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RESUMO 
 

Esta tese faz parte do projeto “Avaliação da Contaminação Ambiental por 
Arsênio e Estudo Epidemiológico da Exposição Ambiental Associada em 
Populações Humanas de Paracatu-MG”, coordenado pelo Centro de 
Tecnologia Mineral – CETEM/MCTI e financiado pela Prefeitura Municipal de 
Paracatu. O município de Paracatu abriga a maior mina de ouro do Brasil, 
“Morro do Ouro” (cerca de 15t de ouro/ano) que é também a maior mina de 
ouro a céu aberto do mundo. Os teores de ouro são baixos (entorno de 0,4g/t) 
e intimamente associados à arsenopirira (FeAsS), exigindo a movimentação de 
grandes quantidades de rocha e tratamento intensivo do minério. Estudos 
prévios apontam uma possível contaminação por Arsênio (As) resultante desta 
atividade mineradora. A exposição crônica ao As inorgânico, sobretudo As(III), 
pode ocasionar doenças vasculares periféricas e câncer de bexiga, pulmão e 
pele. Esta pesquisa buscou avaliar a distribuição e a disponibilidade 
geoquímica do As em solos, sedimentos de corrente e águas fluviais em bacias 
hidrográficas na área de influência da mineração aurífera (duas sob influência 
direta e uma terceira – controle – não afetada pela mineração). Foram 
coletadas amostras em período seco (setembro de 2010 e 2011) quando é 
maior a interação entre os compartimentos geoquímicos e o efeito de fluxos de 
poluentes, e analisados parâmetros in situ e ex situ. Cerca de 75%, 55% e 40% 
das amostras de solos, sedimentos e águas fluviais, respectivamente, 
apresentaram As acima dos valores orientadores especificados pelas 
resoluções do CONAMA. Nas duas bacias sob influência direta da mineração 
as concentrações tenderam a diminuir com a distância das atividades e 
instalações. Na bacia controle, todas as amostras atenderam aos critérios 
legais. A principal via de exposição do As é o consumo de água. 97% da 
população urbana de Paracatu é abastecida por água fluvial captada na bacia 
controle (igual ou menor que o LD <0,5μg.L-1), e após tratada e distribuída por 
rede pública. As concentrações relativamente baixas obtidas nas águas fluviais 
em geral na área do estudo devem-se à bem delimitada estrutura geológica do 
depósito de ouro, às baixas concentrações de As na rocha hospedeira regional 
(filitos) e à sorção por óxi-hidróxidos de Fe componentes de solos e sedimentos 
(análises de DR-X). Este último aspecto ficou demonstrado por correlações 
positivas e significativas entre As e Fe em solos e sedimentos, e negativa nas 
águas; pelo fracionamento geoquímico através de extrações sequenciais BCR; 
e pela análise estatística por componentes principais a partir das 
características químicas de solos, sedimentos e águas. A utilização de 
diagramas de pH-Eh sugerem a coexistência de As(III) e As(V), com a 
predominância deste último (forma de menor risco). O balanço de massas dos 
fluxos de As nas águas fluviais corroborou: o gradiente negativo das 
concentrações a partir da mineração; a retenção do As na área urbana (o 
esgoto doméstico não demonstrou ser uma fonte relevante de As); e a 
influência possível de fontes de As originadas em antigas áreas de garimpos de 
ouro.    
 
Palavras-chave: Arsênio. Mineração. Comportamento geoquímico. Risco.   

  



ABSTRACT 

This study is part of the project " Avaliação da Contaminação Ambiental por 

Arsênio e Estudo Epidemiológico da Exposição Ambiental Associada em 

Populações Humanas de Paracatu-MG ", coordinated by the Centro de 

Tecnologia Mineral – CETEM/MCTI and financed by the Municipality of 

Paracatu. The Paracatu houses the largest gold mine in Brazil, "Morro do Ouro" 

(about 15t of gold / year) which is also the largest gold open pit mine in the 

world. Gold concentrations are low (surrounding 0.4g / t) and closely associated 

with arsenopirira (FeAsS), requiring the handling of large amounts of rock and 

ore intensive treatment. Previous studies indicate possible contamination by 

arsenic (As) resulting from this mining activity. Chronic exposure to the 

inorganic, particularly As (III), can cause peripheral vascular disease and 

bladder, lung and skin. This research aimed to evaluate the distribution and 

availability of arsenic geochemistry in in soils, stream sediments and river water 

in river basins in the area of influence of gold mining (two under the direct 

influence and a third - control - not affected by mining). In the dry season 

samples were collected (September 2010 and 2011) when it is greater 

interaction between the geochemical compartments and the effect of pollutant 

flows and parameters analyzed in situ and ex situ. About 75%, 55% and 40% of 

the samples of soils, sediments and river water, respectively, presented the 

above guiding values specified by resolutions of CONAMA. In the two basins 

under the direct influence of mining concentrations tended to decrease with 

distance activities and facilities. In the bowl control, all samples met the legal 

criteria. The primary route of exposure is the water consumption. 97% of 

Paracatu urban population is supplied by river water collected in control basin 

(equal to or less than the LD <0,5μg.L-1), and after treated and distributed by 

the public network. The relatively low concentrations obtained in river waters in 

general in the study area are due to the well-defined geological structure of the 

gold deposit at low concentrations of the regional host rock (phyllite) and 

sorption by oxy-hydroxides of Fe components soils and sediments (DR-ray 

analysis). The latter was shown by positive and significant correlations between 

As and Fe in soils and sediments, and negative in the waters; by geochemical 

fractionation through sequential extractions BCR; and the statistical analysis of 

principal components from the chemical characteristics of soils, sediments and 

water. The use of Eh-pH diagrams suggest the co-existence of As (III) and As 

(V), with the prevalence of the latter (as low risk). The mass balance of the 

flows in the river water corroborated: the negative gradient of concentrations 

from mining; The retention of the urban area (domestic sewage not shown to be 

a relevant source As); and the possible influence of sources originated in the 

old areas of gold mining. 

 

Keywords: Arsenic. Mining. Geochemical behavior. Risk. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A mineração no Brasil teve um crescimento de 550% na primeira década 

do século 21 e atualmente responde por 33% do total de exportações do país. 

As minas em atividade no Brasil empregam 900 mil trabalhadores com carteira 

assinada, e produzem oitenta diferentes minérios (PRIMI, 2015). Entretanto, 

esta é uma das atividades mais agressivas ao homem e ao ambiente, muitas 

vezes extraindo a riqueza e deixando um rastro de destruição. 

No município de Paracatu, Minas Gerais, está localizada a maior mina 

de ouro atualmente em exploração no país. A mineração em Paracatu explora 

também zinco (Zn) e chumbo (Pb) (FERNANDES et al., 2011). Tais atividades 

contribuem para o desenvolvimento econômico do município. Entretanto, a 

contaminação por Arsênio (As) tem sido uma preocupação para a sociedade 

local. Há no Brasil outras localidades onde a contaminação por As também já 

foi indicada: o Quadrilátero Ferrífero (MG) (PALMIERI, 2006); o Vale do Ribeira 

(SP) (SAKUMA, 2004); e na Serra do Navio (AP) (SCARPELLI, 2007). 

O Arsênio (As) está entre os elementos mais nocivos à saúde humana, 

assim como o mercúrio, o chumbo e o cádmio. Mas o efeito tóxico das 

espécies de As depende, principalmente, de sua forma química. A toxicidade 

das espécies de As (III) é considerada superior à das espécies de As (V), por 

exemplo, (BARRA et al., 2000). A metilação do As inorgânico, por exemplo, 

constitui importante mecanismo de redução de sua toxidez. 

As possíveis vias de exposição humana são por meio do consumo de 

água contaminada, inalação de gases e ingestão de pó (FIGUEIREDO, 2007). 

Uma longa exposição a compostos inorgânicos de arsênio, através da água de 

beber, pode conduzir a problemas cardiovasculares e neurológicos, além de 

alguns tipos de câncer (ASTDR, 2007). 

A mineração aurífera tem sido associada à contaminação ambiental por 

As, já que a associação da mineralização de ouro e a presença de minerais de 

As como a arsenopirita (FeAsS) e outros, é recorrente. Estudos mostram 

elevada concentração de As nos solos e sedimentos em Paracatu, apontando 

como causas principais (i) a potencial drenagem ácida proveniente da mina e 
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da bacia de rejeitos, (ii) a oxidação das rochas primárias portadoras de sulfetos 

associados ao Au nativo e a formação de espessas coberturas de lateritas e a 

sua desagregação em processos de lavra antigos (desde 1770) e garimpos; (iii) 

a disposição de pilhas de rejeito e matérias estéreis na mineração industrial 

antiga e moderna, (iv) a deposição de poeiras contaminadas oriundas da área 

da mineração (SANTANA-FILHO, 2005; REZENDE, 2009). 

A presente tese buscou analisar a contaminação ambiental de As em 

solos, sedimentos e águas, em três sub-bacias do rio Paracatu, no município 

de Paracatu, duas diretamente sob a influência da atividade mineradora e uma 

considerada “controle” sem ser afetada diretamente pela mineração. 

Este trabalho está associado ao projeto multiinstitucional Avaliação da 

Contaminação Ambiental por Arsênio e Estudo Epidemiológico da Exposição 

Ambiental Associada em Populações Humanas de Paracatu-MG, coordenado 

pelo Centro de Tecnologia Mineral - CETEM e financiado pela Prefeitura 

Municipal de Paracatu. O principal objetivo deste projeto foi responder ao 

Poder Público Municipal de Paracatu quais os níveis de exposição humana ao 

arsênio (As) e seus riscos associados à saúde da população local. A primeira 

fase do Plano de Ação, aonde se insere este estudo, incluiu a caracterização 

dos níveis de As nos compartimentos ambientais. Outras equipes realizaram 

levantamentos específicos sobre o sistema de abastecimento público de água 

(incluindo água subterrânea) e material particulado na atmosfera, como 

subsídio para o estudo epidemiológico e de avaliação da exposição humana.  
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2 OBJETIVO 

Avaliar a contaminação por arsênio (As) em diferentes compartimentos 

ambientais (solo, sedimento e água fluvial) de pequenas bacias hidrográficas 

adjacentes à Mina do “Morro do Ouro” no município de Paracatu-MG. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar a composição física, química e mineralógica de solos e 

sedimentos de corrente, visando indicadores para a análise do 

comportamento geoquímico do As na área do estudo.  

 Analisar a distribuição e disponibilidade geoquímica potencial do As nas 

diferentes frações granulométricas de solos e sedimentos  

 Analisar o comportamento geoquímico do As nas águas em período de 

estiagem.  

 Identificar nas águas fluviais as fontes de As e hierarquizar os 

segmentos dos rios em função das cargas de As.  

 Comparar os níveis de As em solos, sedimentos e águas com os 

critérios legais de qualidade ambiental. 
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3 BASE TEÓRICA 

3.1 CONTAMINAÇÃO DE ECOSSISTEMAS FLUVIAIS E TERRESTRES 

A contaminação de águas, solos e sedimentos por elementos tóxicos 

podem apresentar graves riscos aos ecossistemas e à saúde humana. Apesar 

do vocábulo “tóxico” transmitir uma ideia de poluição, muitos elementos se 

encontram naturalmente no ambiente e são essenciais a animais e plantas, 

sendo prejudiciais apenas em grandes concentrações. Neste caso, podem 

gerar prejuízos à saúde, constituindo assim, uma ameaça à qualidade de vida 

(ALLOWAY, 1995; BAIRD, 2002).  

 Em todo o mundo cresce o número de estudos sobre riscos ambientais 

e propostas de gestão e remediação – já que casos de contaminação de 

ecossistemas são recorrentes. 

Em estudos sobre áreas contaminadas é interessante não apenas 

avaliar as concentrações totais de metais ou ametais nos compartimentos 

ambientais, mas verificar a mobilidade e/ou biodisponibilidade dos elementos 

potencialmente tóxicos (SOARES, 2011). Para uma avaliação química 

adequada do risco toxicológico de poluentes em solos e sedimentos é 

interessante estabelecer o fracionamento, mobilidade e biogeoquímica dos 

contaminantes. Portanto, para a elaboração de estratégias e técnicas de 

remediação, é necessário primeiramente, observar a dinâmica e o 

comportamento dos elementos tóxicos nas águas, sedimentos e solos (VIVO et 

al., 2008).  

Visto que, muitas civilizações desenvolveram-se inicialmente às 

margens de rios devido à facilidade da obtenção de água doce, do uso da água 

para plantações e acesso ao transporte fluvial, os corpos d‟água foram e ainda 

são afetados pelas atividades humanas (BAIRD, 2002; CAMPOS, 2010). Em 

rios, a carga total de elementos traço depende das características geológicas e 

ecológicas das bacias de drenagem e do tipo de atividade humana 

desenvolvida na região. As principais fontes de elementos traço para o 

ambiente aquático continental são o intemperismo de rochas e a erosão dos 

solos. Além dessas fontes, que são naturais, fontes antrópicas têm aumentado 

consideravelmente as concentrações de elementos traço em compartimentos 

ambientais. É comum o lançamento de efluentes líquidos e sólidos diretamente 
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em corpos d‟água, em muitos casos, sem qualquer tratamento prévio. O 

transporte de contaminantes em rios é realizado principalmente na forma 

dissolvida ou ligado ao material particulado em suspensão. As partículas 

sólidas podem se depositar e ficar temporariamente imobilizadas nos 

sedimentos (ESTEVES, 1998).  

