHASIN, 2003). O 

CONAMA (2008) limita sua concentração em 0,02 mg/L. Águas e alimentos ingeridos com 

concentrações superiores a esta ocasionam desde dor de estômago à alterações sanguíneas e 

danos renais.  

Sua média no córrego principal é de 0,234 ppb na estação chuvosa e de 0,169 ppb na 

estação seca. O P3 destaca se por apresentar uma variação significativa do período chuvoso 

para o período seco, com 0,362 ppb na estação chuvosa e de apenas 0,076 ppb na estação 

seca. Nos tributários, sua média é de 0,232 ppb no período de chuvas e de 0,175 ppb no 

período de estiagem.  

As concentrações encontradas na microbacia estão abaixo da média conhecida de 

águas naturais e, consequentemente, abaixo dos limites de potabilidade imposto pelo 

CONAMA. O Ni, assim como o Cr, se apresenta com maior concentração média no período 

chuvoso se comparado ao período seco, podendo ser justificado também por processos de 

lixiviação de rochas e solos que apresentam o elemento em sua composição. 

 
Figura 90 - Variação sazonal e espacial de níquel nas águas do Córrego do Bule. 
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Figura 91 - Variação sazonal e espacial de níquel nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

4.11 SÍLICA (SiO2) 

 

O Silício é o elemento mais abundante do planeta Terra, constituindo cerca de 60% 

da crosta. Os aluminossilicatos, constituído basicamente por O, Si e Al em sua composição, 

são os maiores responsáveis por essa abundância, tanto de forma primária (quartzo, 

feldspatos, etc) como na forma secundária (argilas). É considerado um componente 

fundamental em processos geológicos e biológicos. Possui características como baixa 

condutividade elétrica e alta condutividade térmica (SLACK, 1964). Uma peculiaridade do Si 

é a sua capacidade de gerar campo elétrico em superfície quando submetido à pressão, 

conhecido como efeito piezoelétrico (LAZZERINI; BONOTTO, 2014).  

Na maioria das águas, a espécie predominante de Si ocorre como ácido ortossilícico 

(H4SiO4), porém sua forma coloidal não iônica apresenta maior predominância em águas 

superficiais, principalmente na presença de matéria orgânica (LAZZERINI; BONOTTO, 

2014). Teores de sílica dissolvidos em águas superficiais raramente ultrapassam 100 mg/L e 

tem como fonte principal a solubilização de minerais primários, onde na interação água-rocha, 

esse silício dissolvido é adsorvido na formação de argilas (SZIKSZAY, 1993).  

Sua mobilidade iônica é menor do que de outros solutos presentes na água e sua 

concentração é diretamente influenciada pela temperatura, presença de CO2, salinidade e 

matéria orgânica (SHVARTSEV, 2008). O aumento da temperatura faz com que sua 

solubilidade seja maior, já em faixas de pH entre 2 e 9, essa solubilidade é basicamente 

constante, tendo sua precipitação em forma de coloide em pH próximo de 4,5 (SJORBERG, 

1996).  

A maioria dos elementos presentes na água superficial é solubilizada antes da Si e do 

Al, justificado por suas grandes abundâncias de ambos em minerais. Isto acarreta na 

recristalização de minerais secundários, como por exemplo, os hidróxi-aluminossilicatos, que 
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absorvem grande parte dos íons de silício disponíveis e posteriormente se precipitam, sem 

restar quase nada em meio aquoso (DOUCET et al., 2001).  

 

 Tabela 16: Concentração em mg/L de sílica (SiO2) dissolvida nas águas do Córrego do 

Bule (esq.) e em seus principais trib utários (dir.). 

Pontos de Amostragem Período SiO2 (mg/L) Pontos de Amostragem Período SiO2 (mg/L) 

C1 
Chuvoso 4,78 TR1 Chuvoso 4,41 

Seco 6,48 
 

Seco 5,65 

P1 Chuvoso 4,22 TR2 Chuvoso 3,85 

 
Seco 5,84 

 
Seco 4,96 

P2 Chuvoso 4,39 TR3 Chuvoso 5,14 

 
Seco 5,34 

 
Seco 3,93 

P3 Chuvoso 4,78 TR4 Chuvoso 3,79 

 
Seco 6,26 

 
Seco 6,06 

P4 Chuvoso 5,14 TR5 Chuvoso 4,64 

 
Seco 6,84 

 
Seco 6,20 

P5 Chuvoso 4,16 TR6 Chuvoso 4,81 

 
Seco 6,29 

 
Seco 5,73 

P6 Chuvoso 4,50 
   

 
Seco 6,18 

   
P7 Chuvoso 4,22 

   

 
Seco 6,29 

   
P8 Chuvoso 4,27 

  
 

 
Seco 4,90 

  
 

A presença de sílica em água é um importante protagonista no controle da 

disponibilidade biológica do alumínio e na melhoria da capacidade de absorção dos alimentos 

(LAZZERINI; BONOTTO, 2014). No entanto, não há consenso quanto ao teor de sílica 

dissolvido para uma água ser considerada medicinal.  

Para a análise da concentração de sílica na água, a técnica utilizada foi a 

colorímetria, realizada seguindo a metodologia descrita por Grasshoff et al. (1983) gerando a 

tabela 16, referente ao córrego principal e aos principais tributários. 

A concentração média de sílica no córrego principal na amostragem em período 

chuvoso foi de 4,49 mg/L, enquanto que em período seco foi de 6,05 mg/L. Nos principais 

tributários, estas médias ficaram em 4,44 mg/L no período chuvoso e 5,42 mg/L no período 

seco. Todos os pontos, tanto do córrego do Bule quanto dos seus principais tributários, 
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apresentaram concentrações mais baixas no verão do que no inverno. A região em estudo tem 

como principal fonte de sílica, os argilominerais e formações quartzíticas da Serra de Ouro 

Branco. 

 
Figura 92 - Variação sazonal e espacial de sílica nas águas do Córrego do Bule. 

 
Figura 93 - Variação sazonal e espacial de sílica nas águas dos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

4.12 MATRIZ DE CORRELAÇÃO 

 

A matriz de correlação expostas nas Tabelas 17 (período chuvoso) e 18 (período 

seco), levaram em consideração os parâmetros físico-químicos, como temperatura (Temp), 

oxigênio dissolvido (OD), condutividade elétrica (CE), pH, íons dissolvidos (cloreto, nitrato, 

bicarbonato, sulfato, sódio, potássio, cálcio e magnésio) e metais dissolvidos (Al, Mn, Fe, As, 

Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb e Sr).  

Nas tabelas estão indicadas as correlações para cada parâmetro entre si. Os números 

indicados de vermelho são aqueles cujos coeficientes de Spearman são maiores ou iguais a 0,7 

e de verde, as correlações negativas maiores ou iguais a -0,7. As correlações mais fortes 

encontradas em ambos os períodos de amostragem foram entre a condutividade elétrica, 

HCO3
-
 e os íons cálcio e magnésio. 

Para o período chuvoso, a análise apresentou correlações positivas significativas 

entre HCO3
-
 x CE; CE x Ca

2+
; CE x Mg

2+
; HCO3

-
 x Ca

2+
; HCO3

-
 x Mg

2+
; HCO3

-
 x Sr; Cl

-
 x 

Ni; Na
+
 x K

+
; Ca

2+
 x Mg

2+
; Ca

2+ 
x Sr; Mg

2+
 x Sr; Mn x Co; Mn x Pb; Fe x Co; Ba x Pb; Co x 
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Pb; Mo x Ni. As correlações entre HCO3
-
 x Ca

2+
; HCO3

-
 x Mg

2+
; HCO3

-
 x Sr; Ca

2+
 x Mg

2+
; 

Ca
2+ 

x Sr; Mg
2+

 x Sr podem estar associadas com a presença de carbonatos e as correlações 

entre HCO3
-
 x CE; CE x Ca

2+
; CE x Mg

2+
 são consequência da concentração maior destes 

íons, os quais são lixiviados de rochas e solos (LEVINSON, 1974; ROBB, 2005). O fato da 

capacidade de condução elétrica estar associada à forte presença de íons dissolvidos de HCO3
-
 

em solução aquosa, ou seja, quanto mais íons dissolvidos, maior será a condutividade.  

A correlação entre Na
+
 x K

+
 podem estar relacionadas a sítios de trocas iônicas 

formadoras de sais (ROBB, 2005). As correlações entre Mn x Co; Mn x Pb; Fe x Co; Ba x Pb; 

Co x Pb; Mo x Ni podem estar associadas a afinidade geoquimica encontrada por estes 

elementos, os quais se ligam e tendem a precipitar (ROSS; VERMETTE, 1995).  

Para o período seco, a análise apresentou correlações positivas significativas entre 

pH x CE; pH x Mg
2+

; CE x Ca
2+

; HCO3
-
 x Mg

2+
; HCO3

-
 x Mg

2+
; Mg

2+
 x Sr; Mo x K

+
; Co x 

Mo; Co x Pb; Mo x Pb. As correlações entre CE x Ca
2+

; HCO3
-
 x Mg

2+
; HCO3

-
 x Mg

2+
; Mg

2+
 

x Sr podem estar associadas as a lixiviação de solos e rochas ricas em carbonatos, presentes 

na área de estudo. Com o período de estiagem, esses íons se concentram ainda mais nas águas, 

fazendo com que o pH se modifique, tornando-se mais básico (CARVALHO, 1995; ROSS; 

VERMETTE, 1995).  

As correlações entre Co x Mo; Co x Pb; Mo x Pb podem ser explicadas por 

afinidades geoquímicas, onde os elementos se concentram e precipitam juntamente com 

óxidos e hidróxidos de Fe, Mn e Al. Para este mesmo período, houve correlações negativas 

entre pH x OD; OD x Mg
2+

; OD x Sr; Mn x Co e Mn x Pb. A correlação negativa entre pH x 

OD pode ser explicada pela presença de altos níveis de matéria orgânica dissolvida, que, além 

de consumir grandes quantidades de oxigênio, reduz os valores de pH pela liberação de ácidos 

orgânicos na água. 

 

Figura 94 - Correlação entre o Mg e o Ca com HCO3 nos períodos chuvoso e seco. 
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 pH  Temp CE  OD  HCO3  Cl- NO3
- SO4

2- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Al Mn Fe As Ba Cd Co Cr Cu Mo Ni Pb Sb Sr 

pH  1,00 
                        

  

Temp  0,10 1,00 
                       

  

CE  0,58 -0,21 1,00 
                      

  

OD 0,40 -0,27 0,13 1,00 
                     

  

HCO3  0,64 -0,17 0,94 0,23 1,00 
                    

  

Cl- 0,50 0,02 0,49 0,22 0,67 1,00 
                   

  

NO3
- 0,42 0,07 0,08 0,42 0,23 0,33 1,00 

                  
  

SO4
2- 0,00 -0,08 -0,22 0,24 -0,08 0,24 0,42 1,00 

                 
  

Na+ 0,21 0,22 0,11 0,16 0,36 0,66 0,65 0,43 1,00 
                

  

K+ 0,16 0,32 0,08 0,04 0,25 0,66 0,47 0,59 0,74 1,00 
               

  

Ca2+ 0,49 -0,30 0,90 0,26 0,95 0,61 0,16 -0,03 0,29 0,16 1,00 
              

  

Mg2+ 0,55 -0,01 0,76 0,06 0,89 0,67 0,38 0,11 0,61 0,49 0,79 1,00 
             

  

Al 0,14 0,21 -0,20 -0,04 -0,14 0,16 0,24 0,48 0,29 0,39 -0,11 0,01 1,00 
            

  

Mn -0,09 0,01 -0,18 0,26 -0,26 -0,26 0,06 0,46 -0,15 -0,09 -0,14 -0,33 0,26 1,00 
           

  

Fe -0,29 -0,04 -0,22 -0,01 -0,19 -0,02 0,24 0,50 0,24 0,21 -0,03 -0,06 0,64 0,58 1,00 
          

  

As 0,21 0,44 -0,27 -0,02 -0,13 0,39 0,16 0,33 0,25 0,47 -0,12 -0,05 0,63 0,06 0,34 1,00 
         

  

Ba 0,46 -0,05 0,16 0,29 0,23 0,29 0,39 0,42 0,22 0,00 0,24 0,15 0,38 0,53 0,40 0,31 1,00 
        

  

Cd 0,11 -0,27 -0,04 0,49 0,18 0,38 0,46 0,53 0,41 0,17 0,29 0,17 0,28 0,20 0,42 0,28 0,59 1,00 
       

  

Co 0,02 -0,05 -0,21 0,37 -0,23 0,00 0,12 0,43 -0,05 0,03 -0,10 -0,33 0,55 0,80 0,71 0,48 0,59 0,35 1,00 
      

  

Cr -0,06 0,09 0,12 -0,06 0,17 0,27 0,16 0,14 0,27 0,47 0,28 0,27 0,44 -0,12 0,50 0,39 -0,26 0,07 0,15 1,00 
     

  

Cu 0,00 0,18 -0,09 0,25 0,09 0,46 0,54 0,09 0,66 0,42 0,11 0,20 0,14 -0,02 0,37 0,25 0,05 0,39 0,15 0,46 1,00 
    

  

Mo 0,09 0,31 0,14 -0,06 0,34 0,45 0,26 -0,20 0,47 0,23 0,29 0,44 -0,02 -0,52 0,01 0,21 -0,01 0,40 -0,36 0,29 0,55 1,00 
   

  

Ni 0,20 0,00 0,15 0,28 0,34 0,77 0,39 0,30 0,56 0,63 0,36 0,39 0,18 -0,14 0,16 0,36 0,04 0,50 0,05 0,50 0,73 0,50 1,00 
  

  

Pb 0,30 -0,19 -0,04 0,51 -0,01 0,16 0,42 0,60 0,09 0,13 0,07 -0,09 0,47 0,75 0,57 0,40 0,78 0,55 0,87 -0,01 0,13 -0,32 0,18 1,00 
 

  

Sb 0,35 0,34 0,34 0,26 0,40 0,42 -0,01 -0,43 0,24 0,20 0,36 0,28 -0,04 -0,31 -0,19 0,27 -0,22 -0,21 -0,02 0,41 0,38 0,31 0,29 -0,21 1,00   

Sr 0,41 -0,11 0,70 0,00 0,83 0,64 0,38 0,25 0,62 0,48 0,78 0,94 0,13 -0,18 0,17 0,02 0,33 0,32 -0,15 0,26 0,17 0,40 0,33 0,08 0,11 1,00 

  

Tabela 17 - Correlação dos parâmetros físico-químicos e íons maiores dissolvidos no período chuvoso. 
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 pH  Temp CE  OD HCO3 Cl- NO3
- SO4

2- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Al Mn Fe As Ba Cd Co Cr Cu Mo Ni Pb Sb Sr 

pH  1,00 
                        

  

Temp -0,29 1,00 
                       

  

CE  0,70 -0,57 1,00 
                      

  

OD  -0,76 0,01 -0,52 1,00 
                     

  

HCO3 0,55 -0,63 0,95 -0,48 1,00 
                    

  

Cl- 0,05 0,22 -0,13 -0,12 -0,16 1,00 
                   

  

NO3
- 0,33 -0,22 0,38 -0,41 0,44 0,03 1,00 

                  
  

SO4
2- 0,35 -0,09 0,14 -0,49 0,16 0,08 0,10 1,00 

                 
  

Na+ 0,31 0,16 0,14 -0,39 0,09 0,16 0,48 -0,05 1,00 
                

  

K+ 0,10 0,25 -0,03 -0,29 -0,02 0,44 -0,08 0,41 0,28 1,00 
               

  

Ca2+ 0,46 -0,56 0,91 -0,44 0,96 -0,22 0,47 0,08 0,02 -0,14 1,00 
              

  

Mg2+ 0,81 -0,39 0,79 -0,73 0,74 -0,15 0,22 0,41 0,20 0,16 0,63 1,00 
             

  

Al -0,50 -0,15 -0,26 0,48 -0,08 0,14 0,39 -0,11 0,03 -0,05 -0,09 -0,42 1,00 
            

  

Mn -0,12 0,00 0,03 0,03 0,09 0,27 0,19 -0,27 -0,29 -0,37 0,21 -0,26 0,29 1,00 
           

  

Fe -0,04 0,33 0,06 -0,12 0,08 -0,27 0,39 -0,24 0,11 -0,25 0,28 -0,23 -0,01 0,48 1,00 
          

  

As 0,18 -0,62 0,52 -0,01 0,60 -0,09 0,15 -0,18 -0,11 -0,14 0,61 0,43 0,02 -0,06 -0,23 1,00 
         

  

Ba 0,19 0,19 0,03 -0,19 -0,02 0,13 0,57 -0,33 0,21 -0,49 0,05 -0,06 0,19 0,57 0,43 -0,17 1,00 
        

  

Cd 0,04 0,01 0,06 -0,13 0,20 -0,31 0,03 0,18 -0,24 0,09 0,16 0,24 -0,09 -0,29 -0,07 0,31 -0,21 1,00 
       

  

Co 0,02 0,07 -0,17 -0,08 -0,15 0,05 -0,24 0,30 0,21 0,49 -0,24 0,20 -0,23 -0,81 -0,55 0,29 -0,61 0,41 1,00 
      

  

Cr 0,15 -0,11 0,05 -0,32 0,09 0,37 0,34 0,23 -0,04 -0,17 0,07 0,25 0,11 0,15 -0,36 0,23 0,43 0,11 0,08 1,00 
     

  

Cu 0,26 -0,11 0,51 -0,42 0,50 0,14 0,34 -0,12 -0,01 -0,15 0,52 0,46 -0,14 0,35 0,04 0,35 0,47 0,01 -0,28 0,60 1,00 
    

  

Mo 0,14 -0,18 0,12 -0,26 0,14 0,24 -0,21 0,43 0,16 0,73 0,03 0,41 -0,19 -0,57 -0,60 0,32 -0,69 0,06 0,75 0,08 -0,04 1,00 
   

  

Ni -0,05 0,17 -0,05 0,15 -0,08 -0,22 -0,17 0,06 -0,20 -0,56 -0,05 0,08 -0,10 -0,05 -0,10 0,06 0,19 0,16 0,04 0,36 0,15 -0,32 1,00 
  

  

Pb -0,05 -0,11 -0,04 -0,11 0,00 -0,22 -0,27 0,43 0,07 0,26 -0,04 0,31 -0,26 -0,73 -0,50 0,29 -0,65 0,23 0,83 0,15 -0,12 0,73 0,24 1,00 
 

  

Sb -0,08 0,02 0,12 -0,05 0,24 0,19 0,60 -0,27 0,04 -0,29 0,30 -0,09 0,34 0,51 0,33 0,31 0,62 0,25 -0,29 0,50 0,60 -0,41 0,15 -0,37 1,00   

Sr 0,59 -0,01 0,64 -0,73 0,58 -0,13 0,35 0,17 0,63 0,21 0,53 0,73 -0,35 -0,14 0,18 0,09 0,14 -0,10 0,01 0,02 0,48 0,24 -0,04 0,16 0,00 1,00 

Tabela 18 - Correlação dos parâmetros físico-químicos e íons maiores dissolvidos no período seco. 
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4.13 ANÁLISE FATORIAL (ESTATÍSTICA MULTIVARIADA) 

 

A análise fatorial multivariada apresenta-se como uma ferramenta importante para a 

determinação das variáveis relevantes dos pontos de amostragem e a identificação e 

interpretação dos componentes responsáveis pela química e consequente qualidade da água da 

microbacia. Foram levados em consideração os dados de pH, CE, HCO3
-
, Ca

2+
, Mg

2+
, Na

+
, 

K
+
, Cl

-
, SO4

2-
, Al, Mn, Fe, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb e Sr.  

 

Tabela 19 - Análise fatorial dos parâmetros amostrados nas águas superficiais do 

Córrego do Bule. 

 
FATOR 1  FATOR 2 FATOR 3 FATOR 4 FATOR 5 

pH 0,64 -0,35 -0,08 -0,03 0,26 

CE 0,95 0,01 0,15 0,06 -0,03 

HCO3
- 0,89 0,17 0,14 0,00 -0,19 

Ca2+ 0,81 0,50 0,12 0,02 -0,11 

Mg2+ 0,85 0,28 0,31 0,03 0,19 

Na+ 0,34 0,31 0,05 0,15 0,61 

K+ 0,13 0,43 0,36 -0,17 0,62 

Cl- -0,11 -0,16 0,02 0,13 0,80 

SO4
2- 0,24 0,16 0,59 -0,09 0,17 

Al -0,39 0,04 -0,14 0,27 -0,16 

Mn -0,29 -0,02 -0,78 -0,21 -0,13 

Fe -0,04 0,07 -0,76 0,03 -0,10 

As -0,04 0,35 0,08 0,41 -0,17 

Ba 0,05 0,00 -0,81 0,23 0,25 

Cd 0,12 0,92 0,06 -0,19 0,03 

Cr 0,03 0,00 -0,14 0,81 0,22 

Cu 0,15 0,77 -0,11 0,26 0,13 

Ni -0,03 -0,13 -0,02 0,77 0,05 

Pb 0,04 0,89 -0,11 -0,27 0,02 

Sb 0,13 0,73 0,24 0,17 0,02 

Sr 0,68 0,53 -0,13 -0,08 0,30 

Autovalores 6,20 2,88 2,30 1,97 1,49 

% Variância 

Total 
29,51 13,71 10,96 9,37 7,10 

 

A partir da análise fatorial, foram gerados 5 fatores, no qual o fator 1 explica 29,51% 

da variância total dos dados originais, apresentando correlações positivas entre pH, CE, 

HCO3
-
, Ca

2+
, Mg

2+
 e Sr, isso pode corroborar a hipótese de que a água da microbacia tem 
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como principal controlador os carbonatos, onde estes componentes são provenientes da 

dissolução de rochas e solos carbonáticos. O fator 2 explica 13,71% da variância total dos 

dados e exibe correlações positivas entre Cd, Cu, Pb e Sb, sugere a associação com processos 

hidrotermais sulfetados.  

O fator 3 apresentou 10,96% da variância total, exibindo correlações negativas entre 

Fe, Mn e Ba pode refletir processos supergênicos, como a adsorção de Ba por 

óxidos/hidróxidos de Fe e Mn, assim como associação em carbonatos. Essa correlação pode 

ainda sugerir uma associação geoquímica nos itabiritos sob influência de hidrotermalismo. 

O fator 4 apresentou uma variância total de 9,37%, com correlações positivas entre o 

Cr e Ni, isso pode estar relacionada com a presença de rochas máficas e ultramáficas e seu 

consequente intemperismo, influenciado do escoamento de base, de modo que a qualidade da 

agua e controlado por materiais de origem geológica. O fator 5 possui 7,10% de variância 

total, correlacionando Na
+
, Cl

- 
e K

+
, tais elementos possuem afinidades geoquímicas e em 

solução, formam compostos salinos. 

 

4.14  ESPÉCIES DISSOLVIDAS E EQUILÍBRIO MINERAL 

 

Os metais traços se encontram sob diferentes formas em águas naturais, podendo 

estar complexados com diversos ligantes inorgânicos e orgânicos, bem como presente em uma 

fase suspensa onde podem ser incorporados e bioacumulados em organismos aquáticos 

(BONIFORTI et al. 1988; FOSTER; CHARLESWORTH, 1996; Di TORO et al., 2001). O 

conhecimento da forma na qual se encontra os metais traço no ambiente aquático é importante 

entender sua toxicidade, reatividade, biodisponibilidade e transporte (ROSS; VERMETTE, 

1995). A especiação é a identificação de uma forma ou estado específico de um metal no meio 

amostrado (ROSS; VERMETTE, 1995).  

Os principais processos que influenciam a especiação dos metais são: (i) adsorção; 

(ii) reações redox; (iii) diluição e (iv) equilíbrio entre precipitação e dissolução (NOVOTNY, 

1995). A variação de pH e da temperatura podem alterar a distribuição relativa das espécies 

dissolvidas. Segundo Brooks e Robinson (1998), fatores fisiológicos e ambientais podem 

controlar a especiação dos metais na água. 

No presente estudo, a modelagem geoquímica foi realizada para verificar os 

principais controles e os fatores de disponibilidade de metais traços em sua forma dissolvida. 

Os metais traços avaliados neste estudo foram Al, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Sb, que podem ser 
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derivados tanto de fatores geológicos como de fontes antropogênicas (MARQUES et al., 

2016). 