Para avaliação da qualidade das águas segundo o uso requerido, deve-

se, portanto, monitorar diversos parâmetros físico-químicos e biológicos, de 

forma a obedecer à legislação em vigor e a prevenir danos ao ecossistema. 

No solo, metais e ametais podem sofrer diversas reações/processos. O 

solo é um ambiente dinâmico, e suas variações de textura, erodibilidade, 

permeabilidade e capacidade de armazenamento de água podem alterar a 

ação desses metais. Sendo assim, os elementos tóxicos no solo associam-se a 

diversos componentes orgânicos e inorgânicos, apresentando-se em diversas 

formas químicas que podem regular e alterar sua mobilidade no solo (RIBEIRO 

FILHO, 1997). 

Metais e ametais apresentam tendência a acumularem-se na camada 

superior dos solos (Horizontes O e/ou A), devido à sua afinidade com a matéria 

orgânica aí presente em maior quantidade. Esta se apresenta nos solos como 

partículas de diferentes tamanhos, visíveis a olho nu até partículas de 

dimensão coloidal e também como moléculas orgânicas adsorvidas na 

superfície das partículas de argilominerais.  

A presença de metais tóxicos no solo pode ser originária do 

intemperismo das rochas, sobretudo das ricas em sulfetos, carbonatos, 

silicatos e fosfatos. Entretanto, tal presença pode ocorrer devido às atividades 

humanas, como uso de pesticidas e fungicidas, deposição de esgoto doméstico 

contendo metais, atividade industrial e mineradora (AMARAL SOBRINHO et al., 

2009).  

Dentre as propriedades do solo que afetam a mobilidade e 

disponibilidade de metais tóxicos estão o pH, capacidade de troca catiônica 

(CTC), quantidade de substâncias húmicas, quantidade e o tipo da fração argila 

e o coeficiente de permeabilidade (CAIRES, 2009; FONTES et al., 2000; 

GOMES et al., 2001). 
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A permeabilidade é a capacidade que tem o solo de permitir o 

escoamento de água através de seus poros, sendo expressa pelo coeficiente 

de permeabilidade do solo, k. O coeficiente de permeabilidade pode ser 

estimado a partir da textura e estrutura dos solos, conforme observado na 

Tabela 1. 

Tabela 1 - Valores típicos de coeficiente de permeabilidade 

Permeabilidade Tipo de solo K(cm/s) 

Solos 

permeáveis 

Alta Pedregulho > 10-3 

Alta Areia 10-3 a 10-5 

Baixa Silte e argila 10-5 a 10-7 

Solos 

impermeáveis 

Muito baixa Argila 10-7 a 10-9 

Baixíssima Argila < 10-9 

Fonte: Adaptado de CAVALCANTI; CASAGRANDE, 2006.  

O sedimento é constituído por materiais insolúveis, diferentes substratos 

mineralógicos e material orgânico, que se depositam no fundo dos corpos 

d‟água. 

Ao longo da evolução de um sistema aquático, formam-se camadas de 

sedimentos, via de regra, provenientes do intemperismo e erosão continentais 

e da produção primária, contendo compostos químicos e estruturas biológicas 

que representam as diferentes fases dessa evolução. Assim, torna-se possível, 

a partir destes depósitos, inferir sobre o desenvolvimento histórico e alterações 

tanto do ambiente como de suas comunidades. É um dos compartimentos mais 

importantes dos ecossistemas aquáticos continentais, porque nele ocorrem 

processos biológicos, físicos e químicos que influenciam o metabolismo de 

todo o sistema (ESTEVES, 1998).  

A acumulação de contaminantes depende da composição dos 

sedimentos. A fração mineral pode interagir com os contaminantes por atração 

e por adsorção, e a fração orgânica é capaz de imobilizá-los por complexação. 

A capacidade de retenção de metais nos sedimentos aumenta nas frações de 

granulometria mais fina (MEURER, 2008). 
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Metais e ametais não são naturalmente degradados e nem fixados 

permanentemente pelos sedimentos, podendo retornar à coluna d‟água. 

Alterações no meio aquático tais como temperatura, teor de matéria orgânica, 

fluxo de água, pH e potencial redox, podem influenciar a remobilização de 

substâncias, ressaltando-se que as variações de pH e potencial redox são 

fatores que exercem influências significativas na disponibilidade dos metais no 

sedimento (FILGUEIRAS et al., 2004). 

Desta forma, determinar a concentração total de metais neste 

compartimento, o grau de mobilidade e a disponibilidade dos mesmos, são 

importantes ferramentas na avaliação da qualidade das águas, bem como em 

estudos geoquímicos (REZENDE, 2013). 

  

3.2 ARSÊNIO NO MEIO AMBIENTE 

O arsênio é encontrado na atmosfera, na água, em solos e sedimentos, 

assim como em organismos. Trata-se, portanto de um elemento amplamente 

distribuído na biosfera numa variedade de formas químicas, incluindo espécies 

orgânicas e inorgânicas, como resultado de sua participação em complexos 

biológicos, processos químicos e aplicações industriais (HOWARD; HUNT, 

1993; STOCKWELL; CORNS, 1994). 

O Arsênio é encontrado em mais de 245 minerais, entre óxidos, sulfetos, 

e arsenatos – sendo o mineral mais comum é a arsenopirita (FeAsS). A 

liberação do As a partir das rochas mineralizadas se dá via oxidação da 

arsenopirita por O2 ou Fe3+ (CORNELIS et al., 2005; SMEDLEY; KINNIBURGH, 

2002).  

Possui apenas um isótopo estável (As75) e é o 47º elemento natural 

mais abundante. Sua abundância média crustal é de 2,5 mg.kg-1, embora seja 

ainda mais abundante na crosta continental superior e geralmente abundante 

em xistos, com concentrações elevadas associadas em depósitos de minérios 

hidrotermais e depósitos de linhito (BOWELL et al., 2014). 

O arsênio pode existir em diferentes estados de oxidação: arsenato (+5), 

arsenito (+3), arsina (-3) e o metal (0). As espécies solúveis geralmente 
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ocorrem nos estados de oxidação +3 e +5. Já o arsênio metálico não ocorre 

naturalmente no ambiente.  Em meio fortemente redutor podem existir As(0) e 

As(-3). Em ambientes moderadamente redutores e anaeróbicos predominam 

as formas trivalentes. A espécie pentavalente predomina em meios ricos em 

oxigênio e aeróbicos (VIRARAGHAVAN et al., 1999).  

Arsênio em águas naturais pode ocorrer como As (+3) (arsenito), As (+5) 

(arseniato), íon monometilarsônico (MMA) e íon dimetilarsínico (DMA). Em 

águas de mar, lagoas, lagos, e onde houver possibilidade de biometilação, 

arsenito e arseniato ocorrem junto com MMA e DMA (BARRA et al., 2000). 

Os compostos do arsênio apresentam diferentes toxicidades 

dependendo da forma química na qual se apresentam. A toxicidade dos 

compostos arseniais diminui da seguinte forma: arsina (-3)> arsênio 

inorgânico(+3) > arsênio orgânico (+3) > arsênio inorgânico (+5) > compostos 

orgânicos pentavalentes (+5) > arsênio elementar. De acordo com essa escala, 

a toxicidade do As (+) é cerca de 10 vezes maior que a do As(V) 

(VIRARAGHAVAN et al.,1999). Segundo Barra et al.(2000) o arsênio trivalente 

(arsenito) é 60 vezes mais tóxico do que a forma oxidada pentavalente 

(arseniato). 

A estabilidade e a predominância das espécies de arsênio em meio 

aquático dependem do potencial redox e do pH. O As apresenta uma elevada 

mobilidade em valores de pH normalmente encontrados em águas superficiais 

e subterrâneas, tanto em condições oxidantes como redutoras (SMEDLEY; 

KINNIBURGH, 2002). Em geral, em águas superficiais, o As(V) predomina 

sobre o As(III). Os compostos inorgânicos são 100 vezes mais tóxicos do que 

as formas parcialmente metiladas (monometilarsênio [MMA] e dimetilarsênio 

[DMA]) (BARRA et al.; 2000). 

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

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

em meio aquoso. Trata-se de uma representação gráfica das possíveis fases 

de equilíbrio estáveis das diferentes espécies de arsênio em um sistema 

aquoso sob condições específicas (neste caso, sistema aquoso a 25 oC de 

temperatura e pressão de 1 bar). As linhas representam as fronteiras entre as 
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áreas de estabilidade das várias espécies iônicas do As em função dos 

variáveis pH e Eh do meio.  

 

 

Figura 1 - Diagrama Eh-pH das formas químicas de As no sistema As–O2–H2O a 25 
o
C 

     Fonte: SMEDLEY; KINNIBURGH, 2002. 

 

O arsênio presente em meio aquoso com condições oxidantes, a 

espécie H2AsO4
- é dominante em pH baixo (pH < 6.9), enquanto que em pH 

elevado, HAsO4
2- é a espécie dominante (H3AsO4 e AsO4

3- podem estar 

presentes em condições extremamente ácidas e alcalinas respectivamente). 

Sob condições redutoras e pH baixo, a espécie H3AsO3 sem carga é 

predominante.  

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

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



24 
 

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

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

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

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

orgânica e de óxidos de Al, Fe e Mn. Além disso, as condições hidrológicas e 

climáticas também irão interferir de maneira significativa nas interações do As 

com o solo (MORITA; EDMONDS, 1992).  

O diagrama abaixo (Figura 2) apresenta a relação Eh-pH para o sistema 

Fe-As-S-H2O. É observado que a arsenopirita (FeAsS) apresenta uma região 

de estabilidade em pH>4 e torna-se instável com relação ao F2+2 e FeS2 em pH 

<4 e em potenciais entre -0,5 e 0,8 V. Em potenciais oxidantes e pH>2, a 

arsenopirita apresenta-se instável com respeito a FeOOH. Já a pirita, (FeS2) 

apresenta-se estável na região de estabilidade da água. (MELAMED, 2004).  

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

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

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

concentrações que refletem suas precursoras ígneas e sedimentares, com 

teores inferiores a 5 mg.kg-1. No Brasil, no Vale do Ribeira, região de Piririca, 

localizam-se mineralizações auríferas associadas a veios de quartzo e sulfetos, 

hospedados em rochas metabásicas, com teores de arsênio de até 9% no 

minério (ROSA, 1999). 

As rochas sedimentares têm valores superiores à média da crosta 

terrestre, pois funcionam como "filtros" das soluções geradas pelo 

intemperismo da crosta superficial. A tendência de concentração nas rochas 

sedimentares depende da proporção de sulfetos, óxidos, matéria orgânica e 

argilominerais presentes nos sedimentos (FERREIRA, 2014). 
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Figura 2 - Diagrama de Eh e pH (sistema As–O2–H2O a 25 
o
C e pressão de 1 atm). 

 

Comercialmente o arsênio é obtido como subproduto do tratamento dos 

minérios de cobre, chumbo, cobalto, manganês e ouro. Os minérios de cobre e 

chumbo de toda a crosta terrestre contêm cerca de 11 milhões de toneladas de 

arsênio (SAKUMA, 2004). Os principais recursos mundiais de arsênio ocorrem 

nos minérios de cobre localizados no norte do Peru e nas Filipinas, nos 

minérios de cobre-ouro do Chile e nos minérios de ouro do Canadá (USGS, 

2001). Os rejeitos da mineração, na presença de enxofre e água, produzem 

uma solução ácida e introduzem no ambiente vários elementos, inclusive o 

arsênio (WHO, 2001). 

Toneladas de arsênio são liberadas para o ambiente por ano, dos quais 

60% são de origem natural principalmente das erupções vulcânicas (WHO, 

2001), o restante vem de fontes antropogênicas. As principais fontes 

antropogênicas de contaminação do ar, água e solo são resultantes da 

fundição de metais não-ferrosos, à produção de energia pela combustão de 
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fósseis ou carvão, à produção e o uso de agrotóxicos arseniais na preservação 

da madeira. Em algumas partes do mundo, há ocorrência natural de arsênio na 

água, onde predominam os compostos inorgânicos. A presença natural de 

arsênio na água está associada ao ambiente geoquímico, depósito vulcânico e 

rejeitos de mineração (JAIN; ALI, 2000; KORTE; FERNANDO, 1991).  

 

 

3.2.1 Histórico e Aplicações do Arsênio 

 

O arsênio tem uma trágica história relacionada a envenenamentos 

homicidas e suicidas. A popularidade do seu uso para esses fins estaria muito 

mais relacionada à sua disponibilidade, baixo custo e ao fato de ser inodoro e 

insípido, do que com sua eficácia tóxica (SAKUMA, 2004). 

A popularidade do arsênio como agente homicida começou a declinar na 

segunda metade do século XIX devido à disponibilidade então de um teste 

químico sensível e prático para a detecção de arsênio, desenvolvido por Marsh 

em 1836, facilitando o diagnóstico da intoxicação e o rastreamento e eventual 

condenação de alguns envenenadores na época. Variações desse teste ainda 

são utilizadas hoje em dia na avaliação qualitativa da presença ou não de 

arsênio em amostras biológicas, como o teste de Reinsch (GORBY, 1994). 

Durante muito tempo foi disseminada a ideia de que o arsênio em 

pequenas doses funcionaria como tônico e energizante, aumentando o apetite, 

o peso e o vigor em situações de estresse físico. Por sua ação vasodilatadora, 

causando enrubescimento da face e da pele em geral, era valorizado pelas 

mulheres, principalmente. 

Sua ação também foi difundida entre criadores de animais. Os 

camponeses de Steiermark, Áustria, tinham por costume alimentar seus 

cavalos com As, acreditando assim torná-los mais fortes e capazes de 

trabalhar em grandes altitudes. O pelo tornava-se luzidio e o animal parecia 

mais saudável, truque este bastante conhecido nos leilões de equinos da 

época (GONTIJO; BITTENCOURT, 2005). No ramo da medicina veterinária, o 
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arsênio é utilizado como agente antiparasitário e como aditivo em ração animal 

para acelerar o crescimento (ASSIS, 2006). 

O composto de número 606 sintetizado por Erlich em 1907 ganhou o 

nome heróico de salvarsan (composto arsefenamina) pela sua razoável eficácia 

no tratamento da sífilis, que, como a tuberculose, assolava a Europa desde os 

séculos XVIII e XIX (GORBY, 1994).  

Arsenicais orgânicos pentavalentes tiveram seu uso limitado aos casos 

de sífilis neurológica e pré-natal (Stovarsol®) (GONTIJO; BITTENCOURT, 

2005). Os cacodilatos eram os compostos mais conhecidos desse grupo e 

foram largamente empregados na Dermatologia, como se pode observar na 

Figura 3. 

 

Figura 3 - Anúncio publicitário – Arsenical orgânico pentavalente. 
                       Fonte: GONTIJO; BITTENCOURT, 2005. 

 
 

O As foi o primeiro elemento a ser analisado no cabelo. Em 1858, Hoppe 

determinou a presença de arsênio em cabelo de um corpo exumado após 11 

anos, para investigar um caso de envenenamento (SACHS, 1997). 

Durante a primeira guerra mundial, compostos de arsênio foram usados 

como agentes químicos em operações militares, devido à sua capacidade de 

causar irritação respiratória e lesões bolhosas na derme. Após a guerra iniciou-
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se a pesquisa, encomendada pelo governo britânico, para a síntese de um 

antídoto ao arsênio, que resultou na descoberta do 2,3-dimercaptopropanol, 

apelidado pelos norte americanos de BAL (British anti-lewisite) (GRAEME; 

POLLACK, 1998). 

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

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

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

liberação de arsênio. Arsênio elementar é usado na produção de vidro e como 

aditivo na fabricação de ligas não ferrosas. O gás arsina (AsH3), espécie de 

maior toxicidade entre todas, é usado na indústria de microeletrônicos e 

semicondutores (ASSIS, 2006).  

 No passado, compostos de arsênio eram largamente usados também 

na agricultura e silvicultura, como inseticida ou herbicida, principalmente nas 

culturas de algodão. Atualmente, os compostos inorgânicos não podem ser 

utilizados na agricultura, porém alguns compostos orgânicos, tais como o ácido 

cacodílico, o metilarsenato dissódico e o metilarsenato monossódico ainda são 

usados como pesticidas. O arsênio também tem aplicação como preservativo 

de madeira, para aumentar a sua resistência ao apodrecimento (FERREIRA, 

2014).  

 

3.2.2 Toxicologia do Arsênio 

 

Em geral, a forma orgânica do As é significativamente menos tóxica que 

a forma inorgânica, sendo esta encontrada praticamente em todos os 

compartimentos ambientais. 

O As inorgânico é conhecido como carcinogênico humano (Grupo I) e a 

mais importante via de exposição humana é a ingestão de água (ASTDR 

2007).  De acordo com Prohaska e Stingeder (2005), as concentrações mais 

elevadas de As são potencialmente encontrados em águas subterrâneas. Em 

áreas contaminadas, por exemplo, em Bangladesh, o teor de As em águas 

subterrâneas podem chegar a 2500 μg/L. Os valores médios de As em águas 
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doces variam de 0,4 a 80 μg/L. Estes valores podem ascender a várias 

centenas ug/L em córregos próximos às áreas industriais e de mineração. 

Contaminação de culturas, frutas e legumes ocorrer através de pulverização ou 

absorção pela raiz – mas plantas de cultura comum podem não acumular o 

suficiente para ser tóxico aos seres humanos. As maiores concentrações de As 

total são encontradas em frutos do mar (faixa de 5 a 50 μg.kg-1, mesmo 

concentrações até 2500 μg.kg-1 foram medidos). Estes níveis encontrados em 

frutos do mar não são considerados como um perigo para a saúde, porque as 

espécies de As pertencem ao grupo de organoarsenicais, considerados como 

não tóxicos. 

A exposição via inalação é considerada mínima (SAKUMA, 2004). A 

exposição ao As pode acarretar efeitos adversos à saúde, incluindo alguns 

tipos de câncer. Além disso, efeitos cardiovasculares e neurológicos têm sido 

atribuídos à exposição crônica ao As, principalmente via oral. 

Instituições como a International Agency for Research on Cancer (IARC) 

e a American Conference of Industrial Hygienists (ACGIH) consideram o As 

como cancerígeno humano confirmado A1 (INTERNATIONAL AGENCY FOR 

RESEARCH ON CANCER, 2004; ACGIH, 2003), assim como a Agência Norte 

Americana de Proteção Ambiental (EPA), que classifica o arsênio como Grupo 

1, ou “conhecido cancerígeno humano”. 

Quando o ser humano sofre uma exposição a arsênio, aguda ou crônica, 

sua concentração é frequentemente monitorada pela determinação de arsênio 

total na urina. Por exemplo, arsênio inorgânico ingerido (por inalação, comida 

ou bebida) como As (+5) é reduzido a As (+3), o qual está sujeito às etapas do 

processo de metilação – inicialmente a MMA, e em seguida a DMA. Se o 

arsênio é ingerido nas formas menos tóxicas, MMA ou DMA, ou formas não 

tóxicas derivadas da arsenobetaína e arsenocolina, nenhum processo de 

metilação ou desmetilação parece ocorrer, e essas formas são excretadas na 

urina sem mudança na estrutura (BARRA et al., 2000). 

A meia vida do As no organismo humano é de apenas algumas horas e 

sua excreção é predominantemente via urinária. Dessa forma, a análise de 

arsênio em sangue e urina indicam níveis de exposição aguda (dias) enquanto 
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que análises de arsênio em cabelo indicam exposição crônica (6 meses a 1 

ano). O padrão característico de mudança na pigmentação da pele causada 

por arsênio (hiperqueratinização, hiperpigmentação) é um diagnóstico clínico 

mais sensível de exposição crônica ao As (CASTILHOS et al., 2013). 

Os teores médios de arsênio total em urina na população norte-

americana nos anos de 2003 e 2004 foram de 7,70 µg/L (CALDWELL et al., 

2009); Segundo o National Health and Nutrition Examination Survey - 

NHANES, 2012, nos anos de 2005 e 2006 atingiram 8,65 µg/L e nos anos de 

2007 e 2008, o teor médio de arsênio em urina foi de 7,49 µg/L.  

A grande maioria dos estudos de avaliação de exposição ambiental ao 

As foi realizada em populações humanas expostas a teores variáveis de As via 

oral, por ingestão de água contaminada, enquanto que a maior parte dos 

estudos sobre exposição humana a As via inalação é oriunda de exposição 

ocupacional, ou seja, em situações de exposição em ambiente de trabalho 

(ASTDR, 2011).  

Apesar disso, não se pode descartar a ingestão de solos contaminados 

e de poeiras como risco à saúde humana e animal (BASTAS; JUHASZ, 2014). 

A contaminação de solos por arsênio foi identificada como a mais frequente 

contaminação na lista nacional de sítios contaminados nos Estados Unidos 

(ASTDR, 2011). As crianças são consideradas os receptores mais sensíveis 

devido à propensão de contato mão-boca, o que facilita a ingestão de grandes 

quantidades de solo e poeira (BASTAS; JUHASZ, 2014). 

Sedimentos, devido à sua capacidade de adsorção de As, sobretudo, 

por óxidos e/ou hidróxidos de Fe, podem atenuar a toxicidade de águas 

superficiais contaminadas com arsênio. Isso é válido também para as águas 

subterrâneas devido à retenção do As nos solos. Testes realizados em 

laboratório por Burton et al. (1987) expondo Daphnia magna a águas 

contaminadas com arsenito, da ordem de 30 a 100 mg/L , indicaram que sua 

sobrevivência é mais prolongada na presença do que na ausência de 

sedimentos.  

As regiões que possuem o maior número de pessoas intoxicadas pelo 

arsênio são Bangladesh e Bengala Ocidental. A Organização Mundial da 
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Saúde (OMS) estima que 23 milhões de pessoas estejam consumindo água 

com níveis acima do recomendado e estão sujeitas aos riscos de contaminação 

por arsênio (CHOWDHURY et al., 2000). Em Bangladesh nas décadas de 1960 

e 1970 o Fundo Internacional das Nações Unidas para o Amparo à Criança 

(UNICEF), juntamente com o governo local instalaram cerca de 4 milhões de 

poços e mais de 5 milhões foram instalados pela iniciativa privada. Dessa 

forma, 97% da população faz uso de água de poço, evitando doenças 

causadas pela água, uma das principais fontes de morbidade e mortalidade da 

região (AHSAN et al., 2000). 

Em 1993 foi descoberto que mais de 90% das águas de poço 

consumidas pela população de Bangladesh estava contaminada com As. 

Estudos realizados na região constataram que os poços rasos, com menos de 

100 m (n=1662), são os que apresentam maiores problemas de contaminação 

por arsênio, sendo que 40% deles excedem o limite estabelecido em 

Bangladesh, que é de 50 μg.L-1. Dos poços com mais de 150 m (n= 317), 

somente 1% supera o limite (WHO, 2002). A origem do As da água desta 

região é geológica e não antropogênica. Os sedimentos dos aquíferos rasos 

são mais ricos em matérias orgânicas, propiciando um ambiente redutor e que 

favorece a mobilização do arsênio (WHO, 2002). 

Segundo as resoluções estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), o valor de prevenção indicado para a concentração de 

As em solos é de 15 mg.Kg-1 (CONAMA, 2009); os valores orientadores para 

sedimentos são 5,9 mg.kg-1 (Nível 1) e 17 mg.kg-1 (Nível 2) (CONAMA, 2004); e 

o valor máximo para águas é 10 μg.L-1 (CONAMA, 2005). 

 

3.3 FRACIONAMENTO GEOQUÍMICO  

 

A determinação das diferentes formas de ligação do metal aos solos e 

sedimentos fornece informações a cerca da mobilidade, disponibilidade e/ou 

toxicidade potencial, sobretudo, quando comparado com critérios legais e 

referências de estudos de caso bem desenvolvidos. Para este fim, diversas 
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técnicas são utilizadas para avaliar o fracionamento dos metais entre diferentes 

frações geoquímicas (SHUMAM, 1979; TESSIER et al., 1979; SILVEIRA et al., 

2006; AMARAL SOBRINHO et al., 2009). 

Uma dessas técnicas é a extração sequencial, na qual um grupo de 

reagentes é empregado para a detecção dos cátions metálicos associados às 

diferentes formas químicas do solo, como: cátions metálicos solúveis, 

trocáveis, adsorvidos especificamente aos óxidos de Al, Fe, Mn e matéria 

orgânica (GUEDES, 2009). Este grupo de reagentes possui a capacidade de 

extrair as frações de metais nas diferentes formas. Portanto, o material sólido 

pode ser fracionado e ser seletivamente extraído pelo uso de reagentes 

adequados (TESSIER et al., 1979). 

Geralmente, são utilizados de três a oito extratores, os quais são 

adicionados sequencialmente, de modo que o reagente anterior seja menos 

agressivo comparado aos reagentes seguintes. Ao serem adicionados, 

sucessivamente, tais reagentes extraem sequencialmente os metais 

associados às diversas frações da amostra.  

As extrações são efetuadas sucessivamente a partir de uma mesma 

amostra inicial. Muitos métodos de extração sequencial têm sido desenvolvidos 

- dentre estes, muitos foram adaptados a partir de outros métodos, com 

destaque para os de Mclaren e Crawford (1973), Shuman (1979), Tessier et al. 

(1979) e Ure et al. (1993).  Segundo Tessier et al. (1979), o uso da extração 

sequencial, gera informações mais detalhadas sobre a disponibilidade 

biológica, mobilização e transporte dos metais, se comparado a outros tipos de 

extração.   

Os dois métodos mais utilizados são os propostos por Tessier et al. 

(1979) e o BCR (Bureau Communautaire de Référence,) (URE et al., 1993), 

agora “Standards, Measurements and Testing Programme”. O método BCR foi 

desenvolvido com o intuito de padronizar os diferentes procedimentos descritos 

na literatura, e assim, ser adotado por todos os países da União Europeia.  

Neste procedimento as frações solúveis em ácido, redutível e oxidável, 

são obtidas através de ataques químicos sucessivos, utilizando na primeira 

etapa uma solução de ácido acético 0,11 mol L-1, na segunda, cloridrato de 
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hidroxilamina, 0,5 mol L-1, na terceira uma solução de peróxido de hidrogênio 

8,8 mol L-1. Posteriormente é adicionado acetato de amônio 1,0 mol L-1 e 

finalmente o resíduo da etapa 3 é digerido com água régia visando a 

disponibilização dos metais associados às fases minerais residuais (óxidos 

fortemente cristalinos e alguns silicatos) (PEREIRA et al., 2007). 

A primeira versão do protocolo realizada por seus idealizadores mostrou 

uma baixa reprodutibilidade, sendo então revisada por mudanças nas 

concentrações de alguns reagentes e algumas condições operacionais. Três 

frações são obtidas com o procedimento BCR: solúvel em ácido/trocável; 

redutível; oxidável. Na versão revisada, uma quarta etapa usando digestão com 

água régia é recomendada, mesmo que não seja parte oficial do protocolo, de 

modo a permitir cálculos de recuperação por comparação entre o somatório 

das quantidades extraídas dentro das quatro frações e o conteúdo pseudo-

total. O método aplicado fornece informação do conteúdo pseudo-total dos 

metais, sem dar uma avaliação direta das possíveis contribuições antrópicas e 

níveis de poluição (BACON; DAVIDSON, 2008; ABOLLINO et al., 2011). 