Para essa proposta, foi utilizado o software PHREEQC, um programa de modelagem 

hidroquímica. Além das principais espécies dissolvidas de metais na água, este programa nos 

dá o índice de saturação das fases minerais encontradas na microbacia do Córrego do Bule, o 

qual foi plotado em gráficos de acordo com a variação de pH. 

É notado que Al, Cr e Sb exibem suas principais espécies dissolvidas como produto 

de reações de hidrólise, nomeadamente Al (OH)4
-
, Al (OH)3; Al(OH)2

+
; Cr(OH)2

+
 e o SbO3. 

Esses metais são provavelmente complexados com ácidos húmicos e outros compostos 

orgânicos na coluna de água, bem como associados a formas coloidais de óxidos/hidróxidos 

de Fe e Al (ALLARD et al., 2004). No caso dos metais Cd, Cu, Ni, Pb, estes apresentam 

como principais espécies dissolvidas as suas formas não complexadas, nomeadamente Cd
2+

; 

Cu
2+

; Ni
2+

; Pb
2+

. O Cu
2+

 apresenta concentrações mais elevadas no período chuvoso, 

enquanto o Pb
2+

, em seu período seco.   

As espécies que variam entre bicarbonato/carbonato podem estar associadas a 

reações de hidrolise e uma pequena porcentagem está relacionada com complexos sulfatados 

(KRAUSKOPF; BIRD, 1995, FAURE, 1998). O PbCO3 é predominante no período chuvoso, 

podendo estar associado com a lixiviação de solos e rochas, enquanto o CuCO3 predomina no 

período seco, provavelmente devido à influência da descarga da água subterrânea. 

As espécies de sulfato apresentaram concentrações muito baixas, sendo excluídas do 

estudo por não possuírem valores significativos para o entendimento dos processos que 

ocorrem na água do córrego.  

Os metais podem ser removidos da coluna de água através da precipitação (por 

exemplo, como carbonatos ou hidróxidos), pela coprecipitação ou adsorção com a matéria 

orgânica ou óxidos de ferro reativos à superfície (BALISTRIERI et al.2003; HOCHELLA et 

al., 2005). 

A fim de verificar o controle hidrogeoquímico dos metais dissolvidos, foram 

utilizados os índices de saturação (SI) de alguns minerais secundários. Esses minerais tem 

uma alta probabilidade de formação de acordo com a concentração dos seus constituintes. O 

cálculo do equilíbrio mineral é útil para identificar a presença de minerais precipitantes em 

sistemas aquosos (EARY, 1998; MARQUES et al., 2012). Dois grupos de minerais foram 

escolhidos para cada metal analisado, enquanto um representa o produto de reações com 

carbonato ou sulfato, o outro representa o produto das reações de hidrólise. Esses minerais 

foram escolhidos de acordo com a predominância das rochas nos compartimentos fluviais, 
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que influenciam a química da água. Assim, para Al, os minerais escolhidos foram 

basaluminita (Al4(OH)10SO4) e gibbsita (Al(OH)3); para o Cd, otavita (CdCO3) e Cd(OH)2; 

para o Cr, somente o hidróxido de cromo amorfo (Cr(OH)3); para o Cu, a cuprita (CuO2) e o 

CuCO3; para o Ni, o NiCO3 e Ni(OH)2 e para o Pb, a cerrusita (PbCO3) e Pb(OH)2.  Para o 

Sb, não há nenhum mineral secundário indicado em seu estado de oxidação com valência V.  

Como o pH exerce um forte controle sobre a disponibilidade de alguns constituintes 

químicos na coluna de água (HEM, 1985), é provável que também influencia os valores dos 

índices de saturação (SI) (MARQUES et al., 2012). As figuras 88, 89 e 90 mostram os valores 

de SI dos minerais escolhidos versus os valores de pH para cada estação. Dos metais 

analisados, apenas Al e Cr atingiram a condição de equilíbrio (SI = 0) e apenas alguns pontos, 

a gibbsita se encontrou acima da faixa de saturação (SI > 1), isto é, esse mineral pode ser 

precipitado em solução.  

Para Cu, Cd, Cr e Pb, há o predomínio das espécies dissolvidas 

carbonato/bicarbonato ao longo da microbacia, devido à afinidade geoquímica com minerais 

de carbonato. Para o Ni, o mineral do produto de hidrolise tem maior valor do que o carbonato 

em ambas as estações.  

  
Figura 95 - Índices de saturação (SI) dos minerais escolhidos para Al e Cd em função do intervalo de pH no 

período seco e chuvoso. 
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Figura 96 - Índices de saturação (SI) dos minerais escolhidos para Cu e Cr em função do intervalo de pH no 

período seco e chuvoso. 

 

 
Figura 97 - Índices de saturação (SI) dos minerais escolhidos para Ni e Pb em função do intervalo de pH no 

período seco e chuvoso.  
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Espécies Dissolvidas 
C1 P1 P2 P3 P4 

Chuvoso % Seco % Chuvoso % Seco % Chuvoso % Seco % Chuvoso % Seco % Chuvoso % Seco % 

Al (ug.L-1) 5,47   9,86   5,24   3,59   4,02   11,79   7,58   3,36   5,45   8,92   

Al(OH)4
- 5,331 97,44 8,808 89,33 4,993 95,26 2,805 78,06 2,837 70,60 6,097 51,72 7, 288 96,16 2,398 71,36 4,815 88,32 4,579 51,33 

Al(OH)3 0,129 2,36 0,995 10,10 0,221 4,21 0,620 17,25 0,661 16,46 3,448 29,24 0,256 3,37 0,715 21,29 0,482 8,85 2,585 28,97 

Al(OH)2
+ 0,009 0,16 0,058 0,59 0,027 0,52 0,166 4,62 0,512 12,73 2,068 17,54 0,037 0,49 0,247 7,34 0,154 2,83 1,738 19,49 

AlOH+2 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,001 0,02 0,009 0,22 0,166 1,41 0,000 0,00 0,001 0,04 0,001 0,02 0,019 0,21 

Al+3 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,010 0,08 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 

Cd (ug.L-1) 0,02   0,24   0,02   0,23   0,02   0,24   0,02   0,25   0,02   0,24   

Cd+2 0,021 93,59 0,237 99,67 0,022 97,70 0,225 99,90 0,022 99,61 0,242 100,00 0,022 97,86 0,248 99,91 0,022 98,76 0,237 99,95 

Cr(3) (ug.L-1) 0,10   0,19   0,11   0,06   0,13   0,17   0,25   0,00   0,18   0,09   

Cr(OH)2
+ 0,073 76,34 0,136 72,74 0,088 83,98 0,055 85,90 0,104 82,76 0,099 60,17 0,211 85,82 - - 0,154 87,67 0,070 79,15 

Cr(OH)+2 0,001 1,43 0,004 2,16 0,003 2,71 0,005 7,95 0,019 15,20 0,065 39,09 0,007 2,79 - - 0,013 7,13 0,016 23,47 

Cu(2) (ug.L-1) 0,12   0,50   0,25   0,16   0,36   0,24   0,25   0,34   0,14   0,49   

CuOH+ 0,011 9,04 0,260 51,93 0,035 13,87 0,048 29,05 0,033 9,32 0,014 5,81 0,034 13,62 0,083 24,10 0,013 9,67 0,069 14,19 

Cu+2 0,006 5,20 0,162 32,35 0,035 13,85 0,114 69,23 0,197 55,48 0,223 94,09 0,037 15,04 0,257 74,72 0,034 24,96 0,417 85,35 

CuCO3 0,099 82,97 0,008 1,55 0,178 70,31 0,000 0,16 0,120 33,83 0,000 0,05 0,171 69,63 0,001 0,19 0,088 63,99 0,001 0,15 

CuHCO3
+ 0,000 0,26 0,000 0,00 0,001 0,40 0,000 0,00 0,004 1,20 0,000 0,00 0,001 0,47 0,000 0,00 0,001 0,94 0,000 0,00 

CuSO4 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,01 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 

Ni (ug.L-1) 0,22   0,07   0,31   0,23   0,20   0,17   0,36   0,08   0,11   0,22   

Ni+2 0,178 82,82 0,067 99,33 0,287 91,54 0,232 99,85 0,193 95,51 0,165 99,97 0,331 91,42 0,076 99,85 0,102 91,62 0,216 99,92 

NiHCO3
+ 0,018 8,19 0,000 0,01 0,016 5,15 0,000 0,01 0,008 4,05 0,000 0,01 0,020 5,55 0,000 0,01 0,008 6,77 0,000 0,01 

NiOH+ 0,001 0,53 0,000 0,50 0,001 0,34 0,000 0,14 0,000 0,06 0,000 0,02 0,001 0,32 0,000 0,11 0,000 0,13 0,000 0,06 

NiSO4 0,000 0,02 0,000 0,00 0,000 0,01 0,000 0,00 0,000 0,01 0,000 0,00 0,000 0,02 0,000 0,00 0,000 0,02 0,000 0,00 

Ni(OH)2 0,000 0,04 0,000 0,07 0,000 0,01 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,01 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 

NiCO3 0,018 8,38 0,000 0,02 0,009 2,94 0,000 0,00 0,001 0,37 0,000 0,00 0,010 2,68 0,000 0,00 0,002 1,49 0,000 0,00 

Pb (ug.L-1) 0,06   0,36   0,08   0,28   0,04   0,38   0,01   0,37   0,04   0,38   

Pb+2 0,005 8,66 0,112 31,16 0,017 20,38 0,190 67,89 0,021 58,05 0,358 93,29 0,003 22,00 0,271 73,12 0,012 32,05 0,319 84,13 

PbOH+ 0,008 14,43 0,239 66,67 0,016 19,47 0,089 31,84 0,003 8,95 0,025 6,62 0,002 17,57 0,099 26,61 0,004 11,58 0,059 15,69 

PbHCO3
+ 0,003 5,16 0,000 0,02 0,006 6,92 0,000 0,02 0,005 14,83 0,000 0,05 0,001 8,05 0,000 0,03 0,006 14,26 0,000 0,05 

PbCO3 0,041 70,58 0,001 0,40 0,043 52,81 0,000 0,08 0,006 18,07 0,000 0,03 0,007 52,00 0,000 0,09 0,016 41,94 0,000 0,07 

PbSO4 0,000 0,01 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,01 0,000 0,00 0,000 0,01 0,000 0,00 0,000 0,01 0,000 0,00 

Sb(5) (ug.L-1) 0,05   0,17   0,26   0,07   0,12   0,10   0,16   0,09   0,09   0,14   

SbO3
- 0,054 99,88 0,170 99,93 0,264 99,86 0,071 99,90 0,118 99,88 0,104 99,88 0,163 99,92 0,093 99,89 0,091 99,88 0,140 99,91 

 

Tabela 20 - Principais espécies dissolvidas para Al, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Sb nos pontos de amostragem da microbacia do Córrego do 

Bule. 
 

(continua) 
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Espécies 

Dissolvidas 

P5 P6 P7 P8 TR1 
Chuvoso % Seco % Chuvoso % Seco % Chuvoso % Seco % Chuvoso % Seco % Chuvoso % Seco % 

Al (ug.L-1) 13,55   8,15   31,26   35,04   10,72   1,02   4,67   8,20   19,21   16,84   

Al(OH)4
- 8,243 60,83 4,342 53,29 29,669 94,91 14,885 42,48 8,818 82,26 0,671 65,56 4,216 90,24 5,404 65,91 14,529 75,63 6,314 37,49 

Al(OH)3 2,714 20,03 2,307 28,32 1,346 4,31 10,183 29,06 1,300 12,13 0,22 5 22,02 0,320 6,84 1,971 24,04 3,114 16,21 5,923 35,17 

Al(OH)2
+ 2,526 18,64 1,482 18,19 0,223 0,71 9,776 27,90 0,597 5,57 0,126 12,32 0,134 2,86 0,817 9,97 1,552 8,08 4,503 26,74 

AlOH+2 0,065 0,48 0,015 0,19 0,001 0,00 0,182 0,52 0,006 0,06 0,001 0,12 0,001 0,03 0,005 0,06 0,015 0,08 0,096 0,57 

Al+3 0,002 0,01 0,000 0,00 0,000 0,00 0,006 0,02 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,004 0,02 

Cd (ug.L-1) 0,02   0,24   0,02   0,24   0,02   0,25   0,02   0,24   0,02   0,24   

Cd+2 0,023 99,72 0,242 99,95 0,021 98,65 0,244 100,00 0,023 99,38 0,249 99,96 0,019 99,10 0,244 99,95 0,024 99,66 0,243 100,00 

Cr(3) (ug.L-1) 0,12   0,10   0,14   0,07   0,40   0,16   0,07   0,24   0,21   0,04   

Cr(OH)2
+ 0,093 78,64 0,081 79,88 0,121 86,59 0,049 74,74 0,342 86,48 0,136 83,20 0,064 88,86 0,203 83,77 0,182 85,02 0,027 68,44 

Cr(OH)+2 0,024 19,93 0,018 17,76 0,005 3,30 0,016 23,87 0,039 9,93 0,023 13,96 0,005 7,14 0,030 12,37 0,025 11,73 0,012 30,30 

Cu(2) (ug.L-1) 0,23   0,36   0,32   0,35   0,23   0,40   0,12   0,50   0,21   0,40   

CuOH+ 0,018 7,79 0,053 14,81 0,055 17,11 0,036 10,21 0,027 11,74 0,070 17,54 0,013 10,83 0,105 20,89 0,028 13,25 0,035 8,78 

Cu+2 0,146 64,58 0,304 84,75 0,069 21,61 0,312 89,58 0,098 42,80 0,328 81,90 0,038 31,80 0,393 78,20 0,114 54,40 0,361 90,73 

CuCO3 0,059 26,20 0,000 0,11 0,191 59,53 0,000 0,09 0,101 44,20 0,001 0,14 0,066 55,96 0,001 0,20 0,066 31,29 0,001 0,35 

CuHCO3
+ 0,003 1,29 0,000 0,00 0,001 0,45 0,000 0,00 0,002 0,93 0,000 0,00 0,001 1,08 0,000 0,00 0,002 0,72 0,000 0,02 

CuSO4 0,000 0,02 0,000 0,00 0,000 0,01 0,000 0,00 0,000 0,01 0,000 0,00 0,000 0,01 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 

Ni (ug.L-1) 0,13   0,14   0,16   0,18   0,50   0,21   0,11   0,24   0,21   0,13   

Ni+2 0,124 95,94 0,143 99,96 0,154 94,17 0,176 99,93 0,471 95,20 0,208 99,92 0,105 92,69 0,241 99,90 0,204 97,07 0,127 99,91 

NiHCO3
+ 0,005 3,76 0,000 0,01 0,006 3,87 0,000 0,01 0,020 4,06 0,000 0,01 0,007 6,13 0,000 0,01 0,005 2,50 0,000 0,04 

NiOH+ 0,000 0,04 0,000 0,06 0,000 0,28 0,000 0,04 0,000 0,10 0,000 0,08 0,000 0,12 0,000 0,09 0,000 0,09 0,000 0,03 

NiSO4 0,000 0,02 0,000 0,00 0,000 0,02 0,000 0,00 0,000 0,02 0,000 0,00 0,000 0,02 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 

Ni(OH)2 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,01 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 

NiCO3 0,000 0,25 0,000 0,00 0,003 1,64 0,000 0,00 0,003 0,62 0,000 0,00 0,001 1,03 0,000 0,00 0,001 0,35 0,000 0,00 

Pb (ug.L-1) 0,05   0,37   0,08   0,34   0,05   0,37   0,04   0,38   0,11   0,26   

Pb+2 0,029 64,36 0,311 83,54 0,022 29,60 0,299 89,15 0,022 48,98 0,304 81,52 0,016 38,73 0,290 76,61 0,063 59,16 0,232 89,08 

PbOH+ 0,003 7,07 0,061 16,33 0,016 21,12 0,036 10,74 0,006 12,54 0,068 18,29 0,004 10,93 0,088 23,17 0,015 14,22 0,027 10,48 

PbHCO3
+ 0,007 15,19 0,000 0,04 0,006 7,33 0,000 0,05 0,006 12,58 0,000 0,04 0,006 15,43 0,000 0,04 0,010 9,18 0,001 0,20 

PbCO3 0,006 13,33 0,000 0,06 0,031 41,65 0,000 0,04 0,012 25,82 0,000 0,07 0,014 34,79 0,000 0,10 0,018 17,37 0,000 0,17 

PbSO4 0,000 0,04 0,000 0,00 0,000 0,02 0,000 0,00 0,000 0,03 0,000 0,00 0,000 0,02 0,000 0,00 0,000 0,01 0,000 0,00 

Sb(5) (ug.L-1) 0,05   0,18   0,05   0,18   0,05   0,18   0,03   0,20   0,02   0,21   

SbO3
- 0,052 99,88 0,177 99,93 0,050 99,88 0,183 99,93 0,045 99,88 0,183 99,93 0,027 99,88 0,200 99,88 0,018 99,88 0,208 99,88 

 

(continuação) 
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Espécies 

Dissolvidas 

TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 PEL 
Chuvoso % Seco % Chuvoso % Seco % Chuvoso % Seco % Chuvoso % Seco % Chuvoso % Seco % 

Al (ug.L-1) 10,38   13,37   5,20   1,18   17,04   13,43   5,47   8,81   13,23   8,21   100 

Al(OH)4
- 9,409 90,64 7,275 54,41 4,347 83,55 1,065 90,37 15,222 89,33 9,193 68,45 5,292 96,74 7,848 89,13 11,889 89,87 7,410 90,27   

Al(OH)3 0,759 7,31 3,502 26,20 0,625 12,00 0,102 8,63 1,349 7,92 2,906 21,64 0,165 3,02 0,853 9,69 1,082 8,17 0,731 8,91   

Al(OH)2
+ 0,211 2,03 2,330 17,42 0,230 4,43 0,012 1,01 0,466 2,73 1,321 9,84 0,013 0,24 0,104 1,19 0,256 1,94 0,066 0,81   

AlOH+2 0,001 0,01 0,250 1,87 0,002 0,03 0,000 0,00 0,004 0,02 0,010 0,07 0,000 0,00 0,000 0,00 0,001 0,01 0,000 0,00   

Al+3 0,000 0,00 0,016 0,12 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00   

Cd (ug.L-1) 0,02   0,24   0,03   0,24   0,02   0,24   0,03   0,25   0,02   0,25   0,09 

Cd+2 0,023 99,78 0,241 100 0,026 98,65 0,236 99,81 0,024 99,61 0,243 99,95 0,032 94,90 0,246 99,82 0,022 97,81 0,247 99,78   

Cr(3) (ug.L-1) 0,03   0,28   0,13   0,13   0,11   0,18   0,07   0,22   0,13   0,21   8,9 

Cr(OH)2
+ 0,022 88,37 0,165 59,28 0,112 86,48 0,104 82,84 0,101 88,37 0,152 84,23 0,054 78,83 0,182 83,12 0,117 87,24 0,165 79,80   

Cr(OH)+2 0,001 5,53 0,112 40,07 0,012 9,06 0,004 3,34 0,008 6,72 0,022 12,25 0,001 1,81 0,008 3,64 0,008 5,74 0,006 2,84   

Cu(2) (ug.L-1) 0,10   0,57   0,47   0,82   0,33   0,24   0,17   0,53   0,12   0,50   2 

CuOH+ 0,028 28,66 0,030 5,27 0,037 7,81 0,380 46,10 0,066 20,35 0,049 20,26 0,016 9,53 0,237 44,78 0,009 7,74 0,247 49,22   

Cu+2 0,058 59,09 0,539 94,67 0,115 24,53 0,395 47,93 0,170 52,18 0,192 79,09 0,011 6,56 0,262 49,60 0,018 15,39 0,212 42,17   

CuCO3 0,011 10,95 0,000 0,02 0,310 66,15 0,003 0,40 0,086 26,36 0,000 0,06 0,138 81,48 0,002 0,41 0,089 75,43 0,003 0,51   

CuHCO3
+ 0,000 0,14 0,000 0,00 0,005 1,12 0,000 0,00 0,001 0,42 0,000 0,00 0,001 0,30 0,000 0,00 0,001 0,82 0,000 0,00   

CuSO4 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,02 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00   

Ni (ug.L-1) 0,10   0,20   0,47   0,12   0,33   0,15   0,17   0,25   0,12   0,20   25 

Ni+2 0,097 99,24 0,200 99,97 0,422 90,25 0,123 99,61 0,319 97,94 0,145 99,88 0,144 85,09 0,250 99,65 0,104 87,87 0,202 99,56   

NiHCO3
+ 0,000 0,46 0,000 0,00 0,038 8,09 0,000 0,01 0,005 1,53 0,000 0,00 0,013 7,69 0,000 0,01 0,011 9,19 0,000 0,01   

NiOH+ 0,000 0,18 0,000 0,02 0,000 0,10 0,000 0,33 0,000 0,14 0,000 0,09 0,001 0,45 0,001 0,31 0,000 0,16 0,001 0,39   

NiSO4 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,03 0,000 0,00 0,000 0,01 0,000 0,00 0,000 0,01 0,000 0,00   

Ni(OH)2 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,02 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,03 0,000 0,02 0,000 0,00 0,000 0,03   

NiCO3 0,000 0,12 0,000 0,00 0,007 1,54 0,000 0,01 0,001 0,31 0,000 0,00 0,011 6,70 0,000 0,01 0,003 2,73 0,000 0,01   

Pb (ug.L-1) 0,12   0,28   0,09   0,30   0,06   0,36   0,05   0,37   0,07   0,35   1 

Pb+2 0,076 63,90 0,260 94,30 0,029 30,94 0,141 47,79 0,036 58,70 0,280 78,30 0,006 10,65 0,182 48,95 0,016 21,58 0,146 41,45   

PbOH+ 0,034 28,09 0,016 5,70 0,009 9,62 0,152 51,28 0,012 20,33 0,077 21,63 0,008 15,11 0,186 50,16 0,008 10,55 0,202 57,28   

PbHCO3
+ 0,002 1,78 0,000 0,03 0,015 16,71 0,000 0,03 0,003 5,55 0,000 0,02 0,003 5,80 0,000 0,03 0,010 13,60 0,000 0,02   

PbCO3 0,007 6,04 0,000 0,01 0,039 42,59 0,001 0,20 0,009 15,14 0,000 0,03 0,035 67,55 0,001 0,20 0,039 54,01 0,001 0,25   

PbSO4 0,000 0,01 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,04 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,01 0,000 0,00   

Sb(5) (ug.L-1) 0,02   0,20   0,03   0,20   0,03   0,20   0,02   0,22   0,06   0,18   30 

SbO3
- 0,024 99,88 0,203 99,88 0,028 99,88 0,200 99,88 0,034 99,88 0,201 99,88 0,019 99,88 0,215 99,89 0,059 99,88 0,184 99,93   

(conclusão) 
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4.15 TRANSPORTE FLUVIAL DOS ELEMENTOS TRAÇOS DISSOLVIDOS 

 

O transporte das espécies químicas dissolvidas de uma bacia de drenagem foi 

sugerido por Probst (1992) e tem como função o cálculo do material dissolvido em todos os 

pontos de amostragem em função dos dois períodos sazonais, que é despejado na Barragem de 

Soledade, uma barragem de suma importância na região, a qual alimenta toda a planta 

industrial da AçoMinas/Gerdau. 

Este cálculo é feito levando em consideração a vazão medida no dia, a vazão total, a 

concentração das espécies químicas e uma correção relacionada ao tempo e da massa (Figura 

98). Onde T é o transporte fluvial da espécie química, expresso em ton.ano
-1

; Qi é a vazão 

medida no dia da amostragem; Ci a concentração medida para cada dia de amostragem e ƩQi 

a somatória das vazões dos dias de amostragem; Q é a vazão média medida para os dois 

períodos (seco e úmido) e 0,0864 a correção da massa e do tempo para o cálculo do transporte 

fluvial em kg.dia
-1

. 

 

Figura 98 - Equação do Cálculo do transporte fluvial. 

Fonte: Adaptado de PROBST, 1992. 

Os elementos traços relacionados nesta pesquisa foram: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e 

Sb. Os resultados deste cálculo são mostrados na Tabela 21.  

Tabela 21 - Transporte fluvial dos elementos traços dissolvido que deságuam na 

Barragem de Soledade em kg.ano
-1

. 