Entretanto, permite uma avaliação de tendência em relação às frações 

disponíveis. 

Embora inicialmente desenvolvido e avaliado para a extração sequencial 

de Cd, Zn, Pb, Ni, Cu e Cr, o método BCR tem sido utilizado satisfatoriamente 

para o estudo do fracionamento de outros metais e As, tendo-se obtido bons 

resultados de recuperação de elementos traço em sedimentos (RAURET et al., 

1999; BASÍLIO et al., 2005; PEREIRA et al., 2007). 

 

3.4 BALANÇO DE FLUXOS 

O fluxo é a medida de transferência de massa de um sistema, e, 

aplicado ao ambiente fluvial, pode ser definido pela massa do elemento ou 

composto de interesse que passa através de uma secção transversal do rio por 

unidade de tempo (OVALLE et al., 1990; GONÇALVES, 2011). 

Uma das ferramentas usadas para a interpretação de processos 

biogeoquímicos é o cálculo dos fluxos de entrada e saída. No cálculo das 

medidas das cargas de entrada e saída de fluxo, a diferença é o que fica 
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estocado (EKHOLM et al., 1997; MARION; BRIENT, 1998) ou transformado 

dentro do sistema. 

A utilização do balanço de massa envolve a quantificação de toda massa 

(contaminante) que entra, sai ou se acumula em um sistema ou segmento de 

sistema com limites definidos, servindo de exemplo os segmentos contíguos de 

um rio, e definindo as interrelações entre estes fenômenos. O esquema 

hidráulico genérico adaptado por Bidone (1992 apud BIDONE, 2010) assume a 

seguinte forma: 

 

        Transferência                   Fluxo                   Fluxo                    Massa 

          de Massa               =     Afluente       -      Efluente      +         Interna     

       (exportação ou                 (“input”)               (“output”)             (adicionada, 

        acumulação ou                                                                       transformada, 

        equilíbrio)                                                                                   suprimida) 

 

Utilizando a taxa de geração de massa (rA)  como indicador da taxa 

unidirecional de geração de massa da espécie A dentro de um sistema de 

controle, assumindo que processos de dispersão e difusão são negligenciáveis, 

a equação do balanço material pode assumir a seguinte forma quantitativa 

simbólica: 

 

(CA /t). V = (Q.CA)i  -  (Q.CA)o  +  rA . V 

 

Onde: V = volume, m3; CA = concentração de A, mg ou g.m-3; Q = vazão 

volumétrica numa dada direção, m3.s-1; rA = taxa de geração de massa, g.m-3.s-

1; i = entrada; o = saída 

 

O balanço de massa é baseado na Lei da Conservação de Massa, e sua 

expressão é desenvolvida no sentido de apresentar o volume de controle de 

uma área específica como, por exemplo, um segmento de rio, em termos de 

fluxo de material que entra, sai ou se acumula dentro desse volume. 
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Os fluxos da equação (afluente e efluente) são definidos, unicamente, 

pelo produto das variáveis vazão e concentração dos elementos contaminantes 

da água, no caso, os metais pesados. Dessa maneira, a expressão do fluxo é: 

 

Fluxo (µg ou mg ou g.s-1)   =   Concentração (µg ou mg ou g.m-3)   x   Vazão (m3.s-1) 

 

Pressupõe-se a predominância das condições de fluxo laminar, ou seja, 

um cenário crítico em relação à capacidade de suporte do meio receptor das 

cargas metálicas antrópicas, visando uma abordagem conservadora. Assim, a 

vazão fluvial assume um peso extremamente importante na determinação dos 

fluxos dos contaminantes. 

O termo referente à massa interna na equação geral do balanço de 

massa está relacionado aos processos hidrogeoquímicos que ocorrem dentro 

de cada compartimento ou segmento do rio. 

Outro esclarecimento importante diz respeito à definição do estado 

operacional do balanço de massa como estacionário (“steady state”). Tal 

consideração estabelece que não ocorre variação do volume de água no 

segmento de drenagem fluvial durante o período de tempo considerado na 

análise, ou seja, assume-se como constantes as vazões representativas da 

entrada e saída do segmento neste intervalo. Sabendo-se que o termo 

“transferência de massa” da formulação proposta para o modelo de balanço de 

massas pode ser expresso como C/t.V, e tendo em vista que não existe 

variação no volume de água (i.e., V=0), o termo à esquerda da equação é 

igual a zero, e o esquema geral pode ser simplificado para: 

 

0 (zero)   =   Fluxo Afluente   -   Fluxo Efluente 

 

O uso de vazões específicas é importante. Os fluxos específicos, 

calculados levando-se em consideração a área de drenagem do ponto em que 

foram realizadas as medições de vazão e concentração, podem ser expressos, 

por exemplo, em t.km-2.ano-1 ou kg.km-2.dia-1. Os fluxos específicos 

representam a normalização do valor da vazão pela área drenada o que 

permite a comparação de fluxos materiais provenientes de porções de bacias 

com diferentes tamanhos em área, usos e localizados em qualquer posição 
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(montante ou jusante). Essas medidas indicam a atuação de aportes materiais 

e/ou processos naturais e antrópicos que, normalmente, não podem ser 

mensurados a partir somente da medição da concentração (BIDONE, 1992 

apud BIDONE, 2010; TUNDISI, 1998; GONÇALVES, 2011). 

 

  

3.5 ÁREA DE ESTUDO 

3.5.1 Localização da área  

 

 O município de Paracatu se localiza no Noroeste do estado de Minas 

Gerais, entre as coordenadas 17º13‟21”S e 46º52‟31”W com uma área de 

8.241 km2, a 688 metros de altitude, e está a 220 km de Brasília e a 500 km de 

Belo Horizonte (Figura 4). O nome Paracatu é originário do tupi-guarani e 

significa "Rio Bom" – uma referência ao rio Paracatu, que é o mais importante 

do município e também o mais caudaloso afluente do rio São Francisco. 

O relevo regional consta de chapadas e serras onduladas suavemente, 

com cotas que variam entre 500 e 1000 metros. Destacam-se a leste da área o 

sistema de elevações orientadas norte/sul, onde se encontra o Morro do Ouro. 

Paracatu é o terceiro maior município em extensão territorial do estado 

de Minas Gerais e sua população é estimada em 90 mil habitantes 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014). 

A economia de Paracatu se destaca pela exploração mineral, pela 

pecuária e pela moderna produção de grãos. A atividade de mineração é muito 

expressiva já que o município não possui outras indústrias de grande porte. A 

agricultura moderna e a pecuária intensiva convivem com a exploração agrícola 

rudimentar de subsistência e a pecuária extensiva. O município ainda 

apresenta destaque na atividade turística por ser uma cidade histórica – além 

do ecoturismo, devido à presença de grutas, cachoeiras, montanhas e trilhas. 
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Figura 4 - Localização do município de Paracatu 
                                    Fonte: KINROSS, 2014. 

 
 

O projeto de expansão da Kinross, empresa canadense responsável 

pela mineração em Paracatu, ampliou os conflitos com os outros setores da 

economia, principalmente agricultores, mas também com a população local. 

Um dos motivos do conflito é a maior utilização da água do rio Paracatu, além 

do uso de outras fontes d‟água como o córrego Machadinho que é represado 

na nova barragem da empresa. A mina Morro do Ouro represa água dos cursos 

naturais da área em que se localiza e também capta à distância um grande 

volume de água em córregos da bacia do rio São Francisco para o processo de 

concentração do ouro. No córrego São Pedro a mineração capta 0,4 m3/s, 

sendo este córrego também utilizado por irrigantes da região. Essa captação 

equivale quase duas vezes a capacidade de distribuição da Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais (COPASA) para a cidade (0,21 m3/s) 

(FERNANDES, 2011).  
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Outro ponto conflitante é que desde 2010, diariamente, 180 buracos são 

detonados com explosivos, desmontando 180 mil toneladas de uma vez só 

(CANÇADO, 2011). 

Muitos conflitos de usos dos solos são relatados, como pode ser 

observado na Figura 5 (SANTOS, 2012). 

A superposição de áreas de concessão mineral com atividade 

potencialmente poluidora, à zona urbana de Paracatu e englobando áreas de 

populações tradicionais e de produção agrícola e pecuária, tem um grande 

potencial de conflitos sociais, econômicos e ambientais.  

O mapa apresenta três áreas quilombolas localizadas próximas à mina e 

à bacia de rejeitos. A população quilombola sofre devido às explosões diárias e 

uso de corpos hídricos da região por parte da empresa. 

Estudos mostram o risco à contaminação por As no município de 

Paracatu. O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) divulgou que no 

Córrego Rico, rio que possui sua nascente dentro da área da mineração há 

elevada concentração de As, acima do limite máximo permissível na Classe 2 

para água doce, como preconiza a legislação ambiental brasileira (CONAMA nº 

357). Segundo o IGAM (2009) os altos níveis de As nas águas deste córrego 

estão associados às fontes naturais da região de Paracatu e à exploração de 

ouro. 

Rezende (2009) constatou que os sedimentos dos córregos e rios de 

Paracatu apresentaram concentração média de 150 mg.Kg-1 de arsênio, 

podendo superar 1000 mg.Kg-1. As concentrações mais elevadas, também 

foram encontradas no córrego Rico. Os resultados foram atribuídos à 

deposição da poeira contaminada e pela drenagem ácida da mina e da bacia 

de rejeitos da Kinross. 
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Figura 5 - Sobreposições territoriais em Paracatu, MG 
                                                                                  Fonte: SANTOS, 2012. 
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3.5.2 Histórico da mineração de ouro e a mina Morro do Ouro atual 

 
 

Paracatu, nasceu no século XVIII com o nome de Arraial de São Luiz e 

Sant‟Ana das Minas de Paracatu. A região Noroeste de Minas Gerais, onde se 

encontra o município, foi conhecida pelas seguidas campanhas bandeirantes 

no final do século XVI. O movimento de interiorização da colonização 

portuguesa ganhou força no século XVII, em decorrência da descoberta de 

depósitos de ouro em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Por volta da metade 

do século XVIII foram redescobertas as primeiras minas de ouro em Paracatu 

(SILVA, 2005).  

Em 1744 os bandeirantes Felisberto Caldeira Brant e José Rodrigues 

Frois comunicaram à coroa o descobrimento de ouro nos córregos Rico e São 

Domingos. Esta descoberta foi classificada na época como a última grande 

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

Desse ano até a abolição da escravatura, em 1888, trabalhos manuais 

intensos foram desenvolvidos tanto visando ouro em rochas, como em 

aluviões. Praticamente todos os aluviões de drenagens que irradiam do Morro 

do Ouro e coluviões próximos ao mesmo, foram revolvidos e lavados, bem 

como a capa superficial de rocha intemperizada que recobre o Morro do Ouro 

(ZINI et al.,1988). 

No entanto, houve posteriormente, um declínio produtivo do ouro aluvial 

que provocou a decadência econômica da vila. A partir desta época (primeira 

década do século XIX) a garimpagem passou a ser praticada apenas como 

forma de subsistência dos moradores de Paracatu (Figura 6). 

A cidade teve seu crescimento retomado posteriormente devido ao 

desenvolvimento da atividade agropecuária. Em meados do século XX, com a 

construção de Brasília, a região tomou novo impulso e Paracatu beneficiou-se 

da sua situação às margens da BR-040 (PARACATU, 2014). 
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Figura 6 - Garimpo no Córrego Rico em 1931 
                                       Fonte: PARACATU. NET 

 

 

O Projeto Morro do Ouro entrou em operação em outubro de 1987 e até 

o ano de 1997, a lavra estava restrita ao minério oxidado, com baixa 

concentração de enxofre. A partir de 2006, o minério sulfetado passou a ser 

também lavrado, após a expansão do projeto. A mina a céu aberto Morro do 

Ouro tem o menor teor aurífero do mundo – 0,40 grama de ouro por tonelada 

de minério (KINROSS, 2014). 

A mina de Paracatu inclui uma mina a céu aberto, duas plantas de 

processo ("Planta I" e "Planta II"), duas áreas de rejeitos (Santo Antônio e 

Eustáquio) e infraestrutura de superfície correspondente. 

Em 2006, um projeto de expansão foi aprovado pelo Conselho de 

Administração da Kinross, e em 2007, a construção de uma nova planta 

começou. A nova usina começou a operar em setembro de 2008 e a conclusão 

da construção foi alcançada no quarto trimestre de 2009, estabilizando a 

operação da planta e um aumento da recuperação para uma média de 77,5% 

em 2010. 

Em 2009, a Companhia aprovou planos para empreender um novo 

projeto de expansão em Paracatu, com o objetivo de aumentar a capacidade 

de moagem necessária para processar o minério. O moinho de bola de 15 
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megawatts foi entregue em 2010, e instalação e comissionamento foi concluída 

no terceiro trimestre de 2011. 

Tendo em vista a adição de processamento e capacidade de moagem, 

em 2010, a Companhia aprovou a adição de uma quarta usina de bola. A 

inauguração do quarto moinho de bolas ocorreu no terceiro trimestre de 2012. 

A mina e a maior parte da infraestrutura de superfície localizam-se 

dentro das licenças de mineração e as novas instalações de rejeitos estão 

situadas sobre uma servidão de mineração. A infraestrutura restante está 

construída sobre terras controladas pela Kinross sob concessões de 

exploração. A empresa canadense tem o título de 19 concessões de 

exploração (19.078 hectares) na área da mina imediata e pediu a título de uma 

concessão de exploração adicional (982 hectares) na área de Paracatu. Além 

das concessões de exploração, a empresa tem o título de 15 concessões de 

exploração (6.538 hectares) na área da mina (KINROSS, 2014). 

  

3.5.3 Hidrologia  

 

A área de estudo é drenada por vários rios e córregos (Figura 7). Foram 

estudadas três sub-bacias afluentes do Rio Paracatu: (i) Córrego Rico e seus 

afluentes Espalha e Pobre; (ii) Ribeirão Entre Ribeiros composto pelos 

Córregos São Domingos, Santo Antônio, Santa Rita e São Pedro; (iii) Ribeirão 

Escuro e seus afluentes Santa Isabel, Traíra e Escurinho. O córrego Rico 

nasce no Morro do Ouro e cruza a área urbana do município de Paracatu. Na 

bacia do Entre Ribeiros encontram-se barragens de rejeito, barragens de 

captação de águas para a mineração, áreas de descarte e estocagem de 

material estéril (filitos encaixantes do minério na relação de cerca de 4g Au/t de 

estéril), entre outros dispositivos da mineração.  

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

verão (Classificação de Koeppen), onde o período seco encontra-se no 

inverno, de abril a setembro, e o período chuvoso ocorre no verão, de outubro 

a março. Os meses de dezembro e janeiro são os mais úmidos, e os meses de 

agosto e setembro, os mais secos. 
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A pluviosidade média anual varia entre 900 e 1350 mm. A temperatura 

varia entre 15°C (inverno) e 35°C (verão). 

 

  

Figura 7 - Principais córregos presentes na área de estudo 
                            Fonte: CHAPADEIRO et al., 2004 . 

 

 

3.5.4 Tipo de solos e uso dos solos  

 

A cobertura vegetal nativa pertence ao bioma Cerrado. Este é o segundo 

maior bioma da América do Sul e ocupa 22% do território brasileiro.  Do ponto 

de vista da diversidade biológica, o Cerrado brasileiro é reconhecido como a 
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savana mais rica do mundo (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2014). Os 

arbustos e árvores possuem raízes profundas atingindo lençol freático a 15 ou 

20 metros. Ocorrem também matas ciliares, em formas de manchas, 

preferencialmente ao longo dos vales próximos aos cursos d‟água (ZINI et 

al.,1988). 

Paracatu possui a maior área irrigada da América Latina, dispondo de 

mais de 40 mil hectares de área irrigada, com produção mecanizada e 

implantada em larga escala; além de pecuária intensiva (FERNANDES et al., 

2011). 

O município se destaca na produção de grãos (milho, soja, feijão) além 

da produção fruticultora, de café e algodão. A irrigação é essencial para o 

incentivo dessas atividades. 

Os solos da região são classificados como Latossolos. Trata-se de um 

solo em estágio avançado de intemperização, muito evoluído, destituído de 

minerais primários. Varia de fortemente a bem drenado, embora ocorram casos 

onde apresente drenagem moderada ou até mesmo imperfeitamente drenada.  

São, em geral, solos fortemente ácidos, com baixa saturação por bases 

e distróficos. Ocorrem, todavia, solos com saturação por bases média e até 

mesmo alta; encontrados geralmente em zonas que apresentam estação seca 

pronunciada, semiáridas ou não, ou ainda por influência de rochas básicas ou 

calcárias (SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS, 2013). 

São conhecidos em outros países como Ferralsols (FAO/UNESCO) e 

Oxisols (U.S. Soil Taxonomy). Em algumas classificações mais antigas eram 

“solos lateríticos”, termo ainda empregado em geotécnica (LEPSCH, 2005). 
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3.5.5 Configuração Geológica 

 

Na região de Paracatu predominam tipos litológicos pertencentes às 

Formações Vazante e Paracatu (DARDENE, 1978). As rochas da área do 

Morro do Ouro situam-se na base da Formação Paracatu (Figura 8). 

 

Figura 8 - Mapa geológico de Paracatu. 
                               Fonte: ALMEIDA, 2009. 
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A Formação Paracatu distribui-se a norte e oeste de Paracatu, segundo 

uma direção aproximada norte-sul, no setor meridional da porção oriental da 

chamada Faixa de Dobramentos Brasília (a Formação Vazante situa-se a leste 

de Paracatu). Ao longo da Faixa Brasília as rochas demonstram claro sinal de 

transporte tectônico com faixas de empurrão. O dobramento, metamorfismo e 

estilo tectônico dessa espessa sequência sedimentar são creditados ao ciclo 

Brasiliano. Acredita-se que a mineralização aurífera tenha se formado nessa 

mesma época (MÖLLER et al., 2001). 

A formação é composta por uma sequência de filitos grafitosos (rocha 

dominante encaixante do corpo de minério) com intercalações de camadas de 

arenitos quartzosos e dolomitos (ZINI et al.,1988). Os filitos são rochas 

metamórficas de granulação muito fina, intermediária entre o micaxisto e a 

ardósia, e origina-se por metamorfismo dinâmico e recristalização de material 

argiloso. No perfil intempérico os filitos são constituídos de quartzo, sericita, 

muscovita, clorita, carbonatos e material carbonoso. A presença de pirita é 

invariavelmente notada nessas rochas. 

Do ponto de vista da geologia local, em Morro do Ouro afloram os 

mesmos filitos regionais, porém com algumas diferenças: as rochas são mais 

deformadas e mostram a comum presença dos boudins de quartzo que 

caracterizam o corpo mineralizado (Figura 9). Além de serem muito sulfetadas, 

são mais sericíticas que as rochas encaixantes, como resultado do processo 

hidrotermal que provocou a mineralização. 

Até meados da década de 90, praticamente toda a pesquisa realizada 

em Morro do Ouro foi concentrada na zona de oxidação. No princípio dos anos 

90 não se pensava ser possível lavrar a rocha primária, mesmo porque o 

modelo geológico idealizado admitia que a mineralização era singenética e a 

concentração do ouro, consequência da atuação de processos intempéricos 

sobre um protominério mais empobrecido em ouro. A evolução dos estudos 

mostrou que isto não era uma verdade; o teor do minério oxidado é maior que o 

sulfetado apenas quando é considerada a faixa mais superficial do manto 

intempérico, onde realmente ocorre a concentração supergênica do ouro. No 

restante do perfil o teor em ouro do minério oxidado é muito semelhante ao teor 
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em ouro da rocha sulfetada. O teor médio de todas as amostras coletadas no 

minério oxidado é de 0,484 g/t Au, com grande diferença que a tonelagem 

deste é muito maior que a média do minério oxidado (MÖLLER et al., 2001).  

 

Figura 9 - Típica mineralização de sulfeto em estruturas do tipo boudins. 
           Fonte: KINROSS, 2006. 

 

A coluna estratigráfica de Morro do Ouro apresenta os horizontes C, T 

B1, B2 e A, do topo para a base. Os horizontes C, T e B1 se constituem na 

porção oxidada do corpo mineralizado, ao passo que a Unidade B2 representa 

a parte primária, sulfetada, de maior dureza, variável com a profundidade 

considerada. A espessura do perfil intempérico é variável, sendo função da 

topografia, da intensidade da sulfetação original e da tectônica – falhas. O 

manto oxidado pode atingir pouco mais de 40 metros de espessura em 

algumas zonas do morro principalmente na porção central. As faixas 

mineralizadas oxidadas mais espessas já foram totalmente lavradas (em 

alguns locais da mina a superfície da cava situa-se a 60 metros abaixo da 
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superfície original). Atualmente, o minério oxidado remanescente está limitado 

às bordas do corpo mineralizado; seu teor médio é inferior ao teor médio do 

minério sulfetado (MÖLLER et al., 2001). 

No horizonte C a mineralização se estende entre 20 e 30 metros da 

superfície, e sem sulfuretos restantes, a mineralização é completamente 

alterada. Também possui localizado desenvolvimento laterítico. 

O horizonte T é geralmente apenas um par de metros de espessura e 

marca a transição do horizonte C ao horizonte B1. 

O horizonte B1 é de cor escura e carbonáceo com menos oxidação do 

que o horizonte C. Sulfuretos foram completamente oxidados, mas algum 

material de sulfureto de fresco é visível nas boudins quartzo. 

No horizonte B2 a mineralização foi originalmente descrita como 

mineralização resistente ou recente, com sulfuretos primários (KINROSS, 

2014). 

Na acepção inicial, a rocha sulfetada primária, mineralizada em ouro, era 

indistintamente chamada de B2. Os estudos mais recentes mostraram a 

existência de vários tipos de B2, estabelecidos com base me critérios diversos: 

grau de deformação estrutural, teor de As, textura dos sulfetos, tipos de 

sulfetos, grau de silicificação, cada um deles com características metalúrgicas 

próprias. Os parâmetros observados nas diferentes populações geoquímicas e 

mineralógicas são apresentados na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2 - Médias das diferentes populações geoquímicas e mineralógicas 
de Morro do Ouro 

 

Populações Au (g/t) As (ppm) 

B1 0,484 1250 

B2 0,475 2132 

Rocha A 
(encaixante) 

0,151 633 

Fonte: Adaptada de MÖLLER et al., 2001. 
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No sentido da rampa tectônica de espessura >150m formada pelo corpo 

de minério ascenderam soluções hidrotermais (As, S, Au, Pb, Zn, SiO2) que 

alteraram o pacote formado pelas rochas filíticas (Figura 10).  

S60°W                                                                                               N60°E 

 

 

Figura 10 - Seção transversal conceitual do depósito de Paracatu (megaboudin). 
          Fonte: KINROSS, 2006.  

 

O pacote afetado pelas soluções hidrotermais mineralizantes, cujo 

condicionamento estrutural define a forma de megaboudin, aflora 
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continuamente ao longo de 4200 metros, segundo SW-NE, a partir do córrego 

Rico.  

A algumas poucas dezenas de metros para oeste do córrego o corpo 

mineralizado passa a ser coberto por uma camada de rochas estéreis, com 

espessura crescente para oeste. O contato basal do megaboudin, estabelecido 

com base no abrupto decréscimo de teores em As, define uma rampa 

ascendente de SE para NW, com um gradiente médio de ordem de 10º, mas 

com inclinações bem mais acentuadas conforme mostrado em todos os perfis 

geológicos. A oeste do Córrego Rico o corpo de minério passa ser coberto por 

rochas estéreis a uma razão de quase 20m de espessura por 100m de terreno. 

(MÖLLER et al., 2001). 

O estudo realizado por Daitx e Zanardo (2000), apud MÖLLER et al., 

2001, mostrou que a grande maioria dos grãos de ouro observada encontra-se 

associada à arsenopirita (FeAsS) em fraturas, em meio a aglomerados de 

cristais ou incluso em cristais individuais, i.e., a arsenopirita concentra a maior 

parte do ouro do depósito primário (Figura 11). 

 

 
Figura 11 - Au nas bordas de grão de arsenopirita. 

                                   Fonte: KINROSS, 2006. 
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Considerados os vários tipos de minérios sulfetados estudados, 92% do 

ouro é livre, menos de 8% do ouro encontra-se encapsulado em sulfetos ou em 

quartzo, com tamanho <10 micra. Não foi observado um grão de ouro sequer 

que não estivesse associado a sulfeto. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 PERÍODO AMOSTRADO 

Foram coletadas amostras de águas superficiais, sedimentos e solos, 

em pontos localizados em três bacias hidrográficas (sub-bacias do rio 

Paracatu) na área de influência da mina Morro do Ouro: bacia do Córrego Rico 

(no Eixo-Mineração, ou seja, suas nascentes estão dentro da área de 

mineração), bacia do rio Ribeirão Entre - Ribeiros (Eixo-Bacia de rejeitos, ou 

seja, na área de influência direta da bacia de rejeitos) e do rio Escuro (Eixo-

Controle, isto é, fora da influência da mineração) (Ver ANEXO I). As duas 

primeiras estão sob a influência, direta e/ou indireta, de atividades 

antropogênicas de mineração, impactos de despejos de esgoto doméstico, 

atividades rurais e, a última sem ou pouca atividade (sub-bacia Escuro 

considerada como Controle). Foram realizadas duas campanhas de 

amostragem. A amostragem realizada no final de Setembro/início de Outubro 

de 2010 incluiu a coleta de águas superficiais (n=23), solos (n=17) e 

sedimentos de corrente (n=17) em 23 estações de coleta. A amostragem 

realizada em Setembro de 2011 incluiu amostragem de águas superficiais 

(n=18), solos (n=10) e sedimentos de corrente (n=15) em 18 estações de 

coleta, nas mesmas três sub-bacias do rio Paracatu, a maior parte amostradas 

em 2010 e adicionais, visando à complementação da primeira campanha, 

ampliando e consolidando a representatividade da amostragem ambiental. 

Dentre os pontos que foram amostrados nas duas campanhas, foi calculada 

uma média das concentrações obtidas. 

As campanhas foram realizadas em período de “águas baixas”, pois 

nestas condições, as águas fluviais refletem diretamente a qualidade do lençol 

freático e a sua interação com os solos, assim como com cargas poluentes, 

sem a interferência de processos de diluição e o incremento de material 

particulado devido ao “runoff” das águas pluviais. Nos meses de Setembro e 

Outubro, como indica a Figura 12 (Normal Climatológica para a cidade de 

Paracatu, dados obtidos junto ao Instituto Nacional de Meteorologia - INMET) e 

a Figura 13 (Balanço Hídrico em Paracatu elaborado por este estudo usando a 

Fórmula de Thornthwaite para estimativa da Etp (THORNTHWAITE, 1948 apud 
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BIDONE, 2010), a pluviosidade começa a aumentar, mas o nível da água nos 

rios permanece baixo em consequência da estiagem dos meses anteriores. 