Elemento 
Transporte fluvial - Período 

Seco (kg.ano
-1

) 

Transporte fluvial - Período 

Chuvoso (kg.ano
-1

) 

Transporte fluvial total 

(kg.ano
-1

) 

As 1,21 1,22 2,43 

Ba 56,31 51,99 108,30 

Cd 2,61 0,23 2,84 

Cr 1,49 1,66 3,15 

Cu 4,35 2,26 6,61 

Ni 1,96 2,51 4,47 

Pb 3,80 0,61 4,41 

Sb 1,87 0,67 2,54 

Entre os períodos sazonais, os elementos Cr e Ni apresentam maiores valores de 

transporte no período chuvoso. Já os elementos As, Ba, Cd, Cu, Pb e Sb apresentam maiores 

valores no período seco.  
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5 GEOQUÍMICA DOS SEDIMENTOS DE CORRENTE 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo de contaminação em sedimentos de corrente leva em consideração as 

diferentes texturas e mineralogias das amostras coletadas ao longo da microbacia de 

drenagem, assim como a presença de metais de origem natural ou antropogênica em várias 

frações e componentes deste sedimento. O tamanho do grão afeta diretamente os dados 

analíticos e consequentemente os resultados de laboratório.  

O DRX foi utilizado para conectar a mineralogia com as unidades geológicas 

presente nos pontos amostrados, enquanto o ICP-MS quantificou os metais contidos nos 

sedimentos.  

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA DOS SEDIMENTOS  

 

Todas as amostras analisadas pela difração de raios X apresentaram mais de uma fase 

mineral por amostra após a caracterização, o que era esperado por se tratar de materiais 

provenientes de intemperismo de rochas, que por sua vez, são constituídas por diversas fases 

minerais. 

 

Figura 99 - Difração de Raios-X nos sedimentos de corrente do ponto C1. 
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Figura 100 - Difração de Raios-X nos sedimentos de corrente do ponto P1. 

 
Figura 101 - Difração de Raios-X nos sedimentos de corrente do ponto P2. 

 
Figura 102 - Difração de Raios-X nos sedimentos de corrente do ponto P3. 
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Figura 103 - Difração de Raios-X nos sedimentos de corrente do ponto P4. 

 
Figura 104 - Difração de Raios-X nos sedimentos de corrente do ponto P5. 

 
Figura 105 - Difração de Raios-X nos sedimentos de corrente do ponto P6. 
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Figura 106 - Difração de Raios-X nos sedimentos de corrente do ponto P7. 

 
Figura 107 - Difração de Raios-X nos sedimentos de corrente do ponto P8. 

 
Figura 108 - Difração de Raios-X nos sedimentos de corrente do ponto TR1. 
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Figura 109 - Difração de Raios-X nos sedimentos de corrente do ponto TR2. 

 
Figura 110 - Difração de Raios-X nos sedimentos de corrente do ponto TR3. 

 
Figura 111 - Difração de Raios-X nos sedimentos de corrente do ponto TR4. 
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Figura 112 - Difração de Raios-X nos sedimentos de corrente do ponto TR5. 

 
Figura 113 - Difração de Raios-X nos sedimentos de corrente do ponto TR6. 
 

No Córrego do Bule e em seus tributários, foram determinados os principais 

constituintes mineralógicos como sendo hematita (Fe2O3), goetita (FeOOH), caulinita 

(Al2Si2O5(OH)4) e quartzo (SiO2). Além disso, foram identificados os seguintes minerais: 

• Pirolusita (MnO2): no ponto C1. 

• Muscovita (H2KAl3(SiO4)3): nos pontos P1, TR2. 

• Muscovita 3T ((K,Na)(Al, Mg, Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2): nos pontos P2, TR1, 

TR5, TR6.  

• Muscovita tipo vanádio-bário ((K,Ba,Na)0,75(Al,Mg,Cr,V)2(Si,AI,V)4O10 

(OH)2): nos pontos C1, P4, P5, P6, P7, P8, TR3. 

• Biotita (K(Mg,Fe
2+

)3)(Al,Fe
3+

)Si3O10(OH,F)2): no ponto P3.  

• Litioforita ((Al,Li)Mn
4+

O2(OH)2: nos pontos P5, P6, P7, P8, TR3. 

• Anquerita (Ca(Mg0,67Fe0,33
2+

)(CO3)2): no ponto P7. 

• Dolomita (CaMg(CO3)2): nos pontos P8, TR3. 

• Clinocloro tipo ferroso ((Mg,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8: no ponto 8. 
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• Magnetita (Fe3O4): no ponto TR1. 

• Gibbsita (Al(OH)3): nos pontos TR3, TR6. 

• Flogopita (K,Mg3)(Si3Al)O10(OH)2): no ponto TR4.  

 

A hematita (Fe2O3) e goethita (FeOOH) presentes estão associadas as principais 

formações geológicas da região, a Fm. Gandarela e a Fm. Cauê, que possuem como principal 

característica os minerais de ferro. A hematita pode ser um mineral primário ou secundário, 

enquanto a goethita surge como um mineral secundário, produto de processos intempéricos 

que afetam estas formações ferríferas, indicando uma maturidade nas rochas da região.  

A caulinita (Al2Si2O5(OH)4) também é um mineral indicador de maturidade 

intempérico, encontrada de mistura com o feldspato nas rochas que estão sofrendo alteração, 

produto como da decomposição de rochas. É o principal constituinte do caulim ou argila e é 

um mineral de origem supérgena, sendo derivada, por alteração, dos silicatos de alumínio. 

 O quartzo (SiO2) pode estar associado à lixiviação das rochas e solos quartzíticos do 

Grupo Itacolomi, presente na Serra de Ouro Branco. Ocorre também, nas rochas 

metamórficas, como gnaisses, filitos e xistos. A muscovita (H2KAl3(SiO4)3) é um mineral 

formador de rocha e muito comum em rochas metamórficas, como gnaisse, xistos e filitos. 

Juntamente com o feldspato e quartzo, sugerem trechos do rio com baixa maturidade.  

Alguns minerais podem fornecer informações sobre processos geológicos, por 

exemplo, litioforita, um hidróxido de Mn e Li que, provavelmente, é indicativo de processo 

hidrotermal na região. 

Biotita, K(MgFe)3(AlSi3O10)(OH)2), um silicato de potássio, magnésioferro-

alumínio, hidratado, é um mineral formador de rocha importante e amplamente distribuído. 

Pode ocorrer em rochas ígneas, onde o feldespato é predominante e presente em alguns 

gnaisses e xistos, associada, muitas vezes, com a muscovita. Além disso, minerais como a 

flogopita (K,Mg3)(Si3Al)O10(OH)2), a anquerita (Ca(Mg0,67Fe0,33
2+

)(CO3)2) e a dolomita 

(CaMg(CO3)2) estão associadas as unidades geológicas dolomíticas do Grupo Piracicaba e 

Itabira. 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DOS SEDIMENTOS 

 

A caracterização química dos sedimentos de corrente de uma bacia hidrográfica é 

crucial para o entendimento de processos naturais e possíveis influências antrópicas. A 

determinação e a quantificação de metais presentes nos sedimentos por métodos analíticos 
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permitem avaliar a qualidade ambiental de um corpo hídrico, porém, não indica sua 

biodisponibilidade, que é influenciada diretamente por variações no pH, temperatura, 

salinidade e a espécie química do metal e sua concentração (MASUTTI, 2004).  

No presente estudo, a coleta de amostras foi feita apenas no período chuvoso 

(dezembro/2015). Como reportado por Marques et al. (2009), a diferença entre concentrações 

de metais nos sedimentos de corrente no córrego do Bule em diferentes períodos sazonais não 

é significativa. Por se tratar de uma microbacia com drenagens de primeira e segunda ordem, 

a variação na composição química dos sedimentos será ínfima.   

Os resultados da amostragem foram divididos em duas partes: elementos maiores 

(Al, Ca, Fe, K, Na, Mg, Ti) e elementos traços (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, 

Rb, Sb, Sr, V, Zn e Zr). Foram gerados gráficos representando todas as concentrações dos 

elementos em cada ponto e adicionado uma linha verde, a qual representa a média da 

concentração de manganês na crosta superior segundo Wedepohl (1995). 

 

Tabela 22 - Peso (g) Inicial das amostras coletadas e Peso (g) <0,177 mm das amostras 

analisadas. 
Pontos de Amostragem Peso Inicial (g) Peso (g) <0,177 mm 

C1 1865,9 189,1 

P1 1399,9 124,5 

P2 1386,4 369,5 

P3 1465,3 89,8 

P4 1280,8 110,5 

P5 1485,9 84,0 

P6 1456,2 728,0 

P7 1306,1 166,5 

P8 1404,6 276,4 

Média 1450,1 237,6 

Desvio Padrão 160,7 194,7 

Tributários 
  

TR1 2099,2 1400,7 

TR2 1238,6 70,9 

TR3 1426,7 185,4 

TR4 1588,2 552,3 

TR5 962,1 125,2 

TR6 1256,3 269,7 

Média 1428,5 434,1 

Desvio Padrão 355,6 459,1 

 

5.3.1 Elementos Maiores 

 

A distribuição dos elementos químicos está condicionada aos processos geoquímicos 

de migração, como a dispersão e redistribuição dos elementos. Os elementos maiores 
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analisados são Al, Ca, Fe, K, Mg, Na. São caracterizados desta maneira devido a sua 

abundancia média na constituição da crosta terrestre, excedendo 1% (WEDEPOHL, 1995). Os 

resultados brutos e alguns parâmetros estatísticos dos sedimentos são apresentados na Tabela 

23. Foram, ainda, acrescentados à tabela os valores de concentração média da crosta terrestre 

(Mean Upper Crust Concentration – UCC, WEDEPOHL, 1995) dos elementos analisados 

para avaliar se há enriquecimento ou empobrecimento nos locais de amostragem. 

 

Tabela 23 - Concentrações, médias e desvios padrão dos elementos maiores em 

sedimentos de corrente.  

Pontos de Amostragem Al (%) Ca (%) Fe (%) K (%) Mg (%) Ti (%) 

C1 0,23 0,01 4,30 0,04 0,02 0,03 

P1 0,36 0,01 6,44 0,07 0,04 0,08 

P2 0,25 0,01 6,11 0,06 0,02 0,13 

P3 0,16 0,01 15,00 0,02 0,00 0,03 

P4 0,15 0,00 15,00 0,02 0,00 0,04 

P5 0,28 0,02 11,64 0,05 0,03 0,05 

P6 0,32 0,03 15,00 0,05 0,03 0,05 

P7 0,21 0,03 15,00 0,03 0,03 0,04 

P8 0,28 10,88 11,23 0,03 6,17 0,02 

Média 0,25 1,22 11,08 0,04 0,70 0,05 

Desvio Padrão 0,06 3,59 4,14 0,02 1,93 0,03 

Tributários 
      

TR1 0,15 0,00 15,00 0,02 0,00 0,02 

TR2 0,72 0,05 6,82 0,05 0,02 0,04 

TR3 0,55 3,18 13,20 0,02 1,80 0,07 

TR4 0,62 0,15 6,73 0,07 0,04 0,07 

TR5 0,73 0,07 15,00 0,04 0,05 0,02 

TR6 0,88 0,11 15,00 0,06 0,07 0,10 

Média 0,61 0,59 11,96 0,04 0,33 0,05 

Desvio Padrão 0,23 1,16 3,72 0,02 0,66 0,03 

Limites de Detecção 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

UCC¹ 7,74 2,94 3,08 2,86 1,35 0,31 

¹UCC: Upper Continental Crust (WEDEPOHL, 1995). 

Os teores apresentados para Ca e Mg tanto para o córrego principal quanto para os 

tributários é significativamente menor do que os valores UCC. Isso sugere que a área da 

microbacia do córrego do Bule possui significativa maturidade intempérica (WEDEPOHL, 

1978; LAPWORTH et al., 2012). Ambos os elementos possuem grande solubilidade em água, 

principalmente em áreas com domínios de rochas carbonáticas e são transportados como 

cátions em solução. O Mg é facilmente incorporado em minerais secundários ou na formação 

de solos, principalmente nos mais argilosa (BELBERT-BORN, 1998). No entanto, o P8 

apresentada elevadas concentrações de ambos os elementos, sendo justificada pela presença 
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de rochas dolomíticas em sua proximidade. O Na não apresentou concentração detectável em 

nenhum dos pontos de amostragem, possivelmente devido a sua alta solubilidade.  

 
Figura 114 - Concentração de Ca (%) no Córrego do Bule. 

 
Figura 115 - Concentração de Ca (%) nos principais tributários do Córrego do Bule. 

 
Figura 116 - Concentração de Mg (%) no Córrego do Bule. 

 
Figura 117 - Concentração de Mg (%) nos principais tributários do Córrego do Bule. 
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O K é um elemento bastante móvel durante processos intempéricos com alta 

solubilidade em ambiente supergênico, tendo sua maior estabilidade como íon em soluções 

aquosas (COSTA, 2001). Sua concentração média não ultrapassa o valor de 0,04% na 

microbacia do Córrego do Bule.  

O Al possui uma baixa mobilidade e solubilidade se comparado aos elementos 

citados anteriormente, principalmente em faixas de pH próximas a neutralidade. Sua baixa 

concentração nos sedimentos pode refletir um alto grau de maturidade dos solos da 

microbacia (alto grau de intemperismo) ou a menor abundância de minerais aluminosos nas 

estações de amostragem, como pode ser notado nas análises de DRX.  

 

Figura 118 - Concentração de K (%) no Córrego do Bule. 

 

Figura 119 - Concentração de K (%) nos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

Figura 120 - Concentração de Al (%) no Córrego do Bule. 
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Figura 121 - Concentração de Al (%) nos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

As concentrações de Fe nos sedimentos de corrente são bastante altas, ultrapassando 

o limite superior de quantificação (15%) em 4 pontos do Córrego do Bule (P3, 4, 6 e 7) e em 

3 pontos dos seus principais tributários (TR1, 5 e 6). Além de possuir alta estabilidade e forte 

influência no controle da distribuição de metais pesados na forma de óxidos e hidróxidos em 

condições fluviais, altas concentrações de Fe estão associadas às unidades litológicas 

presentes na região, como o dolomito ferruginoso da Fm Cauê, descrito por Neri et al. (2013) 

e a ocorrência de diversos níveis de itabiritos na Fm Gandarela (DNPM, 1986).  

O Ti apresentou concentrações relativamente altas já que não é um elemento 

representativo dos elementos mais comuns na crosta. Isto pode ser justificado por seu 

comportamento geoquímico associado a sulfetos (KRAUSKOPF, 1972) e a distribuição de Fe 

(presença em formações ferríferas) (CRUZ, 2006). Assim como o Fe, o Ti possui baixa 

mobilidade em ambiente supergênico, com relativa inércia em processos de intemperismo. 

Sua presença em minerais secundários é comum em ambientes tropicais úmidos (CORNU et 

al., 1999). 

 

Figura 122 - Concentração de Fe (%) no Córrego do Bule. 
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Figura 123 - Concentração de Fe (%) nos principais tributários do Córrego do Bule. 

Figura 124 - Concentração de Ti (%) no Córrego do Bule. 

 

Figura 125 - Concentração de Ti (%) nos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

5.3.2 Elementos traços 

 

Elemento-traço é toda espécie química natural que apresenta concentrações menores 

que 0,1% a litosfera (SPARKS, 2003). Foram quantificados os elementos traços: As, Ba, Cd, 

Co, Cr, Cu, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sb, Sr, U, V, Zn e Zr (tabela 24).  

A concentração de metais em sedimentos de corrente varia de acordo com a taxa de 

sedimentação das partículas e de seu tamanho, além da presença de matéria orgânica 

(SALOMONS; FORSTNER, 1984). Em sua maioria, são vistos como micronutrientes 

essenciais para os organismos vivos como o Cr, Co, Ni, Zn e Li (BUENO et al., 1997; 

BAIRD, 2002).No entanto, elementos como o As, Ba, Cd e Pb, não possuem nenhuma função 
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biológica conhecida, tornando-os altamente tóxicos e prejudiciais à saúde humana (BUENO 

et al., 1997; VENEZUELA, 2001).  

A concentração de um elemento-traço em ambiente supergênico é determinada por 

sua mobilidade. Esta mobilidade depende tanto de características do elemento, tais como 

estado de oxidação, raio iônico, e grau de hidratação, quanto de características do ambiente 

supergênico (propriedades físico-químicas), tais como disponibilidade de oxigênio, pH e 

potencial de oxirredução etc (ROSE et al., 1979; LICHT, 1998).  

A influência antrópica na área de estudo é praticamente nula, devido à microbacia 

estar contida no centro de uma grande área de proteção ambiental permanente e longe de 

grandes centros, pequenas cidades e até mesmo de áreas de agropecuária. Portanto é possível 

afirmar que as concentrações dos elementos traços são provenientes de fontes naturais. 

A presença dos elementos traços como As, Cu, Pb, Sb e Zn estão associadas a 

presença de mineralizações auríferas mesotermais hospedadas em greenstone belts situado em 

grande parte do QF (BORBA, 2000). É comum a presença de elementos como o As, Co, Cr, 

Mn, Ni e Sb na composição de laterita, indicando um tipo de solo muito alterado com grande 

concentração de hidróxidos de ferro, principalmente (SMITH et al., 1989).  
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¹UCC – Upper Continental Crust (Wedepohl, 1995).

Pontos de 

Amostragem  
As  Ba Cd  Co  Cr  Cu  Li  Mn Mo  Ni Pb   Rb  Sb  Sr  U V Zn  Zr 

C1 9 110 0,08 5,5 13 10,7 2 4064 1,92 11,1 20,7 2,7 6,62 2,6 0,4 9 27 5,6 

P1 19 125 0,15 8,4 33 18,8 3 3710,3 0,46 21,3 24 4,6 11,73 2,9 0,74 38 35 8,4 

P2 21 62 0,21 10,5 46 24,4 3 2255,1 0,52 25,5 12,4 3,3 4,52 2,7 0,93 64 34 10,2 

P3 6 72 0,11 6,5 2 13,3 2 5910,2 0,34 4,1 4,6 2 2,95 7 0,54 18 20 9,2 

P4 5 58 0,12 7,1 0 12,2 2 5368,4 0,34 2,2 4,5 1,9 2,23 6,3 0,56 20 22 10,4 

P5 10 111 0,17 8,6 21 20,5 3 7027,4 0,44 14,2 6,6 2,9 3,41 10,3 0,71 31 28 9,1 

P6 11 114 0,17 9,7 15 24,2 3 7429,4 0,46 13,3 8,8 3,1 3,9 11,9 0,89 31 33 11,2 

P7 7 83 0,12 8,3 0 15,8 3 6901,3 0,42 1,5 6,2 2,2 3,45 6,9 0,78 22 31 13,1 

P8 5 47 0,1 5,8 4 15 5 5478,7 0,33 5,3 4 2,4 2,04 30,1 0,61 13 15 7,4 

Média 10,33 86,89 0,14 7,82 14,89 17,21 2,89 5349,42 0,58 10,94 10,20 2,79 4,54 8,97 0,68 27,33 27,22 9,40 

Desvio Padrão 5,56 27,05 0,04 1,62 15,15 4,76 0,87 1626,03 0,48 8,03 6,98 0,79 2,85 8,09 0,16 15,62 6,53 2,06 

Tributários                                     

TR1 3 48 0,12 6,8 0 10,4 2 7128,9 0,39 0 3 1,9 1,36 8,9 0,58 14 18 11 

TR2 31 299 0,21 14,7 51 44 4 4578,2 0,87 43,1 11,7 2,7 11 8,8 0,91 36 63 13,1 

TR3 11 120 0,18 12,4 33 20 6 4625,5 0,49 18,9 6,9 1,5 5,93 11,6 1,31 51 26 12 

TR4 11 80 0,07 8,6 33 21,3 3 2045,3 0,56 15,5 8,2 5,1 3,9 3,7 1,14 34 26 6,4 

TR5 14 402 0,09 17,3 17 35 26 10000 1,15 28,2 17,4 3,2 1,33 7,2 1,46 28 29 9,3 

TR6 13 194 0,2 13,3 36 34,3 7 6380,2 0,84 23,7 10,2 4,2 4,44 4,1 0,97 47 44 12,8 

Média 13,83 190,50 0,15 12,18 28,33 27,50 8,00 5793,02 0,72 21,57 9,57 3,10 4,66 7,38 1,06 35,00 34,33 10,77 

Desvio Padrão 8,45 125,17 0,05 3,55 16,06 11,27 8,23 2473,61 0,26 13,05 4,44 1,25 3,28 2,78 0,29 12,19 15,00 2,32 

Limite de 

Detecção 
1 5 0,01 0,1 1 0,5 1 5 0,05 0,5 0,2 0,2 0,05 0,5 0,05 1 1 0,5 

UCC¹ 2 668 0,102 11,6 35 14,3 22 527 1,4 18,6 17 110 0,31 316 2,5 53 52 237 

Tabela 24 - Concentrações, média e desvio padrão das amostras de sedimentos de corrente do Córrego do Bule e de seus principais 

tributários (mg.kg
-1

).  
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5.3.2.1 Manganês 

 

O Mn é visto por diversos autores como um elemento menor, assim como o Ti, e por 

outros como elemento-traço. É um elemento que está amplamente presente na constituição de 

diversos minerais como sulfatos, cloretos, boratos, carbonatos e principalmente óxidos e 

hidróxidos (WEDEPOHL, 1978). A presença de jazidas de Mn no QF é bastante comum, 

presente em altas concentrações em rochas dolomíticas (MONTEIRO, 2005) e dolomitos 

ferruginosos (CARVALHO FILHO et al., 2011) ambos do Grupo Itabira - Fm Gandarela.   

O Mn é considerado um elemento siderófilo, possuindo afinidade com o Fe, e 

também um elemento litófilo, com alta afinidade pela SiO2, além de se mostrar reativo ao Ti, 

Zr e V. Em ambientes naturais, a adsorção de Mn por óxidos de Fe, argilominerais e 

carbonatos são consideradas catalizadores na oxidação de Mn
2+

 para Mn
4+

, espécie mais 

comum em sedimentos e solos (SAWYER et aI., 1994). 

A concentração de Mn na microbacia do Córrego do Bule ultrapassou em cerca de 

dez vezes a concentração média crustal (representada pela linha verde no gráfico). Sua 

concentração é menor na parte mais a montante do córrego e aumenta em sua parte central, 

tanto no córrego principal quanto em seus tributários. Destaque para os pontos P5 e P6 e o 

TR1, com teores acima de 7000 mg.kg
-1

. Este último ponto, observou-se uma coloração 

bastante escura dos sedimentos de corrente (Figura 127), provavelmente se tratando de uma 

ocorrência de Mn. A concentração da amostra referente ao TR5 ultrapassou o limite de 

quantificação (>10000 mg.kg
-1

). Essas concentrações podem ser consideradas anômalas 

comparadas à concentração média crustal. Teores elevados de manganês são justificados pela 

presença de rochas dolomíticas ferríferas, dolomíticas ferromanganesíferas e BIFs 

(ROSIÈRE; CHEMALE Jr, 2000) e através do intemperismo de itabiritos manganesíferos 

presentes no Supergrupo Minas, principalmente no Grupo Itabira e nos Grupos Piracicaba e 

Caraça (DORR et al., 1956). 

 
Figura 126 - Concentração de manganês (mg.kg

-1
) no Córrego do Bule. 
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Figura 127 - Concentração de Mn (mg.kg
-1

) nos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

  

Figura 128 - Tributário 1 e em destaque os sedimentos em sua margem com coloração escura. 

 

5.3.2.2 Antimônio 

 

O Sb é um elemento traço com concentração bem baixa na crosta terrestre, cerca de 

0,3 mg.kg
-1

, segundo Wedepohl (1995). Não é considerado um elemento essencial às funções 

dos organismos vivos. Considerado como um metalóide, este elemento possui propriedades 

intermediárias entre metais e não metais, sendo a forma metálica a mais estável (EMSLEY, 

1999).  
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Possui boa relação com o As do ponto de vista cristalográfico, associações naturais 

com o próprio As, Pb, Ag e Cu e possui fraca condutividade elétrica (WILSON et al., 2004). 

Sua mobilidade é baixa em condições oxidantes e muito baixas em ambiente redutor 

(BRANNON et al., 1985). 