  

 

 

 

Figura 13 - Balanço Hídrico (BH) de Paracatu.  

                                       Fonte: INMET. Elaboração: este estudo 

 

 

Figura 12 - Normal Climatológica de Paracatu. 
                                 Fonte: INMET 
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4.2 LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 

A tabela a seguir apresenta a localização geográfica das amostras de 

água, sedimento e solo coletadas (Tabela 3).  

Tabela 3 - Localização dos pontos amostrados: águas superficiais (A), 
sedimentos (SD) e solos (SL) 

 

Eixos Amostra Bacia Córrego 
Coordenadas Coletas 

Latitude Longitude A SD SL 

M
in

e
ra

ç
ã
o

 

Es1* 

Rico 

Espalha 
-1722079 4695077 X X -  

Es2* -1722586 -4690711 X -  -  

R1 

Rico 

-17,21047 -46,89061 X X X 

R2 -17,23181 -46,8711 X X X 

R3 -17,30433 -46,77095 X X X 

R4 -17,40291 -46,53893 X X X 

R5 -17,41436 -46,52701 X X X 

R6 -17,22494 -46,88066 X X X 

R7 -17,22972 -46,87576 X - X 

R8 -17,23167 -46,87236 X -  -  

Cp1 
Pobre 

-17,21516 -46,85888 X X X 

Cp2 -17,22646 -46,87221 X - -  

RP1 
Rio Paracatu 

-17,4125 -46,52928 X - - 

RP2 17,41543 46,52518 X - - 

B
a
c
ia

 d
e
 r

e
je

it
o

s
 

ER1* 

Ribeirão entre 
Ribeiros 

São 
Domingos 

-17,1985 -46,8243 X X X 

ER2* -17,14397 -46,82473 X X X 

ER3* 
Sto. Antônio 

-17,13772 -46,82555 X X - 

Sa* -17,14098 -46,83941 X X X 

ER4 

Sta. Rita 

-17,13603 -46,82159 X X X 

ER5 -17,12 -46,76575 X X X 

ER6 -17,11738 -46,7723 X X - 

ER7 -17,13618 -46,82388 X - - 

Sr* -17,11264 -46,84853 X X X 

ER8 
São Pedro 

-17,11487 -46,77425 X X X 

ER9 -17,11679 -46,77204 X X X 

C
o

n
tr

o
le

 

E1*   Sta. Isabel -17,36456 -46,85425 X - X 

E2 Escuro Traíra -17,49077 -46,81638 X X X 

E3*  Escurinho 
-17,4277 -46,82976 X - X 

E4*  
-17,47742 -46,79919 X - X 

Os pontos com asterisco(*) não apresentam dados resultantes de médias das 
duas campanhas. 
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As Figuras 14 a 17 apresentam a distribuição espacial dos pontos 

amostrais.
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Figura 14 - Distribuição espacial dos pontos amostrais. 
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Figura 15 - Sub-bacias (Eixos analisados no estudo) e pontos amostrais identificados. 
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Figura 16 - Detalhamento dos pontos amostrais localizados nos Eixos Mineração e Bacia de 
rejeitos. 
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Figura 17 - Pontos mais localizados no perímetro urbano de Paracatu. 

 

As Figuras-imagens abaixo (18 e 19) apresentam de maneira mais 

detalhada algumas localidades.  
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Figura 18 - Elevação onde se encontra a mina e sulcos/grotas localizados no talude na parte 
leste da mineração desaguando no córrego São Domingos e localização dos pontos de 
amostragem ER1, ER2 e Sa na jusante leste da bacia de rejeitos, afetados pela mineração 
atual e por antigos garimpos. 

 

Figura 19 - Pontos R1 (saída da área da mina); R2 (confluência com o córrego Pobre e já 
próximo à saída do perímetro urbano); Es2 (foz do córrego Espalha e saída da Unidade de 
Conservação). 
 

Os mapas e as figuras destacam que o Eixo-Controle, representado pela 

sub-bacia do rio Escuro, foi escolhido por não apresentar relação direta com a 
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mina, nem com a barragem de rejeitos, como mostrou a Figura 15. Essa bacia 

hidrográfica foi escolhida para ser um referencial para os dados obtidos. 

Na Figura 16 ficou explícita a distribuição dos pontos amostrais na sub-

bacia Ribeirão Entre - Ribeiros, o Eixo-Bacia de rejeitos deste estudo. Os 

pontos amostrais localizados nos córregos deste Eixo foram analisados para a 

verificação de possível influência dos efluentes da barragem de rejeitos, de 

águas provenientes da vertente do talude da área industrial do Morro do Ouro e 

de depósitos de rochas estéreis, com destaque para o ponto Sa, localizado 

bem próximo ao terreno da empresa (como evidenciado na Figura 18). 

As Figuras 17 e 19 dão ênfase aos pontos do Eixo-Mineração, com 

destaque para o córrego Rico – que nasce na área da mina, atravessa a área 

urbana de Paracatu e segue em direção a uma área predominantemente rural 

mas com vestígios de atividade de garimpos de ouro. 

 

4.3 COLETA E TRATAMENTO DAS AMOSTRAS 

4.3.1 Solos e Sedimentos 

Foram coletadas amostras superficiais de solos (0 a 10 cm) com auxílio 

de um trado holandês, como preconizado pela Sociedade Brasileira de Ciência 

do Solo (LEMOS; SANTOS, 1996). As amostras foram do tipo compostas e 

seguiu as especificações de coleta, manuseio, preservação, acondicionamento 

e transporte de acordo a Resolução CONAMA nº 420/2009.  

Os sedimentos de corrente foram coletados de forma composta em 

seção transversal a drenagem. A amostragem foi realizada manualmente com o 

auxílio de uma pá de plástico. Os sedimentos foram identificados e 

armazenados em sacos plásticos, e posteriormente resfriados até o momento 

de seu processamento em laboratório. 

Parte das amostras foi separada para análise de granulometria. Em 

laboratório, as amostras de solos e sedimentos foram secas e tamisadas em 

peneiras Granutest de 1,7 mm. Em seguida as amostras foram maceradas com 

gral e pistilo de porcelana. 

A vidraria utilizada foi previamente descontaminada com detergente 

Extran Merck e enxaguada com água deionizada. Posteriormente, foi submersa 
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em solução de ácido nítrico a 10% (v/v) e mantida nessas condições por uma 

noite. Em seguida, o material foi enxaguado com água deionizada. 

As soluções utilizadas no preparo de amostras enviadas para análise de 

As e demais elementos, foram preparadas com reagentes de grau analítico 

Merck e a água deionizada purificada através sistema Milli-Q (Millipore) até alta 

pureza (resistividade 18 M-1). Foram utilizados HNO3 e HCl, de grau p.a. (pró-

análise) da marca Merck. 

 

4.3.2  Águas fluviais 

 

As amostras de águas fluviais para análise das variáveis físicas e 

químicas foram coletadas no centro da corrente, em sub-superfície da coluna 

d‟água, na maioria dos pontos com frasco já que no período amostrado a 

profundidade das águas estava baixa. Nos casos de maior profundidade a 

coleta foi realizada a, aproximadamente, 0,5 m, com Garrafa de Van Dorn 

horizontal. Os recipientes (frascos de polipropileno) foram previamente lavados 

com sabão do tipo Extran (10%) e colocados sob banho de HCl 1N, por pelo 

menos 24 horas (USEPA, 1998), sendo depois lavados com água destilada e 

secos em estufa a 50ºC. No momento da amostragem, foram rinsados (3 

vezes) com água do próprio local. As amostras foram acidificadas a pH < 2 com 

HNO3 ultrapuro concentrado, os recipientes hermeticamente fechados, 

etiquetados e refrigerados até análise da água bruta. Como será visto as 

quantidades de material particulado em suspensão foram muito baixas. 

A análise do material particulado em suspensão (MPS) foi desenvolvida 

a partir da filtração de amostras brutas, sendo filtrados 500 mL, no laboratório 

da COPASA em Paracatu. Os filtros foram devidamente armazenados e 

levados ao laboratório.  
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4.4 ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

 
4.4.1 Índices físicos de qualidade de solos e sedimentos 

4.4.1.1 Análise Granulométrica 

 

Foram selecionados alguns indicadores da qualidade dos solos nos 

perfis destinados à descrição pedológica das amostras coletadas, segundo 

metodologias da EMBRAPA (1997). 

A análise granulométrica das amostras de solos foi realizada na 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA – Solos).  

As partículas foram separadas baseando-se nas diferentes velocidades 

de queda das partes constituintes do solo: areia, silte e argila. Fixou-se um 

tempo para a sedimentação na suspensão do solo com água, após adição do 

dispersante químico, hidróxido de sódio. Pipetou-se um volume da suspensão, 

para determinar argila, que após ter secado em estufa, foi pesada. A fração 

areia (>2 mm) foi separada por peneiração, seca em estufa e pesada. A fração 

silte (entre 63 µm e 2 µm) corresponde ao complemento dos percentuais para 

se atingir 100%, isto é, foi obtido por diferença das outras frações em relação à 

amostra original (EMBRAPA, 1997). 

A análise granulométrica das amostras de sedimentos foi realizada no 

CETEM e foram separadas em duas frações: entre 1,7 e 0,075 mm e menor 

que 0,075 mm. 

 

4.4.1.2 Análises Mineralógicas  

 

Os difratogramas de raios-X das amostras, obtidos pelo método do pó, 

foram analisados em um equipamento Bruker-D4 Endeavor (Bremen, 

Germany), nas seguintes condições de operação: radiação Co Kα (40 kV/40 

mA); velocidade do goniômetro de 0,02° 2 por passo com tempo de contagem 

de 0,5 segundos por passo e coletados de 4 a 80º 2, com detector sensível à 

posição LynxEye. As interpretações qualitativas de espectro foram efetuadas 
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por comparação com padrões contidos no banco de dados PDF02 em software 

Bruker DiffracPlus. 

Para as análises por microscopia eletrônica de varredura (MEV) utilizou-

se um equipamento FEI Quanta 400, em alto vácuo, tensão de aceleração de 

elétrons de 25 kV, com detector de elétrons secundários, mais adequados para 

visualização de morfologia, e em elevado aumento. As amostras foram 

aderidas in natura sobre um suporte usando-se fita adesiva dupla face, e 

recobertas com ouro em sputter BalTech SCD 050. 

Todas as análises concernentes à caracterização mineralógica das 

amostras foram realizadas no Centro de Tecnologia Mineral – CETEM. 

 
 

4.4.2 Índices químicos de qualidade de solos  

 

4.4.2.1  pH em água  

 

Alíquotas de 10 cm3 de TFSA, de todas as amostras em triplicata, foram 

colocadas em copos plásticos de 100 mL, com 25 mL de água deionizada; 

agitou-se a mistura com bastão de vidro, deixou-se em repouso por 1 hora, 

agitou-se novamente a mistura e mediram-se as concentrações efetivas de 

H3O
+ nas soluções dos solos, potenciometricamente, através de eletrodo 

combinado imerso nas suspensões de solo: H2O, na proporção sólido:líquido 

1:2,5 (m/v) (EMBRAPA, 1997). 

 

4.4.2.2 Acidez Potencial (Hidrogênio + Alumínio) 

 

Colocou-se 5 cm3 de TFSA em erlenmeyer de 125 mL, adicionou-se 75 

mL de solução de (CH3COO)2Ca.H2O 5 mol L-1 pH = 7.1, agitou-se 

horizontalmente e em círculos, decantando-se por uma noite. 
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Pipetou-se 25 mL do extrato, transferiu-se para erlenmeyer de 125 mL, 

titulou-se com NaOH 0,025 mol L-1, usando-se 3 gotas de fenolftaleína 10g L-1, 

como indicador, até atingir o ponto de viragem de incolor para rosa. O teor de 

(H+ + Al3+) presente na amostra de TFSA é calculado por: 

 

H+ + Al3+ (cmolc dm-3) = (Va - Vb) x 1,65 

 

Va = volume (mL) gasto na titulação da amostra 

Vb = volume (mL) gasto na titulação da prova em branco 

1,65 = fator de correção decorrente das alíquotas tomadas e do método 

só extrair 90% da acidez. 