Abundante em rochas sedimentares, sua ocorrência está relacionada com sulfetos e 

óxidos, também é facilmente adsorvido por hidróxidos de Fe e Mn. O Sb é considerado um 

elemento guia na indicação de ocorrências de mineralizações de Au, possivelmente tem sua 

origem em rochas metavulcânicas com a presença de depósitos de sulfetos hidrotermais, que 

tem em sua composição mineral como a pirita, arsenopirita e galena (LOPES Jr. et al., 1994; 

REIMANN; CARITAT, 2012). 

A ocorrência sulfetada do Morro do Bule possui como uma de suas principais 

características a presença de sulfetos de Sb (GUIMARÃES, 1934), o que justifica os teores 

elevados deste elemento nos sedimentos de corrente. Todos os pontos de amostragem 

apresentaram concentrações altas se comparados ao UCC. Destaca-se no córrego principal, o 

P1 com concentração que atinge 11,73 mg.kg
-1

, cerca de 37 vezes maior do que a média 

crustal e o TR2 com 11 mg.kg
-1

. A concentração na cabeceira também se apresenta em 

destaque, com teor de 6,62 mg.kg
-1

.  

  

Figura 129 - Concentração de Sb (mg.kg
-1

) no Córrego do Bule. 

  

Figura 130 - Concentração de Sb (mg.kg
-1

) nos principais tributários do Córrego do Bule. 
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5.3.2.3 Arsênio, Cobalto, Cromo, Cobre e Níquel 

 

O As é um metaloide distribuído amplamente na crosta terrestre na composição de 

rochas e solos, associado a depósitos metálicos. Como visto por diversos autores em 

publicações a cerca do QF, a presença de As é bastante comum na região, podendo justificar o 

seu enriquecimento em todos os pontos com médias superiores a média crustal que é de 2 

mg.kg
-1 

(BORBA, 2000). Destaca-se os pontos P1 com 19 mg.kg
-1

, P2 com 21 mg.kg
-1

 e TR2 

com 31 mg.kg
-1

, que contém concentrações superiores até mesmo as encontradas em rochas 

que contem o mineral (13 mg.kg
-1

). A média do Córrego do Bule é de 10 mg.kg
-1

 e de seus 

tributários de 13,8 mg.kg
-1

. 

O Co é um elemento-traço na composição de rochas, principalmente máficas e 

ultramáficas, sendo encontrado principalmente em magnetita (Fe3O4), ilmenita (FeTiO3) e 

plagioclásio ((Na,Ca)Al(Si,Al)Si2O8), apresentando forte correlação com Fe e Mg 

(WEDEPOHL, 1978). Em rochas graníticas, o Co associa-se principalmente com Mg. Em 

locais de forte intemperismo, é solubilizado facilmente. Teores elevados de Co estão 

relacionados também a presença de clorita-xistos do Supergrupo Minas - Grupo Sabará, sendo 

a calcopirita (CuFeS2) e a pirrotita (FeS) seus principais minerais (PARRA, 2006; 

CAVALCANTI; XAVIER, 2016). Sua concentração local segue a média crustal exposta no 

UCC (11,6 mg.kg
-1

), com 7,82 mg.kg
-1

 no córrego principal e 12,18 mg.kg
-1

 nos tributários. 

 
Figura 131 - Concentração de As (mg.kg

-1
) no Córrego do Bule. 

 
Figura 132 - Concentração de As (mg.kg

-1
) nos principais tributários do Córrego do Bule. 
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Figura 133 - Concentração de Co (mg.kg

-1
) no Córrego do Bule. 

 
Figura 134 - Concentração de Co (mg.kg

-1
) nos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

O Cr é um metal pesado de transição, abundante em diversos tipos de rochas, 

principalmente em rochas máficas e ultramáficas (COSTA, 2001). Tem a cromita (FeCr2O4), 

como seu principal mineral, que se concentra em resíduos lateríticos (BORNEMISZA, 1982; 

HEM, 1985). No entanto, pode ocorrer como hospedeiro em minerais como os piroxênios, 

micas e granadas (REIMANN; CARITAT, 2012). Possui características químicas 

semelhantes ao do Fe, sendo comum a ocorrência de substituições isomórficas em diversos 

minerais (PARRA, 2006). Possui resistência ao intemperismo, baixa mobilidade e uma 

associação com superfícies de carga positivas como óxidos de Fe e Al, os quais possuem 

tendência a adsorver o cromo em ambientes ácidos a neutros (McLEAN; BLEDSOE, 1992). 

Na microbacia do Córrego do Bule, os teores de Cr se apresentaram com leves 

enriquecimentos pontuais, como visto no P2, com 46 mg.kg
-1 

e no TR2, com 51 mg.kg
-1 

se 

comparados a média crustal que é de 35 mg.kg
-1

. No entanto, alguns pontos sequer 

apresentaram concentrações dentro do limite de detecção, que foram os casos dos pontos 4 e 7 

e do TR1, afirmando essa baixa mobilidade por parte do elemento.  

O Ni é um metal pesado de transição, que possui propriedades magnéticas, com boa 

condutividade elétrica e térmica (CSUROS; CSUROS, 2002). É encontrado em diversos 

minerais como hospedeiro, como no caso das olivinas, micas, piritas e calcopiritas 

(REIMANN; CARITAT, 2012) e altas concentrações em minerais ferromagnesianos e 
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sulfetos. Tem características semelhantes ao do Co e com relação geoquímica com elementos 

como o As, Sb, Cu e Cr e são facilmente remobilizados e co-precipitado com óxidos de Fe e 

Mn. Os depósitos de Ni apresentam-se como sulfetados ou lateríticos. Os depósitos lateríticos 

de Ni ocorrem a partir do processo de intemperismo de rochas ricas no elemento. Em rochas 

sedimentares, seu teor varia entre 2 a 68 mg.kg
-1

 e sua concentração média na crosta terrestre 

é de 18,6 mg.kg
-1

, em rochas metamórficas variam de 500 mg.kg
-1

 (serpentinita) a 1200-2000 

mg.kg
-1

 (rochas ultrabásicas) (ADRIANO, 1986). Assim como o cromo, o níquel apresentou 

concentrações baixas ou não detectáveis no P4 e P7 e no TR1, com teores de 2,2 mg.kg
-1

, 1,5 

mg.kg
-1

 e <LD, respectivamente. No entanto, no P2 (25,5 mg.kg
-1

) e no TR5 (28,2 mg.kg
-1

) 

foi visto teores levemente enriquecidos, sendo superiores ao da média crustal superior, 

chegando a mais do que o dobro dessa concentração no TR 2, com 43,1 mg.kg
-1

.  

 

Figura 135 - Concentração de Cr (mg.kg
-1

) no Córrego do Bule. 

  
Figura 136 - Concentração de Cr (mg.kg

-1
) nos principais tributários do Córrego do Bule. 

  

Figura 137 - Concentração de Ni (mg.kg
-1

) no Córrego do Bule. 
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Figura 138 - Concentração de Ni (mg.kg

-1
) nos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

5.3.2.4 Cádmio e Molibdênio 

 

O Cd é um elemento calcófilo, segundo a classificação de Goldschmidt, possuindo 

maior afinidade com fases sulfetadas do que com o O2, formando assim compostos altamente 

insolúveis em pH neutro a básico. No entanto, em soluções ácidas, se torna solúvel com a 

forma de CdS. Pode ser apresentado também na composição de óxidos, carbonatos e em 

minérios que contem teores de Zn, Cu e Pb. Acumula-se principalmente na matéria orgânica 

presente nos sedimentos de rios (WEDEPOHL, 1978), onde permanece relativamente imóvel. 

Esta espécie tem fácil absorção por plantas e animais e não possui função vital conhecida para 

organismos vivos e em concentrações altas é considerada altamente tóxica (BUENO et al., 

1997). Sua concentração crustal é de 0,1 mg.kg
-1

. Na presença de rochas ígneas, sua 

concentração média varia entre 0,01 mg.kg
-1

 a 1,6 mg.kg
-1

 (rochas ígneas ácidas). Nos 

sedimentos da microbacia do Córrego do Bule, apresentam concentrações com leve 

enriquecimento, no caso do P2 (0,21 mg.kg
-1

), TR2 (0,21 mg.kg
-1

) e TR3 (0,18 mg.kg
-1

). Os 

demais pontos obtiveram teores médios na faixa da apresentada pelo UCC, sendo de 0,14 

mg.kg
-1

 no córrego principal e de 0,15 mg.kg
-1

 nos tributários.  

O Mo é um elemento-traço com relativa raridade na crosta terrestre superior, com 

concentração de 1,4 mg.kg
-1

. Possui baixa solubilidade em ambientes aquosos e pouco reativo 

com o O2. Seu principal minério é a molibdenita (sulfeto de Mo) que se agrega em estruturas 

de silicatos, sendo mais comumente encontrada em rochas graníticas. É um elemento 

hospedeiro em minerais como ilmenita, biotita e pirita. O Mo é um subproduto na exploração 

de Cu e W, são adsorvidos por óxidos de Fe e Mn, podendo ser encontrado em baixos teores 

em minerais como a hematita e a goetita e altas teores como na magnetita (WEDEPOHL, 

1978). Assim como o Ba e Sb, fluidos hidrotermais são fontes de Mo (COSTA, 2001). O Mo 

é um elemento químico essencial para a vida dos organismos vivos. Sua toxidade não foi 

0

20

40

60

TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 d
e

 N
i 

 (
m

g.
kg

-1
) 

Pontos de Amostragem - Tributários 

Ni

UCC



165 
 

 

observada em humanos, dependendo do estado químico do elemento. A cabeceira foi o único 

ponto a apresentar concentração acima do UCC, com 1,92 mg.kg
-1

. Sua concentração média 

no córrego principal foi de 0,58 mg.kg
-1

 e nos tributários de 0,72 mg.kg
-1

.  

Figura 139 - Concentração de Cd (mg.kg
-1

) no Córrego do Bule.  

Figura 140 - Concentração de Cd (mg.kg
-1

) nos principais tributários do Córrego do Bule. 

Figura 141 - Concentração de Mo (mg.kg
-1

) no Córrego do Bule.  

Figura 142 - Concentração de Mo (mg.kg
-1

) nos principais tributários do Córrego do Bule. 
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5.3.2.5 Cobre, Chumbo, Vanádio e Zinco 

 

O Cu é um elemento traço abundante na crosta, atingindo média de 14 mg.kg
-1

. É um 

elemento calcófilo, tendo maior afinidade com fases sulfetadas do que com fases silicáticas. 

Possui alta condutividade térmica e elétrica. Dificilmente é encontrado em sua forma nativa, 

porém, é constituinte de importante de minerais como a cuprita (CuO2) e malaquita 

(Cu2CO3(OH)2) e hospedeiro em minerais como a olivina, piroxênio, biotita e magnetita 

(HEM, 1987, REIMANN; CARITAT, 2012). Solúvel como sulfato, o Cu também é 

facilmente adsorvido por óxidos e hidróxidos de Fe e Mn (WEDEPOHL, 1978). Possui ainda 

baixa mobilidade com exceção de sedimentos com baixas concentrações de matéria orgânica. 

É um elemento essencial para todos os organismos, no entanto, em altas concentrações, pode 

vir a ser tóxico (BUENO et al., 1997). Na parte a montante do córrego, o teor de Cu foi baixo, 

com concentração de 10,7 mg.kg
-1

 na cabeceira e no TR1, com 10,4 mg.kg
-1

. Porém, o Cu 

apresentou teores maiores do que o apresentado na média crustal como no P2, P5 e P6 (24,4 

mg.kg
-1

, 20,5 mg.kg
-1

 e 24, 2 mg.kg
-1

, respectivamente) e no TR2 (44 mg.kg
-1

), TR3 (20 

mg.kg
-1

), TR4 (35 mg.kg
-1

) e TR6 (34.3 mg.kg
-1

). 

O Pb, apesar de ser um elemento traço, é amplamente distribuído na crosta terrestre 

(17 mg.kg
-1

). Na natureza, o Pb é associado a todos os tipos de rochas, como sulfeto (galena - 

PbS), carbonato (cerussita- PbCO3) e o sulfato (anglesita - PbSO4) e pode ser hospedeiro em 

minerais como as micas, plagioclásios e magnetitas (REIMANN; CARITAT, 2012). Sua 

disponibilidade está associada a diferentes frações minerais, sendo alta em relação à presença 

de carbonatos e médias em relação a óxidos de Fe, sulfatos e sulfetos (BOSSO; 

ENZWEILER, 2008). Possui baixa mobilidade em condições de oxidação, pode formar 

complexo estável com matéria orgânica e argilominerais e apresenta uma aptidão em se 

acumular e se associar a sedimentos e solos (WEDEPOHL, 1978). Sua ocorrência é associada 

à presença de Cu e Zn, possuindo, ainda, associações naturais com diversos elementos, entre 

eles o Zn, Cd, Mn, Cr e As. A redução da intensidade de migração do Pb é devido à presença 

de sulfatos, carbonatos e a adsorção provocada pelos óxidos de Fe e Mn (REIMANN; 

CARITAT, 2012). Apresenta um leve enriquecimento na parte a montante da microbacia, 

com teores de 20,7 mg.kg
-1

 na cabeceira e 24 mg.kg
-1

 no P1. Nos demais pontos, tanto no 

córrego principal quanto em seus tributários, as concentrações de chumbo se encontraram 

menores do que a média crustal, com média de 10,2 mg.kg
-1

 no Córrego do Bule e de 9,57 

mg.kg
-1

 nos seus principais tributários. 
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Figura 143 - Concentração de Cu (mg.kg

-1
) no Córrego do Bule. 

 
Figura 144 - Concentração de Cu (mg.kg

-1
) nos principais tributários do Córrego do Bule. 

 
Figura 145 - Concentração de Pb (mg.kg

-1
) no Córrego do Bule. 

 
Figura 146 - Concentração de Pb (mg.kg

-1
) nos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

O V é um elemento quimicamente semelhante ao As e Cr, sendo encontrado na 

crosta superior com concentração de 53 mg.kg
-1

. Sua presença está relacionada a depósitos 

sulfetados associados principalmente ao Pb, Cu, Zn e Mn. Os óxidos de Fe tendem a adsorver 
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o vanádio (WEDEPOHL, 1978). Com exceção do ponto P2, onde apresenta um teor de 64 

mg.kg
-1

, todos os demais pontos apresentaram concentrações bem abaixo do UCC.  

Assim como o Pb, o Zn é um elemento-traço distribuído amplamente, com 

concentração média crustal de 52 mg.kg
-1

. Geralmente encontrado como sulfeto (esfarelita - 

ZnS) e podendo estar associado a metais como Pb, Cd, Cu e Fe (WEDEPOHL, 1978). Os 

piroxênios, anfibólios e a magnetita são minerais que podem ser hospedeiros deste elemento 

(REIMANN; CARITAT, 2012). Possui semelhança geoquímica com o Cd e se associam em 

depósitos minerais com elementos como o Mg em silicatos; com Cu e Mo em ocorrências 

cupríferas. O Zn é considerado um elemento essencial e importante componente de enzimas. 

Sua deficiência pode causar doenças como dificuldades no crescimento, atraso da maturidade 

sexual, perda de cabelos e problemas hepáticos e em doses altas vem a ser tóxico e podendo 

ser letal (THORTON, 1983). As concentrações médias de Zn foram de 27,22 mg.kg
-1

 no 

córrego principal e 34,33 mg.kg
-1

 nos tributários, bem abaixo da média da crosta superior, 

chegando a atingir concentração de 9 mg.kg
-1

 na cabeceira. Apenas o P2 apresentou teor 

maior do que o UCC, com 63 mg.kg
-1

.  

 
Figura 147 - Concentração de V (mg.kg

-1
) no Córrego do Bule. 

 
Figura 148 - Concentração de V (mg.kg

-1
) nos principais tributários do Córrego do Bule. 
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5.3.2.6 Lítio, Rubídio, Estrôncio e Zircônio 

 

O Li é um metal alcalino indicador de salinidade, possui alta reatividade e é o metal 

mais leve e menos denso entre os elementos, sendo facilmente solubilizado e carreado. Sua 

principal fonte são os aluminossilicatos como a lepidolita ((KLi2Al(Al,Si)3O10(F,OH)2)) e 

petalita (LiAlSi4O10), que ocorrem nos pegmatitos e nas rochas máficas (WEDEPOHL, 1978). 

Apesar de não ser considerado um elemento essencial no crescimento de plantas e em funções 

metabólicas de animais (BUENO et al., 1997). O elemento se apresentou empobrecido nos 

sedimentos analisados, com média de 2,89 mg.kg
-1

 e 8 mg.kg
-1

. O TR5 (26 mg.kg
-1

) 

apresentou um leve enriquecimento se comparado a média da crosta (22 mg.kg
-1

). Valores 

baixos ajudam a afirmar que os sedimentos da região da microbacia em estudo têm 

características de alto intemperismo físico e químico.  

O Rb está amplamente distribuído e disperso por toda a crosta terrestre com 

concentração média de 110 mg.kg
-1

. Em seu estado puro pode liquefazer-se à temperatura 

ambiente, portanto, é de fácil entendimento a não existência de minerais em que o Rb seja o 

principal constituinte. No entanto, este elemento pode vir na composição de feldspatos, 

devido a sua afinidade com o K. É possível ainda encontrar Rb em rochas como o granito, 

basaltos e argilominerais. Assim como o Li, pode ser um indicador de ambiente com alta 

salinidade e processos hidrotermais (RIBEIRO, 1984). Nos sedimentos da microbacia do 

Córrego do Bule, o rubídio apresenta-se extremamente empobrecido, com teores médios de 

2,79 mg.kg
-1

 (córrego principal) e 3,10 mg.kg
-1

 (tributários). Sua concentração máxima é de 

apenas 5,1 mg.kg
-1

, no TR5, cerca de 21 vezes menor do que a média crustal. Esse 

empobrecimento pode ser justificado devido a sua grande fragilidade a processos 

intempéricos. 

 
Figura 149 - Concentração de Li (mg.kg

-1
) no Córrego do Bule. 
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Figura 150 - Concentração de Li (mg.kg

-1
) nos principais tributários do Córrego do Bule. 

 
Figura 151 - Concentração de Rb (mg.kg

-1
) no Córrego do Bule. 

Figura 152 - Concentração de Rb (mg.kg
-1

) nos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

O Sr é um elemento traço associado aos feldspatos e minerais ferromagnesianos. 

Possui associação natural principalmente com o Ca e assim como ele, é bastante móvel 

durante processos intempéricos (WEDEPOHL, 1978). Os principais minerais são a celestita 

(SrSO4) e a estroncianita (SrCO3) podendo ser parcialmente substituído por Ba e Ca. O Sr 

pode substituir o Ba na estrutura cristalina da barita, devido à similaridade dos raios iônicos 

existente entre os dois metais no estado bivalente (LUZ et al., 2008). Assim como o Rb, o Sr 

apresentou extremo empobrecimento em todos os pontos, tendo sua máxima concentração no 

P8 (30,1 mg.kg
-1

), cerca de 10% da concentração média da crosta superior (316 mg.kg
-1

). 

O Zr é um elemento traço mais presente em rochas ígneas. Sua principal forma 

mineral é o zircão (ZrSiO4), mineral extremamente resistente, sendo utilizado para datações. É 

altamente reativo e não é encontrado em forma pura na natureza. Tende a se concentrar em 

lateritas e caulinitas (WEDEPOHL, 1978). Apesar de ser encontrado em uma forma 

combinada na natureza, é muito abundante na crosta superior, com média de 237 mg.kg
-1

. 
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Como descrito por diversos autores, o QF tem em sua maior composição rochas metamórficas 

e sedimentares, característica essa que pode justificar os baixos teores do elemento na 

microbacia com médias de 9,4 mg.kg
-1

 no córrego principal e 10,77 mg.kg
-1

 nos tributários. 

Figura 153 - Concentração de Sr (mg.kg
-1

) no Córrego do Bule.  

 
Figura 154 - Concentração de Sr (mg.kg-1) nos principais tributários do Córrego do Bule. 

Figura 155 - Concentração de Zr (mg.kg
-1

) no Córrego do Bule.  

Figura 156 - Concentração de Zr (mg.kg
-1

) nos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

5.3.2.7 Bário 

 

O Ba é distribuído nas estruturas de feldspatos e micas, em grande maioria das vezes 

substituindo o Ca, uma das justificativas da sua média crustal ultrapassar 660 mg.kg
-1
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(MARSHALL; FAIRBRIDGE, 1999). Em depósitos hidrotermais e rochas sedimentares, este 

elemento é representado pela barita (BaSO4), um sulfato de bário caracterizado pela sua 

solubilidade ser relativamente alta. Sua concentração empobrecida reflete as interpretações 

anteriores acerca da área em estudo possuir características de alto grau intempérico 

(maturidade do solo), ou seja, o Ba já foi lixiviado com as demais bases Ca, Mg, Na e K. 

Apenas TR2 e TR4 foram quantificados com concentrações acima da média local (86,89 

mg.kg
-1

 no córrego principal e 190,5 mg.kg
-1

 nos tributários), de 299 mg.kg
-1

 e 402 mg.kg
-1

, 

respectivamente. 

Figura 157 - Concentração de Ba (mg.kg
-1

) no Córrego do Bule.  

Figura 158 - Concentração de Ba (mg.kg
-1

) nos principais tributários do Córrego do Bule. 

 

5.4 MATRIZ DE CORRELAÇÃO DE SPEARMAN 

 

Os dados obtidos pela análise dos sedimentos ativos de corrente com o ICP-MS 

foram submetidos à análise estatística de correlação. Considerando que as variáveis aqui 

analisadas (elementos químicos) não possuem distribuição normal, foi utilizada a correlação 

de Spearman. Tal análise não considera o uso de suposições sobre sua distribuição de 

frequência de variáveis, ou seja, não requer que as relações entre as variáveis sejam lineares e 

nem requer que estas variáveis sejam medidas em intervalos de classes.  

Ressalva-se que os dados de concentração dos elementos foram log-normalizados 

para esta análise, com o intuito de reduzir a influência dos outliers (evita superestimar os 

outliers positivos e subestimar os outliers negativos – REIMANN et al., 2008; GRUNSKY, 

2010). Foi considerado que os valores de coeficiente de correlação ≥ 0,80 são fortemente 

0

175

350

525

700

C1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 d
e

 B
a

 
 (

m
g.

kg
-1

) 

Pontos de Amostragem - Córrego do Bule 

Ba

UCC

0

175

350

525

700

TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 d
e

 B
a

 
 (

m
g.

kg
-1

) 

Pontos de Amostragem - Tributários 

Ba

UCC



173 
 

 

significativos (p<0,01) e entre 0,79 e 0,6 são significativos (p<0,05). Os resultados 

demonstraram correlações fortemente significativas em 20 casos.  

As correlações entre Al x Cu (0,83); Li x Al (0,85); Al x Ni (0,83) podem estar 

relacionadas a processos supergênicos associados às coberturas lateríticas enriquecidos com 

Al, podendo também estar associadas à adsorção de Cu, Li e Ni por argilominerais 

(LEVINSON, 1974; KRAUSKOPF; BIRD, 1995). A correlação entre Fe x Mn (0,81) sugere 

uma relação desses elementos com formações itabiríticas.  

As correlações entre Cu x Ni (0,87); Ni x As (0,94); Cr x Ni (0,92); Co x Cu (0,92) e 

Co x Ni (0,82) podem representar influência de rochas máficas e ultramáficas, que estão 

presentes no Grupo Nova Lima. A correlação entre Ti x V (0,87); Cr x V (0,84) também 

sugerem a influência de rochas máficas e ultramáficas, além de indicar presença de minerais 

como magnetita e ilmenita nos sedimentos (KRAUSKOPF; BIRD, 1995; BORBA, 2000).  