 

4.4.2.3  Determinação de Ca, Mg e Al Trocáveis: Extração com KCl 1 mol L-1 

 

Alíquotas de 10 cm3 de TFSA, das amostras superficiais, foram 

colocadas em erlenmeyers de 125 mL, adicionados 100 mL de solução de KCl 

1 mol L-1, agitadas horizontalmente em círculos por 5 minutos, decantadas por 

uma noite (EMBRAPA, 1997). Uma vez obtidos os extratos determinou-se 

(Cálcio+Magnésio) Trocáveis, pipetando-se, sem filtrar, alíquotas de 25 mL do 

extrato, levando-se a erlenmeyer de 125 mL, adicionando-se 4 mL de 

“coquetel” de KCN, Trietanolamina e solução tampão. Juntou-se 30 mg de 

ácido ascórbico e 3 gotas do indicador Negro de Eriocromo T (NET), 

(EMBRAPA, 1997). Titulou-se complexometricamente com EDTA Dissódico 

0,0125 M, observando-se o ponto de viragem de rosa para azul. Calculou-se 

teor de (Ca2++ Mg2+), presente na amostra de TFSA, por: 

 

Ca2+ + Mg2+ (cmolc dm-3) = mL de EDTA Dissódico 0,0125 M 
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Uma nova alíquota de 25 mL do extrato foi transferida para erlenmeyer 

de 125 mL, adicionou-se: 3 mL de KOH 100 g L-1, 30 mg de ácido ascórbico, 30 

mg de indicador (ácido calconcarbônico + Na2SO4), e titulou-se 

complexometricamente com EDTA Dissódico 0,0125 M, até o ponto de viragem 

da titulação, de vermelho para azul (EMBRAPA, 1997). Calculou-se teor de 

Ca2+ trocável, presente na amostra de TFSA, por: 

 

Ca2+ (cmolc dm-3) = mL de EDTA Dissódico 0,0125 M 

 

O teor de Mg2+ trocável presente na amostra de TFSA foi obtido pela 

diferença das duas titulações anteriores (EMBRAPA, 1997): 

 

Mg2+ (cmolc dm-3) = cmolc (Ca2+ + Mg2+) dm-3 - cmolc de Ca2+ dm-3 

 

Pipetou-se alíquotas de 25 mL do extrato, transferiu-se para erlenmeyer 

de 125 mL, adicionou-se 3 gotas do indicador azul de bromotimol 1g L-1, e 

titulou-se com NaOH 0,025 M, até o ponto de viragem, de amarelo para verde 

(EMBRAPA,1997). Calculou-se o teor de Al3+ trocável presente na amostra de 

TFSA, por: 

 

Al3+ (cmolc dm-3) = mL de NaOH 0,025 M 

 

4.4.2.4 Determinação de Na, K e P assimilável: extração com Mehlich 1. 

 

Alíquotas de 10 cm3 de TFSA, das amostras superficiais, foram 

colocadas em erlenmeyers de 125 mL, adicionados 100 mL de solução de 

Mehlich 1 (HCl 0,05 mol L-1 + H2SO4 0,0125 mol L-1), agitadas horizontalmente 
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em círculos por 5 minutos e postas a decantar por uma noite (EMBRAPA, 

1997). 

Obtidos os extratos foi determinado o Fósforo assimilável, pipetando-se, 

sem filtrar, alíquotas de 5 mL do extrato, levando-se a erlenmeyer de 125 mL, 

adicionando: 10 mL de solução ácida de molibdato de amônio diluída e 30 mg 

de ácido ascórbico. Agitou-se horizontalmente e em círculos por 2 minutos, 

deixou-se reagir por 1 hora, e determinou-se na amostra de TFSA, a 

concentração do P disponível às plantas em espectrofotômetro, com 

comprimento de onda ajustado para 660 nm. Os cálculos levaram em conta o 

fator de diluição (Fd = 10). 

 

P (mg dm-3) = [P] x 10 

 

Alíquotas de 10 mL do extrato foram pipetadas, transferiu-se para o 

nebulizador do Fotômetro de Chama, previamente selecionado para determinar 

Potássio na amostra de TFSA, e aguardaram-se os resultados diretos, 

multiplicando-se pelo fator de diluição (Fd). 

 

K+ (mg dm-3) = [K+] x 10 

 

Alíquotas de 10 mL do extrato foram pipetadas, transferiu-se para o 

nebulizador do Fotômetro de Chama, previamente selecionado para determinar 

Sódio na amostra de TFSA, e aguardaram-se os resultados diretos, multiplicou-

se pelo fator de diluição (Fd). 

 

Na+ (mg dm-3) = [Na+] x 10 
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4.4.2.5 Soma das Bases Trocáveis (S) 

 

Determinado em todas as amostras superficiais de TFSA, pela 

expressão: 

 

S (cmolc dm-3) = Ca2+ (cmolc dm-3) + Mg2+ + K+ + Na + 

 

4.4.2.6 Capacidade de Troca de Cátions (T) 

 

A Capacidade de Troca de Cátions a pH = 7.0, ou valor T, 

correspondente ao valor S, somado à acidez potencial, foi obtido em todas as 

amostras superficiais de TFSA, de acordo com a seguinte expressão: 

 

T (cmolc dm-3) = S + (H+ + Al3+) 

 

4.4.2.7 Índice de Saturação por Alumínio (m) 

 

O Al3+ (%), ou valor m, foi obtido nas amostras superficiais de TFSA, de 

acordo com a seguinte expressão: 

 

Al3+(%) = 100 Al3+/ (S + Al3+) 

 

Os índices químicos de qualidade do solo foram analisados na Embrapa 

Solos. 
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4.4.2.8 Análise da Composição Elementar de Carbono 

Os teores de carbono orgânico total (COT) foram determinados nas 

amostras superficiais, em um analisador elementar LECO CNS-2000 (St. 

Joseph, MI, USA), cuja temperatura do forno atinge 1450 ºC. Foi utilizada uma 

balança analítica Sartorius, modelo CP124S e uma impressora 9 Pin, (ambas 

conectadas ao analisador elementar). O catalisador utilizado foi o COM-CAT 

Accelerator da LECO (502-321). Os gases hélio ultra-puro (99,999%) e 

oxigênio científico (99,9999%) foram fornecidos pela AGA (Berlin). Todas as 

amostras precisaram ser previamente cominuídas para que se atingisse a 

granulometria homogênea de tantos mm, usando-se um moinho orbital.  

A determinação do teor de carbono orgânico foi realizada com a 

pesagem de aproximadamente 0,25g de amostra em barquinha de porcelana, 

seguido de lixiviação com HCl 50% por 15 horas (visando a eliminação do 

carbono inorgânico). Após a remoção da solução ácida, o resíduo obtido foi 

lavado com água destilada e deixado sob banho de luz (para secagem) por 15 

horas. Uma vez seca, a amostra é introduzida manualmente na câmara de 

combustão, localizada no interior do forno, previamente aquecido. A 

temperatura do forno pode ser alterada para controlar a combustão. O sistema 

de purga é acionado e após seu término, inicia-se liberação de oxigênio para a 

combustão da amostra. O processo de combustão converte todos os 

compostos contendo carbono, enxofre e nitrogênio em CO2, SO2 e N2/ NOx, 

respectivamente. Ao saírem da câmara de combustão, os gases são 

bombeados através de tubos contendo perclorato de magnésio (Anydrone), 

para a retirada da umidade, prevenindo assim, interferências na detecção de C. 

Em seguida, os gases passam por um filtro de partículas e são coletados num 

tanque cilíndrico de 6 L, onde permanecem por um período curto de tempo 

para homogeneizar a mistura de gases, antes de sua liberação para as células 

de infravermelho e loop de alíquotas. Uma alíquota do gás é então bombeada 

através das células de infravermelho para se determinar os teores totais de 

carbono e enxofre.  

Após esta determinação a alíquota do gás é arrastada pelo gás 

carreador (He) para um sistema de redução aquecido com catalisador à base 
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de cobre, contendo várias formas de cobre e um material catalítico, para 

reduzir NOx a N2. Em seguida, esse gás é arrastado para um tudo contendo 

Lecosorb (St. Joseph, MI, USA), para remoção de CO2 e SO2 para um tubo 

contendo Anydrone, para remoção de umidade. Finalmente, o N2 é conduzido 

para uma célula de condutividade contendo várias formas de cobre e um 

material catalítico (LECO COM-CAT 502-231), para reduzir NOx a N2. 

 

4.4.3 Índices químicos de qualidade de sedimentos 

 

As amostras de sedimentos passaram pelas mesmas análises 

realizadas em amostras de solo, descritas nos itens 4.4.2.1 - pH em água e 

4.4.2.8 Análise da Composição Elementar de Carbono. 

 

4.4.4 Índices físico-químicos de qualidade das águas 

 

A determinação dos índices físico-químicos pH, condutividade elétrica, 

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

redução, foi realizada diretamente nas correntes fluviais com o auxílio de uma 

Multi Sonda, marca HANNA modelo Hi 9828. 

 

4.4.5 Concentração de Arsênio em águas, solos e sedimentos 

 

Além das amostras totais, os solos e sedimentos foram fracionadas 

utilizando peneiras de nylon de 1,7mm (10#) e 0,075mm (200#). Para a 

realização do peneiramento foi utilizado o agitador vibratório orbital ROTAP, 

marca PRODUTEST. Dessa forma foram geradas duas frações 

granulométricas, além da amostra in natura (< 1,7mm): 1,7mm-0,075mm 

(fração arenosa) e <0,075mm (fração predominantemente silto-argilosa). A 

quantidade das referidas frações foram pesadas, visando a caracterização 

granulométrica.  
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As concentrações de As (LD=0,5 mg.kg-1), Fe (LD=0,01%), Al 

(LD=0,01%), Mn (LD=1,0 mg.kg-1), P (LD=0,001%), S (LD=0,5%), Ca 

(LD=0,01%), Na (LD=0,001%), K (LD=0,01%), Mg (LD=0,01%) foram 

analisadas por ICP-MS (Model 42 IC-MS, Perkin Elmer MS) nos laboratórios da 

ACME ANALYTICAL LABORATORIES LTD.   

As amostras foram analisadas em duplicata e o controle realizado pelos 

padrões STD DS8 e STD OREAS45CA.  

Nas águas fluviais, as concentrações de As total foram obtidas por ICP-

MS (Model 42 IC-MS, Perkin Elmer MS) – Limite de Detecção 0,5µg/L, precisão 

e exatidão foi 90% e 95%, respectivamente. A validação do método foi 

realizada através da análise de material de referência certificado padrão (MRC) 

TMDA STD-70. Precisão e exatidão (MRC) foram de 90% e 95%, 

respectivamente. Fe, S, Mn e Al por serem elementos importantes no 

comportamento hidrogeoquímico do As também foram analisados, seguindo os 

procedimentos descritos para a análise do As nas águas fluviais. Os LD para 

estes elementos foram 10 µg/L (Fe), 0,05 µg/L (Mn), 1 µg/L (Al) e 1 mg/L (S). 

A análise do material particulado das amostras de água foi realizada na 

Coordenação de Análises Minerais - COAM (CETEM). Para obter as 

concentrações de As foi utilizada a extração no microondas e o método de 

determinação por espectrometria de massa com plasma indutivamente 

acoplado (ICP-MS).  

A Tabela 4 apresenta as condições de operação do ICP-MS, da Agilent, 

modelo 7500.  

Tabela 4 - Condições de operação do ICP-MS 
 

Potência (W)   1500 

Vazão do gás carreador L∙min-1   0,77 

Vazão do gás de make-up L∙min-1   0,1 

Tipo de nebulizador   Micromist 

Câmara de Spray   Scott 

Velocidade da bomba de nebulização (rps)   0,1 

Tempo de amostragem (s)   0,2 

Tempo de integração (s)   0,1 

Tempo de leitura (s)   0,3 

Vazão do gás de reação (H2) L∙min-1   5,0 

Vazão do gás de reação (He) L∙min-1   4,5 
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Os padrões utilizados para as curvas analíticas foram padrões para ICP, 

rastreáveis ao NIST, fornecidos pela Merck. Os LDs são: As: 0,002 µg L-1; Cd: 

0,0006 µg L-1; Cr: 0,01 µg L-1; Cu: 0,007 µg L-1; Fe: 0,001 µg L-1; Hg: 0,075 µg 

L-1. 

 Foi adicionado a cada vaso reacional do digestor, 01 membrana de 

nitrato de celulose e acetato de celulose contendo material particulado da água 

do Rio Paracatu, 4 mL de HNO3 suprapur, 1 mL de HCl suprapur e 2 mL de 

H2O ultrapura. O procedimento foi repetido utilizando uma membrana sem 

material particulado, como branco. O método foi empregado num digestor de 

micro-ondas modelo Multiwave 3000, da Anton Paar.  

O material em suspensão foi quantificado por gravimetria. As amostras 

foram filtradas in situ (filtros pré-pesados de acetato de celulose de 0,45 µm de 

abertura). No laboratório, os filtros foram secos até peso constante e pesados 

novamente. O método é gravimétrico e o resultado foi dado em mg L-1, balança 

analítica APX- 200 (DENVER), de precisão de 4 casas decimais (10-4 g). A 

metodologia empregada para determinação da concentração de MPS foi o 

método gravimétrico adaptado de Strickland; Parsons (1972), onde a 

concentração do material particulado em suspensão (mg.L-1) é determinada em 

cada ponto amostral, através do cálculo: 

 

MPS = [Peso final (filtro + MPS) – Peso inicial (filtro)] 

            [volume de amostra filtrado (por filtro)] 

 

A concentração total do material particulado em suspensão por amostra 

é determinada, portanto, pela soma dos pesos de MPS dos filtros 

correspondente a cada amostra, dividindo-se pelo volume total de amostra 

filtrada. 
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4.4.6 Fracionamento Geoquímico 

 
 

Adotou-se o método de fracionamento geoquímico por extração 

sequencial em três etapas como preconizado pelo "Standard, Measurements 

and Testing Program” (SM & TP). Entretanto, por este procedimento ainda ser 

largamente citado na literatura internacional como BCR “Bureau of Comunity 

Reference” preferiu-se no presente texto citá-lo ainda como tal (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Protocolo analítico BCR, adaptado para 1g de amostra 
 

 

As extrações foram feitas em triplicatas, usando-se alíquotas de 1g de 

amostra. Os resultados foram controlados em relação aos valores certificados 

(etapas 1 a 3) e valores indicativos (digestão pseudototal do resíduo da etapa 3 

Fração Reagentes 
Volume 

(mL) 
Temp. 