As correlações entre Cu x As (0,85); Pb x As (0,83); Zn x As (0,85) e Mo x Pb (0,82) 

podem representar fases sulfetadas as quais estão disseminadas em ocorrências na área de 

estudo (GUIMARÃES, 1934). As correlações entre Cu x U (0,81); Li x U (0,80) e Cr x As 

(0,90) sugerem a ocorrência de processos hidrotermais em zonas de cisalhamento, 

principalmente relacionado ao Cr e As (CARRANZA, 2009). A correlação entre K x Rb 

(0,96) se justifica pela afinidade geoquímica entre ambos os elementos, os quais possuem 

raios iônicos semelhantes, além de representar minerais micáceos, tais como muscovita 

(KRAUSKOPF; BIRD, 1995; ROBB, 2005). 
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  Al  Ca  Fe K   Mg  Ti Mn  As  Ba  Cd  Co  Cr  Cu  Li  Mo Ni  Pb  Rb Sb Sr  U  V   Zn Zr 

Al 1,00                                               

Ca 0,11 1,00 

                     

  

Fe -0,15 0,39 1,00 

                    

  

K 0,54 -0,47 -0,50 1,00 

                   

  

Mg -0,09 0,71 0,48 -0,58 1,00 

                  

  

Ti 0,37 -0,28 -0,32 0,61 -0,30 1,00 

                 

  

Mn -0,08 0,19 0,81 -0,37 0,23 -0,48 1,00 

                

  

As 0,74 -0,39 -0,40 0,69 -0,54 0,60 -0,32 1,00 

               

  

Ba 0,77 -0,26 0,01 0,36 -0,32 0,28 0,14 0,74 1,00 

              

  

Cd 0,22 -0,12 -0,01 0,18 -0,25 0,60 -0,03 0,52 0,32 1,00 

             

  

Co 0,77 0,07 0,10 0,37 -0,23 0,45 0,11 0,80 0,74 0,56 1,00 

            

  

Cr 0,76 -0,20 -0,52 0,67 -0,39 0,68 -0,46 0,90 0,58 0,57 0,72 1,00 

           

  

Cu 0,83 -0,08 -0,06 0,58 -0,38 0,45 0,01 0,85 0,69 0,49 0,92 0,79 1,00 

          

  

Li 0,85 0,34 0,05 0,23 0,13 0,20 0,15 0,55 0,60 0,29 0,73 0,56 0,74 1,00 

         

  

Mo 0,64 -0,28 -0,39 0,49 -0,57 0,27 -0,23 0,72 0,70 0,10 0,58 0,65 0,59 0,38 1,00 

        

  

Ni 0,83 -0,20 -0,38 0,60 -0,36 0,48 -0,28 0,94 0,73 0,44 0,82 0,92 0,87 0,68 0,73 1,00 

       

  

Pb 0,56 -0,63 -0,53 0,65 -0,62 0,42 -0,34 0,83 0,70 0,17 0,46 0,65 0,53 0,29 0,82 0,75 1,00 

      

  

Rb 0,60 -0,42 -0,40 0,96 -0,46 0,52 -0,26 0,66 0,40 0,02 0,39 0,61 0,60 0,31 0,52 0,61 0,67 1,00 

     

  

Sb 0,34 -0,48 -0,64 0,48 -0,53 0,66 -0,66 0,63 0,44 0,46 0,23 0,67 0,27 0,08 0,51 0,49 0,66 0,33 1,00 

    

  

Sr 0,05 0,54 0,44 -0,46 0,44 -0,39 0,60 -0,29 -0,03 0,13 0,09 -0,21 0,04 0,31 -0,43 -0,18 -0,55 -0,45 -0,43 1,00 

   

  

U 0,79 0,24 0,02 0,36 -0,06 0,45 -0,01 0,69 0,58 0,30 0,88 0,65 0,81 0,80 0,53 0,71 0,38 0,44 0,16 0,07 1,00 

  

  

V 0,59 -0,12 -0,21 0,52 -0,23 0,87 -0,33 0,80 0,50 0,72 0,78 0,84 0,71 0,51 0,39 0,73 0,46 0,46 0,57 -0,16 0,74 1,00 

 

  

Zn 0,56 -0,50 -0,19 0,67 -0,68 0,59 -0,11 0,85 0,73 0,62 0,67 0,69 0,73 0,39 0,60 0,70 0,74 0,59 0,64 -0,32 0,46 0,67 1,00   

Zr 0,12 0,24 0,54 -0,22 -0,03 0,16 0,35 0,18 0,31 0,66 0,51 0,10 0,34 0,29 0,01 0,09 -0,15 -0,31 0,08 0,28 0,34 0,37 0,42 1,00 

Tabela 25 - Correlação de Spearman. Valores de coeficiente de correlação ≥ 0,80 são fortemente significativos (p < 0,01) marcados de 

vermelho e entre 0,79 e 0,6 são significativos (p < 0,05) marcados de verde. 
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5.5 ANÁLISE FATORIAL (ESTATÍSTICA MULTIVARIADA) 

 

A análise fatorial multivariada forneceu 5 fatores, no qual o fator 1 explica 35,36% 

da variância total, apresentando correlações positivas entre o Ba, Mo, Pb e Zn, podendo estar 

associados aos argilominerais ou co-precipitados aos óxidos/hidróxidos de Fe e Mn.  

Enquanto a correlação negativa entre Mg e Ca, pode estar relacionada com a alta dissolução 

destes elementos. O fator 2, com variância total de 24,87%, apresentou correlações positivas 

entre Fe, Mn e Sr e negativas entre Ni e o Cr. O Fe, Mn e Sr podem estar relacionados com 

indicadores de óxidos/hidróxidos. O Cr e o Ni podem estar associados à presença de 

sedimentos provenientes de rochas máficas e ultramáficas.  

 

Tabela 26 - Análise fatorial dos parâmetros amostrados nos sedimentos de corrente do 

Córrego do Bule. 

 
FATOR 1 FATOR 2 FATOR 3 FATOR 4 FATOR 5 

Al 0,13 -0,32 -0,73 0,13 0,08 

Ca -0,67 0,03 -0,16 -0,57 -0,37 

Fe 0,00 0,92 -0,10 0,30 0,07 

K 0,30 -0,06 0,13 0,23 0,85 

Mg -0,65 0,00 0,02 -0,66 -0,32 

Ti -0,13 -0,09 0,50 0,63 0,45 

As 0,53 -0,53 0,26 0,52 0,10 

Ba 0,83 0,01 -0,44 0,19 -0,18 

Cd 0,13 0,55 0,48 0,62 0,03 

Co 0,38 0,52 -0,26 0,68 0,05 

Cr -0,04 -0,94 0,02 -0,03 -0,05 

Cu 0,35 0,19 -0,34 0,75 0,11 

Li 0,11 0,29 -0,83 -0,09 -0,17 

Mn 0,34 0,90 -0,10 0,09 0,02 

Mo 0,81 0,16 -0,05 -0,15 0,31 

Ni 0,11 -0,91 -0,02 -0,02 -0,17 

Pb 0,77 -0,27 0,17 -0,01 0,41 

Rb 0,26 0,23 0,05 0,21 0,89 

Sb 0,39 -0,19 0,79 0,18 0,14 

Sr -0,21 0,87 0,03 -0,11 -0,21 

V -0,20 -0,03 0,14 0,92 0,14 

Zn 0,61 0,27 0,26 0,58 0,27 

Autovalores 7,78 5,47 3,19 1,97 1,23 

% Variância Total 35,36 24,87 14,52 8,95 5,58 

 

O fator 3 apresentou variância de 14,52%, com correlações positivas entre o Al e o Sb, 

que pode estar associada a presença de Sb em argilominerais e negativa para o Li, elemento 
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que possui alta dissolução em ambientes aquosos. O fator 4, com variância de 8,95%, aponta 

correlações positivas entre o Ti, Cd, Co, Cu e V, podem estar associados aos argilominerais 

ou co-precipitados aos óxidos/hidróxidos de Fe e Mn. O fator 5 explica 5,58% da variância 

total, com correlações positivas entre o K e o Rb, provavelmente incorporados à feldspatos 

ainda não intemperizados. 

 

5.6 FATOR DE ENRIQUECIMENTO 

 

O fator de enriquecimento (FE) é um tratamento estatístico usado para indicar 

possíveis enriquecimentos, anomalias e contaminações de metais pesados nos sedimentos 

ativos de corrente de acordo com processos supergênicos naturais, onde se tem a relação entre 

fatores como a concentração dos elementos nos pontos de amostragem e sua média na 

microbacia com elementos mais comuns na região e sua média. Esses elementos mais comuns 

são chamados de elementos normalizadores (YONGMING et al., 2006). 

Os normalizadores são espécies químicas com pouca mobilidade, presente de 

maneira natural e que possua boa afinidade com elementos traços, ou seja, um elemento 

conservativo. Foi utilizada a equação proposta por Yongming et al. (2006) e Silva-Filho et al. 

(2014),  onde FE é o fator de enriquecimento, Cp é a concentração do elemento no ponto, Cn 

é a concentração do normalizador no ponto, 𝐂𝐩̅̅̅̅  é a concentração média do elemento e 𝐂𝐧̅̅̅̅  é a 

concentração média do normalizador.  

 

Figura 159 - Equação do Cálculo do Fator de Enriquecimento. 

 

No estudo foram determinados como normalizadores o Al, representando os 

argilominerais e o somatório do Fe+Mn, representando os óxidos e hidróxidos. A área de 

estudo apresenta uma grande variedade de rochas com diferentes valores de referência para 

metais traços, por isso foi utilizado à média da concentração do elemento e do normalizador. 

O uso dessa metodologia proposta foi com o intuito de identificar os principais carreadores de 

metais pesados no ambiente. Os resultados são apresentados nas tabelas abaixo. 

Os metais pesados utilizados nesta pesquisa foram o As, Ba, Cd, Cr, Ni, Pb, Sb e Zn. 

Para o Fe e Mn, foram considerados para os pontos que apresentaram concentrações 
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superiores ao limite máximo de quantificação, teores iguais a 15 e 10, respectivamente. Para 

as concentrações que ficaram abaixo do limite de detecção foram atribuído o valor de zero.  

Os parâmetros utilizados para avaliação dos resultados do FE são: <1 – não 

enriquecimento; 1 a 3 – pouco enriquecimento; >3 a 5 – moderado enriquecimento; >5 a 10 – 

enriquecimento moderadamente severo; >10 a 25 – enriquecimento severo; > 25 a 50 – 

enriquecimento muito severo; >50 – enriquecimento extremamente severo (Sutherland, 2000). 

Valores do FE entre 1,5 - 2 são considerados contribuições naturais, enquanto valores acima 

desses limites podem envolver contribuições antropogênicas ou mineralizações (ZHAN; LIU, 

2002; FENG et al., 2004). 

Na análise dos resultados obtidos, temos enriquecimento leves em determinados 

pontos e em sua maioria não há enriquecimento. A parte a montante da microbacia apresentou 

enriquecimentos leves a moderados (em negrito) como no C1, com Ba, Sb e Pb com 

enriquecimento moderado a leve. No P1 e P2, é visto um enriquecimento moderado em As, 

Cr e Ni. No P1, se destaca ainda o Pb e Sb. Assim como os pontos de amostragem do córrego 

principal, os tributários que apresentaram fatores de enriquecimento moderado a leve foram 

os situados a montante. O TR1 apresentou enriquecimento em Cd. No TR2 mostrou um 

enriquecimento moderado em quase todos os elementos, menos o Pb.  

A partir deste tratamento estatístico, pode-se concluir que possíveis mineralizações 

de baixo teor de alguns elementos traços como Sb, Ni e Cr estão presentes juntamente com o 

Fe e Mn na parte montante do rio, antes do trecho encachoeirado.  
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Pontos de 

Amostragem 

As Ba Cd Cr Cu Ni Pb Sb Zn 

Al Fe+Mn Al Fe+Mn Al Fe+Mn Al Fe+Mn Al Fe+Mn Al Fe+Mn Al Fe+Mn Al Fe+Mn Al Fe+Mn 

C1 0,95 1,57 1,38 2,28 0,64 1,06 0,95 1,57 0,68 1,12 1,11 1,83 2,22 3,66 1,59 2,63 1,08 1,79 

P1 1,28 2,29 1,00 1,79 0,77 1,37 1,55 2,76 0,76 1,36 1,36 2,42 1,64 2,93 1,80 3,22 0,90 1,60 

P2 2,02 2,72 0,71 0,95 1,53 2,05 3,07 4,13 1,41 1,90 2,31 3,12 1,21 1,63 0,99 1,33 1,24 1,67 

P3 0,89 0,32 1,27 0,45 1,23 0,44 0,21 0,07 1,18 0,42 0,57 0,20 0,69 0,25 0,99 0,35 1,12 0,40 

P4 0,80 0,26 1,10 0,36 1,44 0,48 0,00 0,00 1,17 0,39 0,33 0,11 0,73 0,24 0,81 0,27 1,33 0,44 

P5 0,86 0,66 1,14 0,88 1,11 0,85 1,26 0,97 1,06 0,82 1,16 0,89 0,58 0,44 0,67 0,52 0,92 0,71 

P6 0,83 0,57 1,02 0,71 0,97 0,67 0,79 0,54 1,10 0,76 0,95 0,65 0,67 0,46 0,67 0,46 0,95 0,65 

P7 0,80 0,37 1,13 0,52 1,03 0,47 0,00 0,00 1,08 0,50 0,16 0,07 0,72 0,33 0,90 0,41 1,34 0,62 

P8 0,43 0,35 0,48 0,39 0,65 0,53 0,24 0,19 0,77 0,63 0,43 0,35 0,35 0,28 0,40 0,32 0,49 0,40 

Média 0,98 1,01 1,03 0,93 1,04 0,88 0,89 1,14 1,02 0,88 0,93 1,07 0,98 1,14 0,98 1,06 1,04 0,92 

 

Pontos de 

Amostragem 

As Ba Cd Cr Cu Ni Pb Sb Zn 

Al Fe+Mn Al Fe+Mn Al Fe+Mn Al Fe+Mn Al Fe+Mn Al Fe+Mn Al Fe+Mn Al Fe+Mn Al Fe+Mn 

TR1 0,89 0,17 1,04 0,20 3,41 0,66 0,00 0,00 1,56 0,30 0,00 0,00 1,29 0,25 1,20 0,23 2,16 0,42 

TR2 1,90 3,86 1,33 2,70 1,23 2,49 1,53 3,10 1,36 2,76 1,70 3,44 1,04 2,11 2,00 4,07 1,56 3,16 

TR3 0,88 0,73 0,70 0,58 1,38 1,14 1,29 1,07 0,81 0,67 0,97 0,80 0,80 0,66 1,41 1,17 0,84 0,70 

TR4 0,78 1,44 0,41 0,76 0,47 0,87 1,14 2,10 0,75 1,40 0,70 1,30 0,84 1,55 0,82 1,51 0,74 1,37 

TR5 0,84 0,79 1,76 1,65 0,52 0,49 0,50 0,47 1,06 1,00 1,09 1,02 1,52 1,43 0,24 0,22 0,70 0,66 

TR6 0,65 0,75 0,70 0,82 0,95 1,11 0,87 1,02 0,86 1,00 0,76 0,88 0,73 0,85 0,66 0,76 0,88 1,03 

Média 0,99 1,29 0,99 1,12 1,33 1,13 0,89 1,29 1,07 1,19 0,87 1,24 1,04 1,14 1,06 1,33 1,15 1,22 

 

Tabela 27: Cálculo do fator de enriquecimentos dos principais metais pesados presentes no Córrego do Bule. 

Tabela 28 - Cálculo do fator de enriquecimentos dos principais metais pesados presentes nos principais tributários do Córrego do Bule. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Este estudo teve como objetivo relacionar os aspectos da microbacia do Córrego do 

Bule através de uma caracterização hidrogeoquímica, levando em consideração seus 

parâmetros físico-químicos, composição mineralógica e química e a vazão. A análise 

estatística efetuada envolveu classificação e tratamento dos dados a partir de gráficos de 

comparação entre os dois períodos de amostragem, diagramas ternários que permitiram 

identificar grupos composicionais e caracterizar as unidades geológicas que influenciam a 

composição das águas e dos sedimentos ativos de corrente.  

O QF é uma área de suma importância econômica devido à exploração das altas 

concentrações de minerais de ferro e prospecção de metais e pedras preciosas. É uma região 

de complexa formação geológica, com diversos estudos publicados, porém ainda não 

completamente entendida.  

A escolha da microbacia do Córrego do Bule teve dois propósitos: o primeiro 

propósito seria fazer a caracterização geoquímica de água e sedimento em uma microbacia 

sem interferência antrópica, como uma área-piloto, onde as características geológicas, 

geomorfológicas, hidrológicas estão preservadas, o que é uma oportunidade impar 

considerando que o QF é uma das regiões mais exploradas pela mineração no mundo, ou seja, 

isso é raro na região. O segundo propósito seria a oportunidade de monitorar a dispersão de 

elementos químicos, em especial os metais traços, em ambiente superficial, o que pode 

fornecer informações de prospecção mineral para depósitos semelhantes na região do QF. 

A partir das análises dos aspectos fisiográficos os quais possuem influências diretas 

nos processos intempéricos conclui-se que a predominância de um clima úmido, o 

intemperismo químico será predominante sobre as fases minerais dos litotipos encontrados, 

ou seja, a dispersão hidromórfica possui mais influência do que a dispersão clástica 

(intemperismo físico). Devido a isto, a dispersão dos elementos no ambiente superficial 

através dos solos e sedimentos ativos de corrente são ocasionadas pela adsorção pelas argilas, 

óxidos e hidróxidos de ferro e manganês e co-precipitados por óxidos e hidróxidos de ferro e 

manganês.  

No que se refere à composição química das águas superficiais, a microbacia do 

Córrego do Bule não apresentaram valores significativos para nitrito, nitrato, amônio e 

fosfato, caracterizando uma água livre de íons provenientes de contaminantes antropogênicos 

e todos os demais valores observados estão dentro dos limites impostos pela OMS e pelo 
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CONAMA. Dentre os metais, todos ficaram dentro dos limites permitidos por estes órgãos 

considerados, com destaque para as concentrações de Mn, Ba e Sr dissolvidos. Para os valores 

de sílica, concluiu-se que existe uma influência direta do aumento da temperatura no aumento 

da solubilidade da sílica, porém suas concentrações ainda estão dentro da margem 

estabelecida pelo CONAMA.  

O transporte das espécies químicas dissolvidas teve o proposito de calcular todo o 

material dissolvido levando em consideração todos os pontos de amostragem em função das 

duas épocas, tanto seca quanto úmida (período sazonal), que é despejado na Barragem de 

Soledade, onde os elementos As, Ba, Cr e Ni apresentaram maiores valores de transporte no 

período chuvoso e os elementos Cd, Cu, Pb e Sb apresentam maiores valores no período seco. 

Considerando um ano hidrológico, o Ba possui a maior carga dissolvida calculada, sendo 

carreados até a barragem cerca de 108 kg.  

Através do Diagrama de Piper, a composição catiônica das águas da área de estudo 

possui como predominância o Ca e consequentemente identifica os carbonatos como as 

principais rochas controladoras. Para os ânions, o HCO3
-
 é o predominante, confirmando 

assim as rochas carbonáticas como os principais controladores da composição iônica nas 

águas superficiais. As rochas silicáticas também possuem forte influência sobre esses 

processos de composição química. O carbonato tem um papel importante no controle da 

química da água já que é mais suscetível ao intemperismo do que o silicato. O Diagrama de 

Gibbs apresentou a pluviosidade como a maior influência sobre a composição química das 

águas, seguindo pelo intemperismo, isso corrobora a hipótese que materiais geológicos da 

região sofrem intemperismo e consequentemente são lixiviados para a microbacia.  A análise 

fatorial multivariada identificou 5 fatores responsáveis pela composição química da água, 

onde o principal fator é composto por correlações entre pH, CE, HCO3, Ca
2+

, Mg
2+

 e Sr, 

corroborando a hipótese do controle da química da água da microbacia ser exercido pelos 

carbonatos. Em relação às espécies dissolvidas calculadas com o auxilio do software 

PHREEQC, foi visto que o Al, Cr e o Sb exibem suas principais espécies dissolvidas como 

produto da reação de hidrolise, enquanto o Cd, Cu, Ni e Pb apresentam espécies dissolvidas 

em suas formas não complexadas. A identificação de possíveis minerais precipitantes através 

do cálculo dos índices de saturação apresentou o predomínio das espécies 

carbonáticas/bicarbonáticas dissolvidas para os elementos Cu, Cd, Cr e Pb, no entanto, para o 

Ni, o mineral produto de hidrolise obteve maior valor do que a espécie carbonática.   

Nas análises dos sedimentos ativos de corrente, houve a caracterização mineralógica 

com a presença predominante de óxidos de Fe, como a goethita e hematita, aluminossilicatos, 
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caulinita e quartzo. Na caracterização química, destacam-se as altas concentrações de Fe 

justificada pelos litotipos locais e o empobrecimento em Al, concluindo que os sedimentos da 

região refletem um alto grau de maturidade e/ou avançados processos de intemperismo 

químico. Na análise dos elementos-traços, a presença de As, Cu, Pb, Sb e Zn podem estar 

associadas a mineralizações auríferas mesotermais hospedadas em greenstone belts e os 

elementos Co, Cr, Mn, Ni e Sb na composição de laterita, indicando um tipo de solo muito 

alterado com grande concentração de hidróxidos de Fe. A partir dos teores elevados de 

manganês conclui-se que este é influenciado diretamente pela presença de rochas dolomíticas 

ferríferas, dolomíticas ferromanganesíferas e BIFs e pelo intemperismo de itabiritos 

manganesíferos. 

A correlação de Spearman feita a partir dos resultados obtidos identificou 20 casos 

de correlações (>0,80), com relações associadas a processos supergênicos sobre coberturas 

lateríticas, adsorção por parte de argilominerais, formações itabiríticas, influência de rochas 

máficas e ultramáficas e processos hidrotermais em zonas de cisalhamento. A análise fatorial 

multivariada forneceu 5 fatores, onde o principal apresenta correlação positiva entre o Ba, 

Mo, Pb e Zn, elementos que podem estar associados a argilominerais ou co-precipitados aos 

óxidos/hidróxidos de Fe e Mn e uma correlação negativa entre Mg e Ca, que pode estar 

relacionada com a alta dissolução destes elementos. Para indicar possíveis enriquecimentos, 

anomalias e contaminações de metais pesados nos sedimentos ativos de corrente de acordo 

com processos supergênicos naturais, foi proposto o uso do fator de enriquecimento, onde foi 

visto que a parte mais a montante do rio possui um leve enriquecimento em Sb, Fe e Mn, em 

seu curso médio, elementos como As, Cr, Ni e Pb se destacam, tendo como principal 

carreador os óxidos e hidróxidos de Fe e Mn. Na parte mais a jusante, todos os elementos 

apresentaram valores não enriquecidos.  

A caracterização hidrogeoquímica da microbacia do Córrego do Bule se mostrou um 

estudo pioneiro na região, permitindo a identificação de rochas controladoras, influências 

litológicas, elementos carreadores, possíveis anomalias em Mn e Sb e aporte de material 

despejado na barragem de Soledade. A influência antrópica na área de estudo é praticamente 

nula, devido à microbacia estar contida em uma área de proteção ambiental permanente e 

longe de grandes centros e áreas de agropecuária, portanto é possível afirmar que as 

concentrações dos elementos traços são provenientes de fontes naturais.  

Estes dados poderão ser utilizados por autoridades governamentais para usos futuros 

da água presente na barragem com a finalidade de abastecimento público e como background 

para estudos geoquímicos da região de Ouro Branco e adjacências.  



182 
 

 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALBERS, A. P. F. et al. Um método simples de caracterização de argilominerais por difração 

de raios X (A simple method for the characterization of clay minerals by X-ray 

diffraction). Cerâmica, v. 48, n. 305, p. 34-37, 2002. 

 

ALBUQUERQUE, A. R. C. Bacia Hidrográfica: Unidade De Planejamento Ambiental. 

Revista Geonorte, Universidade Federal do Amazonas, Edição Especial, v. 4, n. 4, p. 201, 

2012. 

 

ALKMIM, F. F.; MARSHAK, S. Transamazonian orogeny in the Southern Sao Francisco 

craton region, Minas Gerais, Brazil: evidence for Paleoproterozoic collision and collapse in 

the Quadrilátero Ferrífero. Precambrian Research, v. 90, n. 1, p. 29-58, 1998. 

 

ALKMIM, F. F.; BRITO NEVES, B. D.; ALVES, J. C. Arcabouço tectônico do Cráton do 

São Francisco-uma revisão. O Cráton do São Francisco, v. 1, p. 45-62, 1993. 

 

ALLARD, T. et al. Revealing forms of iron in river-borne material from major tropical rivers 

of the Amazon Basin (Brazil). Geochim Cosmochim Acta, v. 68, p. 3079–3094, 2004. 

 

ALMEIDA, F. F. M.; HASUI, Y. (Eds.). O Pré-Cambriano do Brasil. São Paulo: Editora 

Edgard Blucher, 1984, 542 p. 

 

ALMEIDA, F. F. M. O Cráton do São Francisco. Revista Brasileira de Geociências, v. 7, p. 

349-364, 1977. 

 

ALVES, A. N. L.; DELLA ROSA, H. V. Exposição ocupacional ao cobalto: aspectos 

toxicológicos. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, v. 39, n. 2, p. 129-139, 2003. 

 

AMARANTE, A. Comportamento geoquímico de metais pesados em sedimentos 

argilosos da Bacia de São Paulo – estudo de caso. Suzano-SP. São Paulo, 1997. 98 f. 

Dissertação (Mestrado) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo – USP, São 

Paulo, 1997. 

 

ANAND, R. R.; PAINE, M. Regolith geology of the Yilgarn Craton, Western Australia: 

implications for exploration. Australian Journal of Earth Sciences, v. 49, n. 1, p. 3-162, 

2002. 

 

APHA – AWWA - WPCF. Standart methods for the examination of water and 

wastewater. 19th ed. Wasghington, D.C: American Public Health Association, 1995, 953 p. 

 

APRILE, F.; DARWICH, A.; RAPOSO, J. C. Consideraçãoes sobre a geoquímica e dinâmica 

sedimentar do Lago Tupé. In: SANTOS-SILVA, E. N. et al. (Org.). Biotupé: Meio Físico, 



183 
 

 

Diversidade Biológica e Sociocultural do Baixo Rio Negro, Amazônia Central. Manaus: 

Editora INPA, 2005, p. 69-83. 

 

ARAI, T.; OHJI, M.; HIRATA, T. Trace metal deposition in teleost fish otolith as an 

environmental indicator. Water, Air and Soil Pollution, v. 179, p. 255–263, 2007. 

 

ARAÚJO, G. M. Segurança na armazenagem, manuseio e transporte de produtos perigosos. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Gerenciamento Verde Editora, 2005. 

 

AYRES, R. S.; WESTCOT, D. W. A qualidade da água na agricultura. Campina Grande, 

PB: UFPB, 1991, 217 p. 

 

AZEVEDO, F. A; CHASIN, A. A. M. Metais: gerenciamento da toxicidade. São Paulo: 

Editora Atheneu, 2003, 554 p. 

 

BAARS, F. J.; ROSIÈRE, C. A. Geological map of the Quadrilátero Ferrífero. In: BAARS, 

F.J. The São Francisco Craton. Oxford: University Press, 1994, p. 529-557.  

 

BABINSKI, M.; CHEMALE JR., F.; VAN SCHMUS, W. R. Geocronologia Pb/Pb em rochas 

carbonáticas do Supergrupo Minas, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brasil. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOQUÍMICA, 3., 1991, São Paulo. Resumos... São 

Paulo: Soc. Bras. Geoq., 1991. v. 2, p. 682-687.  

 

BAGGIO, H.; HORN, A. H. Contribuições naturais e antropogênicas para a concentração e 

distribuição de metais pesados em sedimento de corrente no rio do Formoso, município de 

Buritizeiro–MG. Revista Geonomos, v. 16, n. 2, 2013. 

 

BAHIA. Enquadramento da Bacia Hidrográfica da Região Administrativa Leste. Centro 

de Recursos Ambientais. Governo do Estado da Bahia, 1998. 

 

BAIRD, C. Environmental chemistry. New York: Freeman and Company, 1998. 698 p. 

BAIRD, C. Química Ambiental. Tradução de Maria Angeles Lobo Recio e Luiz Carlos 

Marques Carrera. [S.l.: s.n.], 2002. 

 

BALISTRIERI, L. S.; BOX, S. E.; TONKIN, J. W. Modeling precipitation and sorption of 

elements during mixing of river water and porewater in the Coeur d’Alene River basin. 

Environ Sci Technol, v. 37, n. 20, p. 4694–4701, 2003. 

 

BANKS, D.; YOUNGER, P. L.; DUMPLETON, S. The historical use of mine-drainage and 

pyrite-oxidation waters in central and eastern England, United Kingdom. Hydrogeology 

Journal, v. 4, n. 4, p. 55-68, 1996. 

 

BARBOSA, A. L. M. Contribuições recentes à geologia do Quadrilátero Ferrífero. Ouro 

Preto, Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, 1968, 68p. 



184 
 

 

 

BARBOSA, G.V; RODRIGUES, D.M.S. Quadrilátero Ferrífero. Belo Horizonte, 

Universidade Federal de Minas Gerais, 1967. 

 

BARISON, M. R. Estudo Hidrogeoquímico da Porção Meridional do Sistema Aquífero 

Bauru no Estado de São Paulo. Rio Claro, 2003. 153 f. Tese de Doutorado, Departamento 

de Geociências, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, São Paulo, 2003. 

 

BARRELLA, W. et al. As relações entre as matas ciliares, os rios e os peixes. In: 

RODRIGUES, R. R; LEITÃO FILHO; H. F (Ed.) Matas ciliares: conservação e recuperação, 

v. 2, p. 187-200, 2000. 

 

BARRETO, M. B. et al. Mineração e desenvolvimento sustentável: Desafios para o Brasil. 

Rio de Janeiro, 2001. 

 

BARTRAM, J.; BALLANCE, R. (Eds.). Water quality monitoring: a practical guide to the 

design and implementation of freshwater quality studies and monitoring programmes. CRC 

Press, 1996. 

 

BASU, A. et al. Genetic toxicology of a paradoxical human carcinogen, arsenic: a review. 

Mutation Research, v. 488, p. 171-194, 2001. 

 

BATALHA, B. H. L.; PARLATORE, A. C.; DE SANEAMENTO AMBIENTAL, C. D. T. 

Controle da qualidade da água para consumo humano; bases conceituais e operacionais. 

In Controle da qualidade da água para consumo humano; bases conceituais e operacionais. 

Cetesb, 1977. 

 

BECKER, R. A.; CHAMBERS, J. M.; WILKS, A. R. The new S language. Pacific Grove, 

Ca.: Wadsworth e Brooks, 1988.  

 

BERBERT-BORN, M. L. C. Geoquímica dos sedimentos superficiais delagoas da região 

cárstica de Sete Lagoas – Lagoa Santa, MG, e os indícios de interferências antrópicas. 

Ouro Preto, 1998. 197 f. Dissertação de Mestrado, Departamento de Geologia, Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), Ouro Preto, 1998. 

 

BERTOLETTI, E.; ZAGATTO, P. A. Ecotoxicologia aquática: princípios e aplicações. São 

Carlos: Rima, 2006. 

 

BEUS, A. A.; GRIGORIAN, S. V. Geochemical exploration methods for mineral deposits. 

Wilmette : Applied Publish, 1977. 

 

BEVILACQUA, J. E. et al. Extração seletiva de metais pesados em sedimentos de fundo do 

rio Tietê, São Paulo. Química Nova, v. 32, n. 1, p. 26-33, 2009. 

 



185 
 

 

BIBIAN, J. P. R. Caracterização hidrogeoquímica da microbacia de drenagem do 

Córrego Barra Bonita, São Paulo. São Paulo, 2007. 197 f. Tese de Doutorado, Centro de 

Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo (USP), Piracicaba, 2007. 

 

BJERRUM, N. Bjerrum’s Inorganic Chemistry, 3rd Danish ed., Heinemann, London, 1936. 

BONIFORTI, R. et al. Selective extraction as estimate of bioavailability of As, Cd Co, Cr, Fe, 

Mn, Ni, Pb and Zn in marine sediments collected from the Central Adriatic Sea. Environ 

Technol Lett. v. 9, p. 117–126, 1988. 

 

BORBA, R. P. O magmatismo ácido e sua relação com a mineralização aurífera de Bico 

de Pedra, greenstone belt Rio das Velhas, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brasil. 
Minas Gerais, 1998. 178 f. Tese de Mestrado, Instituito de Geociências, UNICAMP. 

Campinas, 1998. 

 

BORBA, R. P.; FIGUEIREDO, B. R.; CAVALCANTI, J. A. Arsênio na água subterrânea em 

Ouro Preto e Mariana, Quadrilátero Ferrífero MG. Revista Escola de Minas, v. 57, p. 45-51, 

2004. 

 

BORBA, R. P. et al. Arsenic in water and sediment in the Iron Quadrangle, State of Minas 

Gerais, Brazil. Appl Geochem. v. 15, n. 2, p. 181-190, 2000. 

 

BORNEMISZA, E.; BORNEMISZA, E. Introducción a la química de suelos, 1982. 

 

BOSSO, S. T.; ENZWEILER, J. Ensaios para determinar a (bio) disponibilidade de chumbo 

em solos contaminados: revisão. Química Nova, 2008. 

 

BOTTÉ S. E.; FREIJE, R. H.; MARCOVECCHIO, J. E. Dissolved heavy metal (Cd, Pb, Cr, 

Ni) concentrations in surface water and porewater from Bahía Blanca estuary tidal 

flats. Bulletin of environmental contamination and toxicology. v. 79, n.4, p. 415-421, 

2007. 

 

BOTTÉ, S. E.; FREIJE, R. H.; MARCOVECCHIO, J. E. Dissolved heavy metal (Cd, Pb, Cr, 

Ni) concentrations in surface water and porewater from Bahía Blanca estuary tidal 

flats. Bulletin of environmental contamination and toxicology. v.79, n. 4, p. 415-421, 

2007. 

 

BRANCO, S.M.; DE SANEAMENTO AMBIENTAL, C.D.T. Hidrobiologia aplicada à 

engenharia sanitária. In: Hidrobiologia aplicada à engenharia sanitária. Cetesb, 1986. 

 

BRANNON, J.M., e PATRICK, W.H. Fixation and mobilization of antimony in 

sediments. Environmental Pollution Series B, Chemical and Physical. v. 9, n. 2, p. 107-

126, 1985.  

 

BRIDGE, J. Rivers and Floodplains. [S. l.]: Ed. Blackwell Science, 2003, 380 p.  

 



186 
 

 

BROOKS, R.R.; ROBINSON, B.H. Aquatic phytoremediation by accumulator plants. Plants 

that hyperaccumulate heavy metals: Their role in phytoremediation, microbiology, 

archaeology, mineral exploration and phytomining, 1998. 

 

BROWN, G. Crystal structures of clay minerals and their X-ray identification. The 

Mineralogical Society of Great Britain and Ireland, 1980. 

 

BUENO, J. L. H.; SASTRE; A.G. Contaminación e Ingeniería Ambiental. FICYT, Oviedo, 

1997. 

 

BURTON, G. A. Assessing the toxicity of freshwater sediments. Environmental Toxicology 

and Chemistry. v. 10, n. 12, p. 1585-1627, 1991. 

 

BUTT, C. R. M.; ZEEGERS, H. Climate, geomorphological environment and geochemical 

dispersion models. In: KAURANNE, K.; SALMINEN, R; ERIKSSON, K. Regolith 

exploration in tropical and subtropical terrains. Amsterdam: Elsevier, p. 3-24, 1992.  

 

C.I.D.B.H. RIO PARAOPEBA-CIBAPAR. COMITÊ (CBH) E CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL (CIBAPAR) DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

PARAOPEBA. Lista de outorga dos usuários de água superficial da bacia hidrográfica 

do rio Paraopeba, 2009. Disponível em:  

<http://www.aguasdoparaopeba.org.br/arquivos/doc_cadastro_paraopeba_27242.pdf>.  

 

CAJUSTE, L. J. et al. The distribution of metals from wastewater in the Mexican Valley of 

Mezquital. Water, Air, and Soil Pollution, v. 57- 58, p. 763-771, 1991. 

 

CALIJURI, M. C.; BUBEL, A.P.M. Conceituação de Microbacias. In: LIMA, W de P.; 

ZAKIA, M. J. B. As florestas plantadas e a água. Implementando o conceito da microbacia 

hidrográfica como unidade de planejamento. São Carlos: Ed. RiMA, 2006, 226 p. 

 

CAMPBELL, A. The role of aluminum and copper on neuroinflammation and Alzheimer's 

disease. Journal of Alzheimer Disease. v.10, n. 2-3, p. 165-172, 2006. 

 

CARMOUZE, J. P. O metabolismo dos ecossistemas aquáticos: fundamentos teóricos, 

métodos de estudo e análises químicas. Editora Edgard Blucher, 1994. 

 

CARNEIRO, M. A.; NOCE, C. M.; TEIXEIRA, W. Evolução tectônica do Quadrilátero 

Ferrífero sob o ponto de vista da Geocronologia. Revista da Escola de Minas, Ouro Preto. v. 

48, n. 4, p. 264-274, 1995. 

 

CARRANZA, E. J. M. Geochemical Anomaly and Mineral Prospectivity Mapping in GIS. 

Handbook of Exploration and Environmental Geochemistry. Elsevier, Amsterdam, 2009. 

 



187 
 

 

CARVALHO FILHO. et al. Óxidos de manganês em solos do Quadrilátero Ferrífero (MG). 

Revista Brasileira de Ciência do Solo. v. 35, p. 793-804, 2011. 

 

CARVALHO, C. N. Geoquímica ambiental: conceitos, métodos e aplicações. Geochimica 

Brasiliensis. Rio de Janeiro. v. 3, n. 1, p. 17-22, 1989. 

 

CARVALHO, I. G. Fundamentos da geoquímica dos processos exógenos. Bureau Grafica 

e Editora, 1995. 

 

CARVALHO, T. M. Técnicas de medição de vazão por meios convencionais e não 

convencionais. Revista Brasileira de Geografia Física. v. 1, n. 1, p. 73-85, 2008. 

 

CAVALCANTI, J. A. D.; XAVIER, R. P. Origem dos turmalinitos auríferos da região 

sudeste do Quadrilátero Ferrífero-MG: geologia, petrografia, química mineral e isótopos de 

Nd. Revista Brasileira de Geociências. v. 36, n. 4, p. 636-647, 2016. 

 

CEBALLOS, B. S. O. Determinação de coliformes fecais E. coli pelo método do substrato 

definidos: alguns inconvenientes. Atualidades técnicas Revista de Engenharia sanitária e 

ambiental. v. 3. n. 1. p. 9-10, 1998. 

 

CEBALLOS, B. S. O., KONIG, A.; De OLIVEIRA, J. F. Dam reservoir eutrophication: a 

simplified technique for a fast diagnosis of environmental degradation. Water Research. 

v. 32, n. 11, p. 3477-3483, 1998. 

 

CHAE, G. T. et al. Hydrogeochemistry of sodium-bicarbonate type bedrock groundwater in 

the Pocheon spa area, South Korea: water–rock interaction and hydrologic mixing. Journal of 

Hydrology. v. 321, n. 1, p. 326-343, 2006. 

 

CHEMALE JR., F.; ALKMIM, F. F.; ENDO, I. Late Proterozoic tectonism in the interior of 

the São Francisco Craton. In: FINDLAY, R.H. et al. Gondwana Eight: Assembly, evolution 

and dispersal. Balkema, p. 29-41, 1993. 

 

CHEMALE JR., F.; ROSIÈRE, C.A.; ENDO, I. Evolução Tectônica do Quadrilátero 

Ferrífero, Minas Gerais - um Modelo. Pesquisas. Porto Alegre, v. 18, n.2, p.104-127, 1991. 

 

CHEMALE, F., ROSIÈRE, C. A.; ENDO, I. The tectonic evolution of the Quadrilátero 

Ferrífero, Minas Gerais, Brazil. Precambrian Research, v. 65, n.1-4, p. 25-54, 1994. 

 

CHEN, Y.; SHEN, Z.; LI, X. The use of vetiver grass (Vetiveriazizanioides) in the 

phytoremediation of soils contaminated with heavy metals. Applied Geochemistry. v.19, 

2004. 

 



188 
 

 

CHETELAT, B. et al. Geochemistry of the dissolved load of the Changjiang Basin rivers: 

anthropogenic impacts and chemical weathering. Geochim. Cosmochim. Acta n.72, p. 4254–

4277, 2008. 

 

CLARK, M. W et al. Redox stratification and heavy metal partitioning in Avicennia-

dominated mangrove sediments: a geochemical model. Chemical Geology, v. 149, n.3, p. 

147-171, 1998. 

 

CLARKE, R. T. As necessidades de observação e monitoramento dos ambientes brasileiros 

quanto aos recursos hídricos. CT Hidro – Secretaria técnica do fundo setorial de recursos 

hídricos, 2002. 

 

CLEASBY, J. J. Iron and manganese removal. Iowa State University, 1983. 

 

CLETO, C. I. T. P. O alumínio na água de consumo humano. Covilha, Portugal, 2008. 87 f. 

Tese de Doutorado, Departamento de Quimica, Universidade da Beira Interior (UBI), 

Portugal, 2008. 

 

COLLISCHONN, W. Medida de Vazão. Alguns Fundamentos de Hidrologia. 

IPH/UFRGS, p. 46-56, 2005. 

 

CORDANI, U. G. et al. Interpretação tectônica e petrológica de dados geocronológicos do 

embasamento na borda sudeste do Quadrilátero Ferrífero. An. Acad. Bras. Ciênc., Rio de 

Janeiro, v. 52, n. 4, p. 785-799, 1980. 

 

CORNU, S. et al. Evidence of titanium mobility in soil profiles, Manaus, central 

Amazonia. Geoderma, v. 91, n.3, p. 281-295, 1999. 

 

COSTA, A. T. Geoquímica das águas e dos sedimentos da bacia do rio Gualaxo do Norte, 

leste-sudeste do Quadrilátero Ferrífero (MG): estudo de uma área afetada por 

atividades de extração mineral. Ouro Preto, 2001. 146 f. Dissertação de Mestrado em 

Evolução Crustal e Recursos Naturais, Departamento de Geologia, Universidade Federal de 

Ouro Preto, Ouro Preto, 2001. 

 

COUTO, E. P; COSTA, A. J. Trajetória histórica da empresa Mineração Morro Velho. 

In: V Congresso Brasileiro de História Econômica e VI Conferência Internacional de História 

de Empresas, Caxambu, Anais, v.1, p. 1-18, 2003. 

 

CRUZ, I. F. D. Modelagem Hidrogeoquímica das Águas Minerais do Parque Salutaris, 

Paraíba do Sul, RJ. Niterói, 2016. 119 f. Dissertação de Mestrado, Departamento de 

Geoquimica, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2016. 

 

CRUZ, L. O. M. Assinatura geoquímica de unidades coluviais da bacia do córrego do Rio 

Grande-depressão de Gouveia, MG. Belo Horizonte, 2006. 152 f. Tese de Doutorado, 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, 2006. 



189 
 

 

 

CRUZ, M. A. S. Avaliação da geoquímica dos sedimentos superficiais das nascentes do 

rio Subaé-BA. Feira de Santana, 2012. 102 f. Dissertação de Mestrado, Departamento de 

Ciências Exatas, UEFS, Feira de Santana, Bahia, 2012. 

 

CSUROS, M.; CSUROS, C. Environmental sampling and analysis for metals. CRC Press. 

2002. 

 

CUNHA, J. M. F.; FONSECA, T. N.; PIRES, A. S. Morro Velho: História, fatos e feitos - 

the story, events and achievements. Morro Velho, Nova Lima, 1996, 205 p.  

 

CUNHA, P. D. R.; DUARTE, A. A. Remoção de arsénio em águas para consumo 

humano. 13º ENaSB-Encontro Nacional de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2008. 

 

DARDENNE, M. A.; SCHOBBENHAUS, C. Depósitos Minerais no Tempo Geológico e 

Épocas Metalogenéticas. In: BIZZI, L.A. et al. Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do 

Brasil: texto, mapas e SIG. Brasília: CPRM, p. 365-448. 2003. 

 

DARNLEY, A. G.; GARRETT, R. G. The International Geochemical Mapping Project (IGCP 

259). Newsletter, 7. 1990. 

 

DARNLEY, A. G. et al. A Global geochemical database. Recommendations for international 

geochemical mapping. Final report of IGCP project, 1995, 259 p. 

 

DAVIES, S. H.; MORGAN, J. J. Manganese (II) oxidation kinetics on metal oxide surfaces. 

Journal of Colloid and Interface Science, v. 129, n. 1, p. 63-77, 1989. 

 

DAVIS, S. N.; WHITTEMORE, D.O.; FABRYKA-MARTIN, J. Uses of chloride/bromide 

ratios in studies of potable water. Ohio. Ground Water. v. 36, p. 338–350, 1998. 

 

DE CAPITANI, E. M.; PAOLIELLO, M. M. B.; ALMEIDA, G. R. C. Fontes de exposição 

humana ao chumbo no Brasil. Revista Medicina, v. 42, n. 3, p. 311-318, 2009. 

 

DEAN, W.  A Ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1996. 

 

Di TORO, D. M. et al. Biotic ligand model of the acute toxicity of metals. 1. Technical basis. 

Environ Toxicol Chem v. 20, n. 10, p. 2383–2396, 2001. 

 

DIALLO, M. et al. Polymerase chain reaction denaturing gradient gel electrophoresis analysis 

of the N2‐fixing bacterial diversity in soil under Acacia tortilis ssp. raddiana and Balanites 

aegyptiaca in the dryland part of Senegal. Environmental Microbiology, v. 6, n. 4, p. 400-

415, 2004. 

 



190 
 

 

DIAS, L. E.; ÁLVAREZ, V. H. V. Fertilidade do solo. Viçosa, UFV, MG. 1996, 204 p. 

 

DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral. Principais Depósitos Minerais do 

Brasil. Brasilia. v.2, 1986. 

 

DORNFELD, C. B. Utilização de análises limnológicas, bioensaios de toxicidade e 

macroinvertebrados bentônicos para o diagnóstico ambiental do reservatório de Salto 

Grande. Americana, 2002. Tese de Doutorado, Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, 2002. 

 

DORR, J. V. N. Physiographic, stratigraphic and structural development of the Quadrilatero 

Ferrifero, Minas Gerais, Brazil. U.S. Geol. Surv. Prof. Paper, v. 641, p. 1-110, 1969. 

 

DORR, J. V. N. The Cauê Itabirite. Boletim da Sociedade Brasileira de Geologia, v. 2, n.7,  

1958. 

 

DORR, J. V. N.; COELHO, I.S.; HOREN, A. The manganese deposits of Minas Gerais, 

Brazil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, v. 20, p. 279-346, 1956. 

 

DOUCET, F. J. et al. The formation of hydroxyaluminosilicates of geochemical and 

biological significance. Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 65, n. 15, p. 2461–2467, 

2001. 

 

EARY, L. E. Predicting the effects of evapoconcentration on water quality in mine pit lakes. 

Journal Geochem Explor, v. 64, p. 223–236, 1998. 

 

ELEUTÉRIO, L. Diagnóstico da Situação Ambiental da Cabeceira na Bacia do Rio Doce, 

M.G., no âmbito das contaminações por metais pesados em sedimentos de fundo. Ouro 

Preto, 1997. 154 f. Dissertaçãode Mestrado em Geociências, Departamento de Geologia, 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Ouro Preto, 1997.  

 

EMSLEY, J. Radicals: Anti-anti-antimony. Chemistry in Britain. v. 35, n. 1, p. 54-54, 1999. 

 

ENDO, I.; FONSECA, M. A. Sistema de Cisalhamento Fundão-Cambotas no Quadrilátero 

Ferrífero, MG: Geometria e Cinemática. Revista da Escola de Minas, Ouro Preto. v. 45, n. 

½, p. 28-31, 1992. 

 

ENDO, I.; NALINI JR., H. A. Geometria e cinemática das estruturas extensionais e 

compresionais na borda oeste do Sinclinal Moeda, Quadrilátero Ferrífero, MG. In: SIMP. 

GEOL, 6ª Semana de Estudos da SICEG, 33. Anais... Ouro Preto, 1992. 

 

ENDO, I. Regimes tectônicos do Arqueano e Proterozóico no interior da Placa 

Sanfranciscana: Quadrilátero Ferrífero e áreas adjacentes. São Paulo, 1997. 383 f. Tese 



191 
 

 

de Doutorado, Programa de Pós Graduação em Geoquimica e Geotectônica, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 1997. 

 

ESTEVES, F. Fundamentos da limnologia. Rio de Janeiro. Interciência. FINEP. 1998. 574p. 

 

FAIRCHILD, I. J. et al.. Hydrochemistry of carbonate terrains in alpine glacial settings. 

Earth Surf. Proc. Land. v. 19, p. 33–54, 1998. 

 

FAN, B. L. et al. Characteristics of carbonate, evaporite and silicate weathering in Huanghe 

River basin: A comparison among the upstream, midstream and downstream. Journal of 

Asian Earth Sciences. v. 96, n. 17-26, 2014. 

 

FAURE, G. Principles and applications of geochemistry. Prentice Hall, NJ. 1998. 330 p. 

 

FAUSTINO, J. Planificación y gestión de manejo de cuencas. Turrialba: CATIE. 1996, 90 

p. 

 

FEITOSA, F. A. C.; ALVES, K. Hidrogeologia: Conceitos e Aplicações, 1997. 

 

FEITOSA, F.A.C.; FEITOSA, E. C.; DEMETRIO, J. G. Hidrogeologia: Conceitos e 

Aplicações. 3 ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: CPRM; LABHID. 2008, 812 p 

 

FENDORF, S.E. Surface reactions of chromium in soils and waters. Geoderma, v. 67, n.1-2, 

p. 55-71, 1995. 

 

FENG, H. et al. A preliminary study of heavy metal contamination in yangtze river intertidal 

zone due to urbanization. Marine Pollution Bulletin. v. 49, p. 910 – 915, 2004. 

 

FENZL, N. Introdução à Hidrogeoquímica. Paraná: UFPA. v. 1, 1988. 179 p. 

 

FERRAND, P. M. O ouro em Minas Gerais. Tradução de Julio Castañon Guimarães. 

Fundação João Pinheiro (Mineiriana), Belo Horizonte, 1894, 366 p.  

 

FILELLA, M., BELZILE, N.; CHEN, Y. W. Antimony in the environment: a review focused 

on natural waters: I. Occurrence. Earth-Science Reviews. v. 57, n.1, p. 125-176, 2002. 

 

FILIUS, A.; STRECK, T.; RICHTER, J. Cadmium adsorption and desorption in limed topsoil 

as influenced by pH: isotherms and simulated leaching. J. Environ. Qual. v. 27, n. 1, p. 12-

18, 1998. 

 

FORSTNER, U. Contaminated Aquatic Sediments and Waste Sites: Geochemical 

Engineering Solution. In: SOLOMONS, W.; FORSTNER, U. Heavy Metals: Problems and 

Solution. Berlin, Springer, 1995. p. 237-256, 1995. 



192 
 

 

 

FÖRSTNER, U. Contaminated Sediments. Springer-Verlag. Berlim. Lecture notes in Earth 

Sciences, v. 21, 1989. 157 p. 

 

FORSTNER, U.; PATCHINEELAM, S. R. Chemical associations of heavy metals in marine 

deposits with special reference to pollution in the German North Sea. Rapports et Procès-

verbaux de Réunion du Conseil International pour Exploration de la Mer. v. 181, p. 49-

58, 1981. 

 

FÖRSTNER, U; WITTMANN, G. T. W. Metal Pollution in the Aquatic Environment. 2ed. 

Berlim. Springer-Verlag. 1981. 486 p. 

 

FORTESCUE, J. A. C. Background scope and objectives. Geological Survey of Canada 

Paper. p. 67-23, 1967. 

 

FORTUNATO, J. M. Comportamento dos íons chumbo, cobre, níquel e zinco em área de 

manguezal associado a antigo lixão no município de Santos, SP. São Paulo, 2009. 75 f. 

Tese de Doutorado, Instituto de Geociências, USP, São Paulo, 2009. 

 

FOSTER, R. B.; CHARLESWORTH, S.M. Heavy metals in the hydrological cycle: trends 

and explanation. Hydrol Process. v. 10, n. 2, p. 227–261, 1996. 

 

FOWLER, B. A.; GOERING, P. L; ANTIMONY, E. M. Metals and their compounds in the 

environment: occurrence, analysis, and biological relevance. Weinheim, VCH. p. 743-750, 

1991. 

 

FRAGA, L. M. B. Estrutura da região do Morro do Bule, Sinclinal Dom Bosco, 

Quadrilátero Ferrífero, MG. Rio de Janeiro, 1992. 146 f. Dissertação de Mestrado, 

Departamento de Geologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, 

1992. 

 

GAILLARDET, J.; DUPRÉ, B.; ALLÈGRE, C. J. A global geochemical mass budget applied 

to the Congo Basin rivers: erosion rates and continental crust composition. Geochim. 

Cosmochim. Acta, v. 59, p. 3469–3485, 1995. 

 

GAILLARDET, J. et al. Global silicate weathering and CO2 consumption rates deduced from 

the chemistry of large rivers. Chem. Geol, v. 159, p. 3–30, 1999. 

 

GAIR, J. E. Geology ore deposits of the Nova Lima and Rio Acima Quadrangles, Minas 

Gerais, Brazil. U.S.G.S. Prof. Paper. 1962, 67p. 

 

GALVAO, L. A. C.; COREY, G. Cadmio. 1987. 75 p. 

 



193 
 

 

GARCIA, C. A. B.; ANDRADE, E.P.; ALVES, J. D. P. H. Assessment of trace metals 

pollution in estuarine sediments using SEM-AVS and ERM–ERL 

predictions. Environmental monitoring and assessment. v. 181, n. 1-4, p. 385-397, 2011. 

 

GERAIS-CETEC, C. T. D. M. Diagnóstico ambiental do Estado de Minas Gerais. Belo 

Horizonte. 1983. 

 

GIBBS, R. J. Mechanisms Controlling World Water Chemistry. Science. v. 170. n. 3962. p. 

1088-1090, 1970. 

 

GOMES, M. V. T. et al. Concentrações e associações geoquímicas de Pb e Zn em sedimentos 

do rio São Francisco impactados por rejeitos da produção industrial de zinco. Química Nova, 

São Paulo, v. 33, n. 10, p. 2088-2092, 2010.  

 

GONÇALVES, M.E.P. et al. Validação do método de determinação simultânea dos íons 

brometo e bromato por cromatografia iônica em águas de consumo humano. Química 

Nova. v. 27, n. 3, p. 503-507, 2004. 

 

GRASSHOFF, K.; EHRHARDT, M.; KREMLING, K. Methods of seawater analysis. 

Weinheim: Verlag Chemie, 1983. 577 p.  

 

GRAY, C.W. et al. Sorption of cadmium f rom some New Zealand soils: effect of pH and 

contact time. Aust. J. Soil Res., v. 36, n. 2, p. 199-216, 1998. 

 

GREENWOOD, N. N.; EARNSHAW, A. Chemistry of the Elements. Elsevier, 2012. 

 

GROSS, G. A. Geology of iron deposits in Canada–general geology and evaluation of 

deposits. Geol. Surv. Canada Report. v. 22, 1965. 

 

GRUNSKY, E. C. The interpretation of geochemical survey data. Geochemistry: 

Exploration, Environment, Analysis. v. 10, n. 1, p. 27-74, 2010. 

 

GUILD, P. W. Geology and Mineral Resources of the Congonhas District, Minas Gerais, 

Brazil. U.S. Geol.Surv. Prof. Pap. v. 290, p. 1-90, 1957. 

 

GUIMARÃES, D. Jazida de Minério Sulfurado do Morro do Bule, Hargreaves, Ouro Preto, 

MG. Serviço Geológico Brasileiro. 1934, 27 p. 

 

GUIMARÃES, D.; MELO, S. M. G. e MELO, E. A. V. O Complexo do Bação. Bol. Inst. 

Geol. Escola de Minas. Ouro Preto. v. 2, n. 1, p. 1-12, 1966. 

 

GUNDERSEN, P.; STEINNES, E. Influence of pH and TOC concentration on Cu, Zn, Cd, 

and Al speciation in rivers. Water Res. v.37, p. 307-318, 2003. 

 



194 
 

 

HAIR, J. F. et al. Multivariate Data Analysis. UpperSadle River, NJ: Prentice Hall, 1998. 

 

HAN, G.L.; LIU, C. Q. Water geochemistry controlled by carbonate dissolution: a study of 

the river waters draining karst-dominated terrain, Guizhou Province, China. Chem. Geol. v. 

204, p. 1–21, 2004. 

 

HARBISON, P. Mangrove Muds – A Sink and a Source for Trace Metals. Marine Pollution 

Bulletin. v. 17, n. 6, p. 246-250, 1986.  

 

HEM, J. D. Study and interpretation of the chemical characteristics of natural water. 

USA: Geological Survey Water-supply. 1985, 254 p. 

 

HERZ, N. Metamorphic rocks of the Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brazil. U.S. Geol. 

Surv. Prof. Pap. v. 641-C, p. 1-78, 1978. 

 

HOCHELLA, M. F. et al. Direct observation of heavy metal–mineral association from the 

Clark Fork River Superfund Complex: implications for metal transport and bioavailability. 

Geochim Cosmochim Acta. v. 69, p. 1651–1663, 2005. 

 

HOFFMANN, R. Componentes principais e análise fatorial. Piracicaba: ESALQ. 1999, 40 

p. 

 

HOLGUIN, G., VAZQUEZ, P.; BASHAN, Y. The role of sediment microorganisms in the 

productivity, conservation, and rehabilitation of mangrove ecosystems: an overview. Biology 

and fertility of soils, v. 33, n. 4, p. 265-278, 2001. 

 

HOLT, M. S. Sources of Chemical Contaminants and Routes into the Freshwater 

Environment. Food and Chemical Toxicology. v.38, p. 21-27, 2000. 

 

HORIE, T.; SCHROEDER, J. I. Sodium transporters in plants. Diverse genes and 

physiological functions. Plant Physiology, v.136, p. 2457-2462, 2004. 

 

IBGE. Mapa de clima do Brasil. Rio de Janeiro.  1 mapa. Escala 1: 5.000.000, 2006a.  

 

IBGE. Mapa de vegetação do Brasil. Rio de Janeiro.  1 mapa, 2006b. 

 

IBIAPINA, A.V. et al. Evolução da hidrometria no Brasil. [S. l.]: Agencia Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL), 2007. 

 

JENNE, E. A. Controls on Mn, Fe, Co, Ni, Cu, and Zn concentrations in soils and water: 

the significant role of hydrous Mn and Fe oxides, U. S. Geological Survey, Denver, Colorado, 

EUA, v. 73, 1968. 

 



195 
 

 

JORDÃO, C. P. et al. Contaminação por crômio de águas de rios proveniente de curtumes em 

Minas Gerais. Química Nova, v. 22, n. 1, p. 47-52, 1999. 

 

JORDÃO, C.P. et al. Contaminação de sedimentos fluviais por metais pesados nas 

proximidades de uma indústria metalúrgica em Minas Gerais. Química Brasil. v. 4, p. 9-15, 

2011. 

 

JORDT-EVANGELISTA, H.; ALKMIM, F.F.; MARSHAK, S. Metamorfismo progressivo e 

a ocorrência dos 3 polimorfos Al2O3SiO5 (cianita, andaluzita e silimanita) na Formação 

Sabará em Ibirite, Quadrilátero Ferrífero, MG. Rev. Est. Minas, Ouro Preto, v. 45, n. 01/02, 

p. 157-160, 1992. 

 

KABATA-PENDIAS, A.; PENDIAS, H. Trace elements in soils and plants. Flórida: CRC 

Press. 1992. 365 p.  

 

KABATA-PENDIAS, A. Agricultural problems related to excessive trace metal contents of 

soil. In: SOLOMONS, W. et al. Heavy metals: problems and solution. Berlin, Springer, 

1995. p. 3-18, 1995. 

 

KATO, M. T. Nitrogênio. Curso Qualidade da Água, do Ar e do Solo. Escola de Engenharia 

Mauá, 1983. 

 

KEHEW, A. E. Applied chemical hydrogeology. Prentice-Hall. 2001. 368 p.  

 

KLAASSEN, C. D.; AMDUR, M. O. Casarett and Doull's toxicology: the basic science of 

poisons. New York: McGraw-Hill, v. 5, 1996. 

 

KLEIN, A.C. Cromatografia iônica como método analítico alternativo para a análise 

quantitativa de analito. Porto Alegre, 2010. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso em 

Química Industrial, Instituto de Química, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, 2010. 

 

KLEIN, C.; DUTROW, B. Manual de ciência dos minerais. 23. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2012. 724 p. 

 

KRAUSKOPF, K. B. Introdução à geoquímica. São Paulo: Ed. da USP, 1972. 

 

KRAUSKOPF, K. B.; BIRD, D.K. Introduction to Geochemistry. Boston, WCB McGraw-

Hill. 1995. 326 p. 

 

LADEIRA, E. A. Metallogenesis of gold at the Morro Velho Mine and in the Nova Lima 

District, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brazil. Ontario, Canadá, 1980. 272 f. Tese 

de Pós Doutorado (Ph.D), University Western Ontario, Ontario, Canadá, 1980. 

  



196 
 

 

LANDGRAF, F. J. G; TSCHIPTSCHIN, A. P.; GOLDENSTEIN, H. G. Notas sobre a 

história da metalurgia no Brasil (1500-1850). In: VARGAS, M. História da Técnica e da 

Tecnologia no Brasil. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, cap, v. 5, p. 

107-130.414, 1994. 

 

LANDON, JR. Booker tropical soil manual. United Kingdon: Longman Scientific and 

technical, Booker Tate Ltd, 1996. 

 

LAPWORTH, D. J et al. Geochemical mapping using stream sediments in west-central 

Nigeria: Implications for environmental studies and mineral exploration in West 

Africa. Applied Geochemistry, v. 27, n. 6, p. 1035-1052, 2012. 

 

LAYBAUER, L. Análise de transferência de Metais Pesados em águas e sedimentos 

fluviais na região das Minas de Camaquã, RS. Porto Alegre, 1995. 164 f. Dissertação de 

Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Geociências, Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS. 1995. 

 

LAZZERINI, F. T.; BONOTTO, D. M. O silício em águas subterrâneas do Brasil. Ciência e 

Natura, Santa Maria, v. 36, n. 2, p. 159-168, 2014. 

 

LEE, J. D. et al. Química inorgânica não tão concisa. Edgard Blucher, 1999. 

 

LEOPOLD, L. B.; MADDOCK, T. Hydraulic geometry of stream channels and som 

physiographic implications. US Geological Survey. 1953, 252 p. 

 

LÉVEQUE, C. Ecologia: do ecosistema à biosfera, 2003. 

 

LEVINSON, A. A. Introduction to Exploration Geochemistry. Applied Publ, Maywood, 

1974. 

 

LEWIN, J. Meander development and floodplain sedimentation: a case study from mid-

Wales. Geological Journal. v. 13, p. 25-36, 1978.  

 

LICHT, O. A. B. A Geoquímica multielementar na gestão ambiental. Identificação e 

caracterização de províncias geoquímicas naturais, alterações antrópicas da paisagem, 

áreas favoráveis à prospecção mineral e regiões de risco para a saúde no estado do 

Paraná, Brasil. Paraná, 2001. 238 f. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Paraná, 

Paraná, 2001. 

 

LICHT, O.A.B. Prospecção Geoquímica: Princípios, técnicas e métodos. Rio de Janeiro: 

CPRM,  1998, 35 p.  

 



197 
 

 

LIMA, J. O. G.; FRANÇA, A. M. M.; LOIOLA, H. G. Implicações hidroquímicas da 

condutividade elétrica e do íon cloreto na qualidade das águas subterrâneas do semiárido 

cearense. Revista Virtual de Química. v. 6, n. 2, p. 279-292, 2014. 

 

LIMA, M. J. Avaliação de metais e elementos-traço em águas e sedimentos das bacias 

hidrográficas dos rios Mogi-Guaçu e Prado, SP. São Paulo, 2001. 210 f. Dissertação de 

Mestrado em Química, Comissão Nacional de Energia Nuclear, Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN), São Paulo, 2001. 

 

LIMA, W. P. Hidrologia florestal aplicada ao manejo de bacias hidrográficas. 2 ed. 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Departamento de Ciências Florestais 

Universidade de São Paulo,. Piracicaba, SP, 2008, 253 p. 

 

LIMA, W. P.; ZAKIA, M. J. B. Hidrologia de matas ciliares. Matas ciliares: conservação e 

recuperação. Edusp, São Paulo, p. 33-44, 2000. 

 

LINHARES, L. A. et al. Adsorção de cádmio e chumbo em solos tropicais altamente 

intemperizados. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 44, n. 3, p. 291-299, 2009. 

 

LIU, B. J. et al. Chemical weathering under mid- to cool temperate and monsooncontrolled 

climate: a study on water geochemistry of the Songhuajiang River system, northeast China. 

Appl. Geochem. v. 31, p. 265–278, 2013. 

 

LOGAN, W. D. et al. The importance of pH and volume in tracheobronchial 

aspiration. CHEST Journal, v. 47, n. 2, p. 167-169, 1965. 

 

LOPES JÚNIOR, L. et al. A prospecção geoquímica descobrindo novas mineralizações 

auríferas no Vale do Ribeira. In: SBG, Congresso Brasileiro de Geologia, 38. Anais... Camboriú, 
Santa Catarina, 1994. 

 

LOSKA, K., WIECHUŁA, D., e KORUS, I. Metal contamination of farming soils affected by 

industry. Environment international. v. 30, n. 2, p. 159-165, 2004. 

 

LOTTERMOSER, B. G. Heavy metal pollution of coastal river sediments, north-eastern New 

South Wales, Australia: lead isotope and chemical evidence. Environmental Geology, v. 36, 

n. 1-2, p. 118-126, 1998. 

 

LUZ, A. B.; BALTAR, C. A. M. Barita - Rochas e Minerais Industriais. 2. ed. [S. l.]: 

CETEM, 2008. cap. 13, p. 295-310. 

 

MACEDO, J. A. B. D. Introdução à química ambiental. Juiz de Fora: CRQ-MG, 2002. 

 

MACHADO, N.; CAMEIRO, M. U-Pb evidence of late Archean tectono-thermal activity in 

the southern São Francisco shield, Brazil. Can. J. Earth Sci. v. 29, n. 11, p. 2341-2346, 1992. 



198 
 

 

 

MACHADO, N. et al. Ages of detritical zircon from Archean-Paleoproterozoic sequences: 

Implications for Greenstone Belt setting and evolution of a Transamazonian foreland basin in 

Quadrilátero Ferrífero, southeast Brazil. Earth and Planetary Sci. Let. v. 141, p. 259-276, 

1996. 

 

MACHADO, N. et al. U-Pb Geochronology of Archean magmatism and Proterozoic 

metamorphism in the Quadrilátero Ferrífero, Southern São Francisco Craton, Brazil. Geol. 

Soc. Of Amer. Bulletin. v. 104, p. 1221-1227, 1992. 

 

MACHADO, R.E. Simulação de escoamento e de produção de sedimentos em uma 

microbacia hidrográfica utilizando técnicas de modelagem e geoprocessamento. 

Piracicaba, 2002. 166 f. Tese de Doutorado, Escola Superior de Agricultura, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2002. 

 

MAEDA, S. Safety and environmental effects. In: Patai, S. (Ed.), The Chemistry of Organic 

Arsenic, Antimony, and Bismuth Compounds. John Wiley and Sons, New York, p. 725-759, 

1994. 

 

MAGALHÃES, P. C. O custo da água gratuita. Ciência Hoje, v. 36, n. 211, p. 45-49, 2004. 

 

MALAVOLTA, E. Manual de química agrícola: adubos e adubação. 3. ed. São Paulo: 

Editora Agronômica Ceres. 1981, 596 p. 

 

MALAVOLTA, E. Fertilizantes e seu impacto ambiental. São Paulo: Produquímica. 1994, 

95 p.  

 

MANAHAN, S. E. Environmental Chemistry. 7. ed. Londres. Lewis Publishers. p 374-475, 

1993. 

 

MANZOORI J. L.; SOROURADDIN M. H.; SHEMIRAN F. Preconcentration and 

Spectrophotometric Determination of Chromium (VI) and Total Chromium in Drinking Water 

by the Sorption of Chromium Diphenylcarbazone with Surfactant Coated Alumina. 

Analytical Letters, v. 29, p. 2007-2014, 1996. 

 

MARQUES, E. D. Impacto da mineração de areia na bacia sedimentar de Sepetiba, RJ: 

estudo de suas implicações sobre as águas do Aqüífero Piranema. Niterói, 2010.  161 f. 

Tese de Doutorado, Departamento de Geoquímica, UFF, Niterói, 2010. 

 

MARQUES, E. D.; SILVA-FILHO, E. V.; ROESER, H. M. P. Hidrogeoquímica da bacia 

hidrográfica do Córrego do Bule/Ribeirão da Colônia: estudo de caso sobre a ocorrência 

mineral sulfetada do Morro do Bule, Ouro Branco, MG. In: Congresso De Geoquímica, 21; 

Internacional Symposium On Environmental Geochemistry, 8. Anais... Ouro Preto. 2009. 

Volume único. 

 



199 
 

 

MARQUES, E. D. et al. Seasonal variations of water quality in a highly populated drainage 

basin, SE Brazil: water chemistry assessment and geochemical modeling approaches. 

Environmental Earth Sciences. v. 75, n. 24, p. 1498, 2016. 

 

MARQUES, E. D. et al. Influence of acid sand pit lakes in surrounding groundwater 

chemistry, Sepetiba sedimentary basin, Rio de Janeiro, Brazil. Journal Geochem Explor. v. 

112, p. 306–321, 2012. 

 

MARSHAK, S.; ALKMIM, F. F.; EVANGELISTA, H. J. Proterozoic Crustal Extensional 

and the Generation of Dome-and-Keel granite-greenstone terrain. Nature. v. 357, p. 491-493. 

1992. 

 

MARSHALL, C.P.; FAIRBRIDGE, R. W. Encyclopedia of geochemistry. Springer Science 

e Business Media, 1999. 

 

MARTINS JR., P. P. Potencial Redox (Eh-pH), Isótopos Ambientais e Metais Traços na 

Optimização de Levantamentos Hidrogeoquímicos para prospecção Mineral e Contaminação 

de Aquíferos. In: Simpósio Brasileiro de Geoquímica, 3. Anais... [S. l.], 1988. 

 

MASUTTI, M. B. Distribuição e efeitos de cromo e cobre em ecossistemas aquáticos: 

uma análise laboratorial e in situ (experimentos em micro e mesocosmos). São Carlos, 

2004. 390 f. Tese de Doutorado, Escola de Engenharia, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2004. 

 

MAXWELL, C. H. The Batatal Formation. Boletim da Soc. Bras. Geo. São Paulo. v 7, p. 60-

61, 1958. 

 

MCBRIDE, M. B. Environmental chemistry of soils. New York: Oxford University Press.  

1994, 406 p.  

 

MCBRIDE, M. B. Retention of Cu
2+

, Ca
2+

, Mg
2+

 and Mn
2+

 by amorphus alumina. Soil Sci 

Soc. Am. J. v. 42, p. 27-31, 1978. 

 

MCCUTCHEON, S. C. Water quality modeling. In: DOSWELL, C. A. Encyclopedia of 

Hydrological Sciences. John Wiley & Sons, Ltd. v. 8, p. 100, 1992. 

 

MCLEAN, J. E.; BLEDSOE, B. E. Behaviour of metals in soils. Washington, USA: 

Environmental Protection Agency, 1992. 25 p.  

 

McSWEEN, H.Y. Jr; RICHARDSON, S.M.; UHLE, M. E. Geochemistry: pathways and 

processes. Columbia University Press, New York, 2003. 

 

MELO, G. M. P.; MELO, V. P.; MELO, W. J. Metais pesados no ambiente decorrente da 

aplicação de lodo de esgoto em solo agrícola.  Brasília: MMA, CONAMA, 2004. 



200 
 

 

 

MENDES, B. S.; SANTOS, J. O. Qualidade da água para consumo humano. Lidel, 2004. 

 

MENESES, T.S. Fauna, pesca e contaminação por metais pesados em pescado no litoral 

de Sergipe. Aracaju, 2008. 115 f. Dissertação de Mestrado em Saúde e Ambiente, 

Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe, 2008. 

 

MEURER, E. J. Fundamentos de Química do Solo. 2º Edição, Editora UFRGS, Porto 

Alegre. 2004. 

 

MEYBECK, M. Global chemical weathering of surficial rocks estimated from river dissolved 

loads. Am. J. Sci. v. 287, p. 401–428, 1987. 

 

MONTEIRO, E. A. Projeto APA Sul RMBH: Recursos minerais. In: SILVA, S.L., ed. 

Projeto APA Sul RMBH: Estudos do meio físico. Belo Horizonte, CEMAD/CPRM. 2005. 

 

MOORE, J. W. Inorganic contaminants of surface water: research and monitoring priorities. 

Springer Science e Business Media, 2012. 

 

MORAES, L. A. F.; SOUZA FILHO, E. E. Indicadores ambientais e desenvolvimento 

sustentado. Acta Scientiarum, v.22, n.5, p.1405-1412, 2000.  

 

MORUZZI, R. B.; REALI, M. A. P. Oxidação e remoção de ferro e manganês em águas para 

fins de abastecimento público ou industrial: uma abordagem geral. Revista de Engenharia e 

Tecnologia, p. 29-43, 2012. 

 

MOSCA, A. A. D. O. Caracterização hidrológica de duas microbacias visando a 

identificação de indicadores hidrológicos para o monitoramento ambiental do manejo de 

florestas plantadas. Piracicaba, 2003. 120 f. Tese de Doutorado, Escola Superior de 

Agricultura, Universidade de São Paulo, Piracicaba, São Paulo, 2003. 

 

NASCIMENTO, M. R. L. Proposição de Valores de Referência para Concentração de 

Metais e Metalóides em sedimentos limnicos e fluviais da Bacia Hidrográfica do Rio 

Tietê, SP. São Carlos, 2003. 111 f. Tese de Doutorado, Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar). São Carlos, São Paulo, 2003. 

 

NEGREL, P. et al. Erosion sources determined by inversion of major and trace element ratios 

and strontium isotopic ratios in river water: the Congo Basin case. Earth Planet. Sci. Lett. v. 

120, p. 59–76, 1993. 

 

NERI, M. E. N. V.; ROSIÈRE, C. A.; DE CARVALHO LANA, C. Supergrupo Minas na 

Serra de Bom Sucesso, extremo sudoeste do Quadrilátero Ferrífero-MG: petrografia, 

geoquímica e isótopos de U-Pb. Geologia USP. Série Científica. v. 13, n. 2, p. 175-202, 

2013. 



201 
 

 

 

NEUMANN, T. et al. Geochemical records of salt-water inflows into the deep basins of the 

Baltic Sea. Continental Shelf Research. v. 17, n. 1, p. 95-115, 1997. 

 

NOCE, C. M. Geocronologia dos eventos magmáticos, sedimentares e metamórficos na 

região do Quadrilátero Ferrífero, MG. São Paulo, 1995. 128 f. Tese de Doutorado, 

Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 1995. 

 

NOVOTNY, V. Diffuse sources of pollution by toxic metals and impact on receiving 

waters. Berlim, Springer Berlin Heidelberg, p. 33-52, 1995. 

 

NRIAGU, J. O. Global metal pollution – poisonig the biosphere? Environment. v. 32, n. 7, p.  

7-33, 1990. 

 

NUMMER A. et al. Geologia estrutural e petrologia do Lineamento Congonhas-MG. In: 

Congresso Brasileiro de Geologia, 37. Anais... São Paulo, v. 2, p. 353-355, 1992. 

 

OGERA, R.C. Remoção de nitrogênio no esgoto sanitário pelo processo de lodo ativado 

por batelada. Campinas, 1995. 145 f. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Engenharia 

Cívil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, 

São Paulo, 1995. 

 

OLIVEIRA, G. N. D. et al. Qualidade das águas subterrâneas para o abastecimento público na 

cidade de Nova Olinda-CE. Revista Águas Subterrâneas, 2010. 

 

OLIVEIRA, M. R. Investigação da contaminação por metais pesados no sedimento de 

corrente e água do Parque Estadual do Itacolomi, Minas Gerais e arredores. Ouro Preto, 

1999. 181 f. Dissertação de Mestrado, Departamento de Geologia, Universidade Federal de 

Ouro Preto, Ouro Preto, Minas Gerais, 1999. 

 

OLIVEIRA Jr, V. T. Texturas e propriedades reológicas dos minérios de ferro do 

quadrilátero ferrífero (MG) e sua utilização em beneficiamento. São Paulo, 2006. 176 f. 

Tese de doutorado, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual 

Paulista, São Paulo, 2006. 

 

PAGANINI, W. S. Disposição de esgoto no solo – Escoamento á superfície. 2º ed. São Paulo. 

Fundo editorial da AESABESP. 1997, 232 p. 

 

PALMER, M. R.; EDMOND, J. M. Controls over the strontium isotope composition of river 

water. Geochimica et Cosmochimica Acta, v. 56, n. 5, p. 2099-2111, 1992. 

 

PANOSSIAN, Z. Corrosão e proteção contra corrosão em equipamentos e estruturas 

metálicas. São Paulo. v. 1 e 2, 1993. 

 



202 
 

 

PARANHOS, R. Alguns métodos para análise da água. Rio de Janeiro: UFRJ. 1996, 200 p. 

 

PARKHUST, D. L.; APPELO, C. A. J. User's guide to PHREEQC: A computer program 

for speciation, batch-reaction, one-dimensional transport and inverse geochemical 

calculations. USGS report, 1999. 

 

PARRA, R. R. Análise geoquímica de água e de sedimentos afetados por minerações na 

bacia hidrográfica do rio Conceição, Quadrilátero Ferrífero, MG, Brasil. Ouro Preto, 

2006. 113 f. Dissertação de Mestrado em Evolução Crustal e Recursos Naturais, 

Departamento de Geologia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, Minas Gerais, 

2006. 

 

PASCALICCHIO, A. E. Contaminação por metais pesados; saúde pública e medicina 

ortomolecular. São Paulo: Annablume. 2002, 132 p. 

 

PASCHOAL, C. M. R. B. Avaliação ecotoxicológica de sedimentos em reservatórios da 

bacia do Rio Tietê, SP, com ênfase na aplicação do estudo de AIT-: avaliação e 

identificação da toxicidade. São Carlos, 2002. 175 f. Tese de Doutorado, Escola de 

Engenharia, Universidade de São Paulo, São Carlos, São Paulo, 2002. 

 

PATEMIANI, J. E. S.; PINTO, J. M. Qualidade da água. In: MIRANDA, J. H.; PIRES, R. C. 

M. Irrigação série Engenharia Agricola. Ed. Piracicaba: FUNEP/SBEA, v.1, p. 195-253, 

2001. 

 

PEDROZO, M. D. F. M.; LIMA, I. V. D.; DA BAHIA, B. G. D. E. Ecotoxicologia do cobre 

e seus compostos. In: Cadernos de Referencia Ambiental, 002. CRA, 2001. 

 

PHILIPPI, A. JR; ROMERO, M. A., BRUNA, G. C. Curso de gestão ambiental. Barueri,SP: 

Manole, 2004. 

 

PIERZYNSKI, G. M.; SIMS, J. T.; VANCE, G. F. Soils and environmental quality. Boca 

Raton, Lewis Publishers, 1994, 313 p. 

 

PILLAI, K. S.; MATHAI, A. T.; DESHMUKH, P. B. Effect of subacute dosage of fluoride on 

male mice. Toxicology Letter, v. 44, n. 1, p. 21-29, 1998. 

 

PINESE, J. P. P.; ALVES, J. C.; LICHT, O. A. B. Anomalia hidrogeoquímica no município 

de Itambaracá (PR): Resultados preliminares. In: Congresso Brasileiro de Geoquimica, 8 e 

Simpósio de Geoquímica dos Países do Mercosul, 1. Anais... Curitiba, p. 88, 2001. 

 

PIPER, A. M. A. Graphic procedure in the geochemical interpretation of water analyses. 

Reprinted: American Geophysical Union Transactions. v. 25, p. 914-923, 1944. 

 



203 
 

 

PITTER, P. Forms of occurrence of fluorine in drinking water. Water research, 19(3), 281-

284, 1985. 

 

PORTO, F. A.; BRANCO, S. M.; LUCA, S. L Caracterização da qualidade da água. In: 

PORTO, R. L. L. Hidrologia Ambiental. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: 

Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 1991. 

 

PRADO JÚNIOR, C. Formação do Brasil contemporâneo: Colônia. São Paulo: Brasiliense, 

1999. 

 

PROBST, J. L.; AMIOTTE SUCHET, P.; TARDY, Y. Global continental erosion and 

fluctuations of atmospheric CO2 consumed during the last 100 years. p. 483-486, 1992. 

 

QUEVAUVILLER, P. Operationally defined extraction procedures for soil and sediment 

analysis I. Standardization. TrAC Trends in Analytical Chemistry. v. 17, n. 5, p. 289-298, 

1998. 

 

QUINÁGLIA, G. A. Caracterização dos Níveis de Basais de Concentração de Metais. 

Editora Biblioteca 24 horas, 2012, 262 p. 

 

RAISWELL, R. Environmental Chemistry: The Earth-Air-Water Factory. Elsevier. 2013. 

 

REIMANN, C.; DE CARITAT, P. Chemical elements in the environment: factsheets for the 

geochemist and environmental scientist. Springer Science e Business Media, 2012. 

 

REIMANN, C. et al. Antimony in the environment: lessons from geochemical 

mapping. Applied Geochemistry. v. 25, n. 2, p. 175-198, 2010. 

 

REIMANN, C; TEMPL, M.; FILZMOSER, P. Cluster analysis applied to regional 

geochemical data: problems and possibilities. Applied Geochemistry. v. 23, n. 8, p. 2198-

2213, 2008. 

 

REINFELDER, J.R. et al. Trace element trophic transfer in aquatic organisms: a critique of 

the kinetic model approach. Science of the Total Environment. v. 219, n. 2, p. 117-135, 

1998. 

 

RENCHER, A. Methods of Multivariate Analysis, Wiley, Canada, 1995. 

 

RENGER, F. E.; SUCKAU, V. E.; SILVA, R. M. P. Sedimentologia e análise de bacia da 

Formação Moeda, Quadrilátero Ferrífero, MG Brasil. In:  Simpósio de Geologia de Minas 

Gerais, 7. Anais... Belo Horizonte, p. 41-45, 1993. 

 

RIBEIRO, G. F. Diagnóstico sobre o lítio; Situação brasileira. Rio de Janeiro, CNEN. 

1984, 52 p. 



204 
 

 

 

RIBEIRO, J. A. S. Cobre. Balanço Mineral Brasileiro. Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM), 2001. 

 

RICHTER, C. A; NETTO, J. M. A. Tratamento de água: Tecnologia atualizada. São 

Paulo: Editora Edgard Blücher, 1991, 332 p. 

 

ROBB, L. Introduction to Ore-Forming Processes. Blackwell, Oxford, 2005, 372 p. 

 

RODRÍGUEZ, M. P. Avaliação da qualidade da água da bacia do Alto Jacaré-Guaçu/SP 

(Ribeirão do Feijão e Rio do Monjolinho) através de variáveis físicas, químicas e 

biológicas. São Carlos, 2001. 175 f. Tese de Doutorado, Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, São Paulo, 2001. 

 

ROESER, H. M. P.; ROESER, P. A. O Quadrilátero Ferrífero – MG, Brasil: Aspectos sobre 

sua história, seus recursos minerais e problemas ambientais relacionados. Revista Geonomos. 

v. 18, n. 1, 2013. 

 

ROITZ, J. S.; FLEGAL, A. R.; BRULAND, K. W. The biogeochemical cycling of manganese 

in San Francisco Bay: Temporal and spatial variations in surface water concentrations. 

Estuarine, Coastal and Shelf Science. v. 54, n. 2, p. 227-239, 2002. 

 

ROMAN, T. R. N. Toxicidade do cádmio no homem. HB cient. v. 9, n. 1, p. 43-48, 2002. 

 

ROMANO, A. W. Évolution tectonique de la région nord-ouest du Quadrilatère 

Ferrifère - Minas Gerais - Brésil (Géochronologie du socle - Aspects géochimiques et 

pétrographiques dês Supergroupes Rio das Velhas e Minas). Nancy, França, 1989. 259 f. 

Tese de doutorado, Univ. Nancy I, Nancy, França, 1989. 

 

ROSE, A. W.; HAWKES, H. E.; WEBB, J. S. Geochemistry in mineral exploration. 2ed. 

New York: Academic Press, 1979. 

 

ROSIÈRE, C. A.; CHEMALE JR, F. Itabiritos e minérios de ferro de alto teor do Quadrilátero 

Ferrífero–uma visão geral e discussão. Revista Geonomos. v. 8, n. 2, 2000. 

 

ROSIÈRE, C. A.; CHEMALE, F., JR; ENDO, I. Der tektonische Aufbau des Eisemen 

Vierecks-Ein Modellversuch. Abstr. XII Geowiss. Lateinamerika Kolloquium, Munich, p. 

14, 1990. 

 

ROSIÈRE, C. A. et al. Pico de Itabira, Minas Gerais-Marco estrutural, histórico e geográfico 

do Quadrilátero Ferrífero. Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil, 2005. 

 



205 
 

 

ROSIÈRE, C. A.; CHEMALE JR., F.; GUIMARÃES, M. L. V. Um modelo para evolução 

microestrutural dos minérios de ferro do Quadrilátero Ferrífero. Parte I – estruturas e 

recristalização. UFMG, Belo Horizonte, MG, Revista Geonômos, v. 1, n. 1, p. 65-84, 1993. 

 

ROSS, H. B.; VERMETTE, S. J. Precipitation. In: SALBU, B.; STEINNES, E. Trace Metals 

in Natural Waters, 1995. 314 p.  

 

ROY, S.; GAILLARDET, J.; ALLÈGRE, C. J. Geochemistry of dissolved and suspended 

loads of the Seine river, France: anthropogenic impact, carbonate and silicate weathering. 

Geochim. Cosmochim. Acta. v. 63, p. 1277–1292, 1999. 

 

RUSSEL, J. B. Química Geral. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1992, 897 p.  

 

RYU, J. S. et al. Chemical weathering of carbonates and silicates in the Han River basin, 

South Korea. Chem. Geol. v. 247, p. 66–80, 2008. 

 

SABANÉS, L. Manejo sócio-ambiental de recursos naturais e políticas públicas: um estudo 

comparativo dos projetos “Paraná-Rural” e “Microbacias”. Porto Alegre, 2002. 175 f. 

Dissertação de Mestrado, Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2002. 

 

SALAROLI, A. B. Distribuição de elementos metálicos e As em sedimentos superficiais ao longo 
do Canal de Bertioga (SP). São Paulo, 2013. 105p. Tese de Doutorado, Instituto Oceanográfico, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 2013. 

 

SALOMONS, W.; FÖRSTNER, U. Metals in the Hydrocycle. Springer Science e Business 

Media, 2012. 

 

SALOMONS, W. Long-term strategies for handling contaminated sites end large-scale areas. 

In: SALOMONS, W et al. Biogeodynamics of pollutants in soil and sediments: risk 

assessments of delayed and non-linear responses. Berlin, Springer. p. 1 – 52, 1995. 

 

SALOMONS, W.; FÖRSTNER, U. Metals in the hydrocycle. 1984, 349 p. 

 

SANTOS, A. et al. Distribution of Zn, Cd, Pb and Cu metals in groundwater of the guadiamar 

river basin. Water, Air, and Soil Pollution, v. 134, p. 275-286, 2002. 

 

SANTOS, I. et al. Hidrometria aplicada. Curitiba: Instituto de Tecnologia para o 

Desenvolvimento, LACTEC, 2001. 

 

SASTRE, H.; LAVÍN, A. G. Contaminación e ingeniería ambiental. Fundación para el 

Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnologica, 1997. 

 



206 
 

 

SAVAZZI, E. A. Determinação da presença de bário, chumbo e crômio em amostras de água 
subterrâneas coletadas no Aquífero Bauru. Ribeirão Preto, 2008. 87 f. Tese de Doutorado, 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
São Paulo, 2008. 

 

SAVORY, J. et al. Aluminum. In: SARKAR, B. Heavy metals in the environment. New 

York, Marcel-Dekker, Inc. 2002, 734 p. 

 

SAWYER, C. N.; MCCARTY, P. L.; PARKIN, G. F. Chemidtry for envitonmental 

engineering. 4º ed. New York. McGraw-Hill Book Company. 1994, 658 p. 

 

SCHORSCHER, H. D. et al. Quadrilátero Ferrífero - Minas Gerais State, Rio das Velhas 

greenstone belt and Proterozoic Rocks. Salvador: SBG. 1982, 56 p. 

 

SCHWERTMANN, U. et al. The influence of aluminum on iron oxides. Part II. Preparation 

and properties of Alsubstituted hematites. Clays and Clay Minerals. v. 27, n. 2, p. 105-112, 

1979. 

 

SCLIAR, C. Geopolítica das minas do Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1996. 

 

SERRA, O. E. Fundamentals of well-log interpretation. 1984, 70 p. 

 

SEYLER, P. T.; BOAVENTURA, G. R. Distribution and partition of trace metals in the 

Amazon basin. Hydrological Processes. v. 17, p. 1345–1361, 2003. 

 

SHVARTSEV, S. L. Geochemistry of Fresh Groundwater in the Main Landscape Zones of 

the Earth. Geochemistry International, v. 46, n. 13, p. 1285-1398, 2008. 

 

SIGG, L. Partitioning of metals to suspended particles. In: ALLEN, H. E. et al. Metals in 

surface waters. Ann Arbor Press, Chelsea, p. 221-239, 1998. 

 

SILVA, M. G. et al. Caracterização de Depósitos Auríferos de Distritos Mineiros 

Brasileiros - Alvo Mina de Fazenda Brasileiro, Greenstone Belt do Rio Itapicuru, Bahia. 

ADIMB/DNPM/FINEP/CVRD/UFBA. 2001, 220 p. 

 

SIMMONS, G. C.; BRANCO, J. J. R.; MAXWELL, C. H. Grupo Tamanduá da série Rio das 

Velhas. Serviço gráf. do Inst. brasileiro de geografia e estatística, 1961. 

 

SJOBERG, S. Silica in aqueous environments. Journal of Non-Crystalline Solids, v. 196, p. 

51-57, 1996. 

 

SLACK, G. A. Thermal conductivity of pure and impure silicon, silicon carbide, and 

diamond. Journal of Applied Physics. v. 35, n. 12, p. 3460-3466, 1964. 

 



207 
 

 

SMEDLEY, P. L.; KINNIBURGH, D. G. A review of the source, behaviour and distribution 

of arsenic in natural waters Source and behaviour of arsenic in natural waters. Applied 

Geochemistry. v. 17, p. 517-568, 2002. 

 

SMITH, R. E.; BIRRELL, R. D.; BRIGDEN, J. F. The implications to exploration of 

chalcophile corridors in the Archaean Yilgarn Block, Western Australia, as revealed by 

laterite geochemistry. Journal of Geochemical Exploration. v. 32, n. 1-3, p. 169-184, 1989. 

 

SPARKLING, D. W.; LOWE, T. P. Metal concentrations in aquatic macrophytes as 

influenced by soil and acidification. Water Air Soil Pollut. v. 108, p. 203-221, 1998. 

 

SPARKS, D. L. Environmental soil chemistry. London: Academic Press, 2003, 352 p. 

 

SPERLING, M. V. Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos. Belo 

Horizonte – MG, Editora SEGRAC, 1996. 

 

SUTHERLAND, R. A. Bed sediment-associated trace metals in an urban stream, Oahu, 

Hawaii. Environ Geo. v. 39, n. 6, p. 611-627, 2000. 

 

SZIKSZAY, M. Geoquímica das Águas Subterrâneas. Boletim IG-USP Série Didática. v. 

17, n. 20, p. 1-165, 1993. 

 

TEIXEIRA, W. et al. Archean and Paleoproterozoic tectonic evolution of the São Francisco 

craton, Brazil. Tectonic Evolution of South America, p. 101-137, 2000. 

 

THORNTON, I. Applied environmental geochemistry. Academic Pr, 1983. 

 

THORNTON, I.; HOWARTH, R.; HOWARTH, R. J. Applied Geochemistry in the 1980's. 

Springer Science e Business Media, 1986. 

 

TUCCI, C. E. M.; CLARKE, R. T. Impacto das Mudanças da Cobertura Vegetal no 

Escoamento: Revisão. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, Porto Alegre, v. 2, n.1, p. 

135-152, 1997. 

 

TUCCI, C. E. M. Hidrologia: ciência e aplicação. 2.ed. Porto Alegre: ABRH/Editora da 

UFRGS, 1997. 

 

UHLEIN, A.; OLIVEIRA, H. A. História geológica do Quadrilátero Ferrífero. Ciência 

Hoje, v. 27, n. 160, p. 68-71, 2000. 

 

URE, A. M.; BERROW, M. L. The elemental constituents of soils. Environment Chemistry, 

v.2,. London, Royal Society of Chemistry, Special Report Series, 1982. 

 



208 
 

 

VAITSMAN, D. S.; DUTRA, P. B.; AFONSO, J. C. Para que servem os elementos químicos. 

Interciência, 2001. 

 

VAN CAPPELLEN, P.; WANG, Y. Cycling of iron and manganese in surface sediments; a 

general theory for the coupled transport and reaction of carbon, oxygen, nitrogen, sulfur, iron, 

and manganese. American Journal of Science. v. 296, n. 3, p. 197-243, 1996. 

 

VANZ, A.; MIRLEAN, N.; BAISCH, P. Avaliação de poluição do ar por chumbo 

particulado: uma abordagem geoquímica. Química nova. v. 26, n. 1, p. 25-29, 2003. 

 

VAROL, M. et al. Spatial and temporal variations in surface water quality of the dam 

reservoirs in the Tigris Rivers basin, Turkey. Catena. v. 92, p. 11-21, 2012. 

 

VENEZUELA, T. C. Determinação de contaminantes metálicos (metal tóxico) num solo 
adubado com composto de lixo em área olerícola no município de Nova Friburgo. Rio de Janeiro, 
2001. 79 f. Dissertação de Mestrado em Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2001. 

 

WEDEPOHL, K. H. The composition of the continental crust. Geochimica et cosmochimica 

Acta. v. 59, n. 7, p. 1217-1232, 1995. 

 

WEDEPOHL, K. H. Handbook of Geochemistry. Berlin. 1978. 

 

WETZEL, R. G. Limnologia. Lisboa, Fund. Calouste Gulbenkian. Trad. Limnology, 1993. 

 

WILLIAMS, T. M. Diagenetic metal profiles in the recent sediments of Scottish freshwater 

loch. Environmental Geology and waters Sciences, v. 20, p. 1-17, 1992. 

 

WILSON, N. J.; CRAW, D.; HUNTER, K. Antimony distribution and environmental 

mobility at an historic antimony smelter site, New Zealand. Environmental Pollution, v. 

129, n. 2, p. 257-266, 2004. 

 

WORLD RESOURCES INSTITUTE (WRI). World resources 1987. New York, Basic 

Books, 1987. 

 

WU, L. L. et al. Chemical weathering in the Upper Huang He (Yellow River) draining the 

eastern Qinghai–Tibet Plateau. Geochim. Cosmochim. Acta. v. 69, p. 5279–5294, 2005. 

 

XING L; BEAUCHEMIN D. Chromium speciation at trace level in potable water using 

hyphenated ion exchange chromatography and inductively coupled plasma mass spectrometry 

with collision/reaction interface Journal Analytical Atomic Spectrometry. v. 25, p. 1046-

1055, 2010. 

 

YAXIONG, X. I. E. et al. Studies on lead-binding protein and interaction between lead and 

selenium in the human erythrocytes. Industrial Health, v. 36, n. 3, p. 234-23, 1998. 



209 
 

 

 

ZAMBETTA , P. M. A. Espécies químicas inorgânicas (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, 

Ni, Pb e Sn) no sedimento e nos sólidos em suspensão do rio Corumbataí, SP. Piracicaba, 

2006. Tese de Doutorado, Interunidades em Ecologia Aplicada, Universidade de São Paulo 

(USP). Piracicaba, São Paulo, 2006. 

 

ZHAN, J.; LIU, C. L. Riverine composition and estuarine geochemistry of particulate metals 

in China - weathering features, anthropogenic impact and chemical fluxes. Estuarine, 

Coastal and Shelf Science. v. 54, p. 1051 – 1070, 2002. 

 

ZHANG, J. et al. Major element chemistry of the Huanghe (Yellow River), China-weathering 

processes and chemical fluxes. J. Hydrol. v. 168, p. 173–203, 1995. 
 

 