(°C) 
Tempo de 
extração 

Fração 1 

(Trocável) 

0,11  mol L-1 de 

ácido acético 20 22±5 
Agitação mecânica 

por 16h 

Fração 2 

(Redutível) 

0,1 mol L-1 de 

cloridrato de 

hidroxilamina (pH 

1,5) 

20 22±5 
Agitação mecânica 

por 16h 

Fração 3 

(Oxidável) 

8,8 mol L-1 de 

peróxido de 

hidrogênio 

10 
22±5 

Digestão por 1h 

com agitação 

ocasional 

85±2 Digestão por 1h 

10 85±2 Digestão por 1h 

1,0 mol L-1 de 

acetato de amônio 

(pH 2) 

25 22±5 Agitação por 16 

Fração 

Residual 

(Pseudo-total) 

Água Régia 

(HCl+HNO3) 
10 

22±5 Repouso por 16h 

85±2 

Aquecimento por 

2h com agitação 

ocasional 
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e do material integral) com a utilização do material de referência BCR-701 e 

brancos analíticos foram avaliados em todas as fases da extração. 

Após cada etapa da extração, as suspensões foram centrifugadas por 10 

min à velocidade de 2500 rpm, os extratos transferidos para frascos de 

polipropileno e armazenados a 4 °C até o momento da análise. Todas as 

etapas, incluindo a residual, foram executadas em um mesmo tubo de 

policarbonato a fim de minimizar a perda ou a contaminação do material. Entre 

cada etapa, os resíduos foram lavados com 20 mL de água.  

Abaixo, seguem as etapas deste método: 

Etapa 1 – Íons trocáveis e íons associados a carbonatos: 20 mL de ácido 

acético 0,11 mol L-1 foram adicionados aos tubos contendo a alíquota do solo. 

As suspensões foram agitadas em agitador rotativo 360° (Heidolph 

Instruments, Reax 2) por 16 h. 

Etapa 2 – Fase redutível ou íons associados a óxidos de ferro e de 

manganês: 20 mL de cloridrato de hidroxilamina 0,1 mol L-1 (pH 2 com HNO3 

15,8 mol L-1) foram adicionados aos tubos com os resíduos da Etapa 1. As 

suspensões foram agitadas por 16 h. 

Etapa 3 – Fase oxidável ou metais associados a sulfetos e matéria 

orgânica: 10 mL de peróxido de hidrogênio 8,8 mol L-1 foram adicionados aos 

tubos contendo os resíduos da etapa anterior e reagiram durante uma hora 

com agitação ocasional. Em seguida foi aquecido em banho-maria a 85±2°C. 

Mais uma alíquota de 10 mL de peróxido de hidrogênio 8,8 mol L-1 foi 

adicionada aos tubos e as suspensões foram reaquecidas a 85 ± 2 °C até 

próximo à secura. Após resfriamento foram adicionados em cada tubo 25 mL 

de acetato de amônio 1,0 mol L-1  (pH 2 com HNO3 15,8 mol L-1) para prevenir 

readsorção. As suspensões foram agitadas por 16 h. 

Resíduo - Ao resíduo da Etapa 3 e às alíquotas das amostras integrais 

(1.000,0 ± 0,2 mg), foram adicionados 9,3 mL de água régia (7,0 mL de HCl 

12,0 mol L-1 e 2,3 mL de HNO3 15,8 mol L-1). A digestão ocorreu a frio por 16 h 

e, em seguida, as suspensões foram aquecidas por 2 h a 90 ± 5 °C com os 
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tubos parcialmente tampados. O material foi então filtrado e o volume 

completado para 50 mL. 

A digestão com água régia, tanto do resíduo da fase 3 da extração 

quanto da amostra integral, é recomendada pelo método BCR. Este 

procedimento, referido como "digestão pseudototal", disponibiliza os metais 

associados às fases minerais residuais (óxidos fortemente cristalinos e alguns 

silicatos) sendo considerado um controle de qualidade vital para o protocolo 

BCR. 

 

 

4.4.7 Balanço dos fluxos 

 

O fluxo específico (kg.km-2.dia-1) foi calculado levando-se em 

consideração a área da bacia de drenagem de pontos selecionados em cada 

bacia amostrada. 

O balanço de massa é calculado observando a diferença entre a entrada 

e a saída de material em cada um dos segmentos fluviais definidos por dois 

pontos contíguos. 

Em cada ponto amostrado foi medida a vazão do rio, fazendo: vazão 

igual ao produto da velocidade da corrente pela área da seção transversal da 

corrente no ponto considerado: Q (m3.s-1) = v (m.s-1) x A (m2). 

A velocidade da corrente em cada ponto amostrado foi medida na parte 

central da corrente a 1/3 da profundidade, com o uso de um fluxômetro Global 

Water Flow Probe FP 101&201 (marca Global Water) de haste 1,5m.  

A seção transversal foi medida com o uso de trena, fazendo largura x 

profundidade, tendo em vista que as correntes no período amostrado eram 

pouco profundas (medidas entre 101 e 102 cm) e a largura da seção amostral 

variando entre poucos metros.     
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4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

Para verificar as diferenças entre os dados e/ou concentrações de um 

parâmetro entre solos e sedimentos foi realizada a análise estatística 

empregando-se o teste-t (paramétrico) e o teste não-paramétrico de Wilcoxon-

Mann-Whithney para grandes amostras (SIEGEL; CASTELLAN JUNIOR, 

2008). O emprego dos dois testes, paramétrico e não-paramétrico, se justifica 

no fato de que pelo menos duas exigências para o emprego do teste-t são 

atendidas de forma precária pelos dados deste estudo: a distribuição das 

concentrações em solos e sedimentos não pode ser considerada estritamente 

normal e no geral as variâncias tendem a ser diferentes.  

Da mesma forma, para verificar a existência de relações entre 

parâmetros analisados tanto em solos quanto em sedimentos, foram utilizados 

o teste de correlação paramétrica de Pearson e o não-paramétrico de 

Spearman. 

Para avaliar a significância da diferença de um parâmetro entre duas 

populações, caso específico das concentrações de As nas frações areia (entre 

0,075mm e 1,7mm) e silte-argila (< 0,075mm), foi empregado o teste não-

paramétrico de Wilcoxon (SIEGEL; CASTELLAN JUNIOR, 2008). A justificativa 

está no desenho amostral baseado em pares combinados, com N 

relativamente pequenos, de areia e silte-argila de uma mesma amostra, 

ordenando as diferenças de acordo com os seus tamanhos absolutos, 

sugerindo áreas (bacias) onde estas diferenças são maiores. 

A estatística descritiva e os testes citados foram realizados com a 

utilização das equações propostas por Siegel e Castellan Junior (2008) 

calculadas pelo programa Excel e também pelo software Statistica. 

Foi utilizada também a análise por componentes principais (PCA), que é 

um dos métodos mais comuns empregados na análise de informações, sendo 

principalmente utilizado pela sua capacidade de compressão dos dados em 

função da existência de correlação entre diversas variáveis medidas (BROWN, 

1995; FERREIRA, 2002). A redução do número de variáveis é obtida 

combinando-se aquelas que são correlacionadas em um único componente 
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principal. Este representa uma nova variável que expressa uma combinação 

linear entre as variáveis agrupadas (STEVENS; ARDAKANI, 1972). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 SOLOS E SEDIMENTOS  

As concentrações de As da Tabela 6 são maiores nos sedimentos do 

que nos solos em todas as bacias estudadas. Considerando as médias para 

sedimentos (N=19) e solos (N=21), a média dos sedimentos é quase 5 vezes e 

a mediana cerca de 3 vezes maior do que a dos solos. O teste-t (p=0,017) e o 

teste não-paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whithney (p=0,019), mostram que há 

diferença significativa entre as concentrações de As em solos e sedimentos 

para o nível de significância de p=0,05. 

Os maiores valores tendem para a bacia do Córrego Rico, secundados 

pelos da bacia do Arroio Entre Ribeiros. Os menores valores são observados 

na bacia do Escuro aonde se encontra a captação de água de abastecimento 

da cidade de Paracatu (córrego Santa Isabel). 

O teste de correlação paramétrica de Pearson e não paramétrico de 

Spearman entre as concentrações de As em solos e sedimentos mostraram 

correlação positiva e significativa ao nível de significância de p=0,05, 

respectivamente, p=0,506 e p=0,490. 

A explicação dos níveis de As nos sedimentos serem maiores que nos 

solos necessitaria de estudos complementares do ponto de vista mineralógico 

e das relações do As com a mineralogia. O trabalho desenvolvido sugere, 

(BIDONE et al., 2014) é a retenção dos sedimentos, especialmente em 

segmentos fluviais de baixa energia de transporte, e.g., pântanos, brejos e 

antigas cavas abandonadas de mineração artesanal (garimpos), aonde podem 

apresentar maior mistura com materiais retentores de As. Este argumento 

encontra respaldo no gradiente espacial similar dos níveis de As observado em 

solos e sedimentos ao longo das drenagens consideradas (correlação positiva 

significativa). O que corrobora, também, o fato dos sedimentos, como 

esperado, serem provenientes da erosão e/ou manuseio dos solos, os quais 

devido (i) às características dos segmentos de bacias dos pontos amostrados 

funcionarem como microbacias fortemente afetadas por atividades antrópicas e 

(ii) à acentuada variação de relevo/topografia, passando de áreas íngremes a 
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baixos topográficos, favorecendo a acumulação de materiais próximos às áreas 

fontes, sobretudo, na época de estio quando foi realizada a amostragem.  

   

Tabela 6 - Concentrações de As em solos e sedimentos em mg.kg-1 

Eixos Amostra Bacia Córrego 
Sedimento 

Total 
Solo Total 

M
in

e
ra

ç
ã
o

 

Es1 

Rico 

Espalha 
11,8 - 

Es2 - - 

R1 

Rico 

4297,2 1752,9 

R2 2868,0 527,0 

R3 569,5 443,4 

R4 298,9 141,8 

R5 291,8 5,4 

R6 2977,8 193,5 

R7 - 631,7 

R8 - - 

Cp1 
Pobre 

- 5,6 

Cp2 - - 

RP1 
Rio Paracatu 

- - 

RP2 - - 

B
a
c
ia

 d
e
 r

e
je

it
o

s
 

ER1 

Ribeirão 
entre 

Ribeiros 

São 
Domingos 

1638,2 7,8 

ER2 31,0 1131,5 

ER3 
Sto. Antônio 

3216,8 467,3 

Sa 159,0 81,5 

ER4 

Sta. Rita 

2874,0 13,0 

ER5 203,5 86,6 

ER6 1168,1 - 

ER7 - - 

Sr - 39,2 

ER8 
São Pedro 

3,0 12,7 

ER9 832,3 98,7 

C
o

n
tr

o
le

 

E1   Sta. Isabel 12,8 16,3 

E2 Escuro Traíra 105,7 19,3 

E3   
Escurinho 

- 3,6 

E4   3,8 7,5 

Média 1134,9 270,8 

Mediana 298,9 81,5 

DP  1394,7 446,6 

Mín  3,0 3,6 

Máx 4297,2 1752,9 
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A média e a mediana das concentrações de Fe nos sedimentos são 

maiores do que as dos solos (Tabela 7). Isso está de acordo com o observado 

na distribuição das concentrações de As em sedimentos e solos.  

 

Tabela 7 - Concentrações de Fe em solos e sedimentos (amostras totais) 
em % 

Amostra Sedimento Solo 

Es1 6,3 - 

Es2 - - 

R1 17,2 7,4 

R2 14,5 7,0 

R3 5,2 5,1 

R4 5,7 4,7 

R5 5,3 1,9 

R6 13,3 7,3 

R7 - 4,9 

R8 - - 

Cp1 - 3,4 

Cp2 - - 

RP1 1,5 - 

RP2 0,3 - 

ER1 3,1 6,3 

ER2 12,6 3,6 

ER3 11,4 5,4 

Sa 6,9 4,0 

ER4 8,0 2,5 

ER5 3,9 4,0 

ER6 3,7 - 

ER7 - - 

Sr 6,9 4,5 

ER8 3,2 3,5 

ER9 4,0 3,4 

E1 4,2 3,0 

E2 5,7 9,5 

E3 - 1,2 

E4 1,6 3,2 

Média 6,6 4,6 

DP 4,5 2,0 

Mediana 5,5 4,0 

Mín 0,3 1,2 

Máx 17,2 9,5 
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As diferenças nas concentrações de Fe em solos e sedimentos, para um 

nível de significância de p=0,05, tendem a ser positivas apesar de não 

francamente significativas: para N=22 sedimentos e N=21 solos, p=0,071 

(teste-t) e p=0,054 (teste não-paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whithney). Esta 

constatação reforça o papel do Fe como carreador e fixador do As em solos e 

sedimentos na área do estudo como será visto na sequência do estudo. 

Na sequência serão apresentados e discutidos os resultados em 

detalhe: o As nos solos e sedimentos da área de estudo. 

 

 

5.2 SOLOS  

5.2.1 Caracterização física e mineralógica dos solos 

 

Na Tabela 8 são apresentados os resultados obtidos a partir de um 

grupo de 10 amostras de solos selecionadas pela sua representatividade 

(proximidade com a mina e/ou bacia de rejeitos; localização em ponto relevante 

para o estudo; referência de background). Os dados indicam que a classe 

textural franco-siltosa foi predominante em 50% das amostras de solo 

avaliadas, sugerindo solos de textura média com baixa drenagem e coeficiente 

de permeabilidade variando entre 10-5 e 10-7 (EMBRAPA, 2006). 

Entre as demais amostras, 40% foram identificadas como pertencentes à 

classe textural franca. Apenas um ponto amostral (ER2) foi identificado como 

pertencente à classe textural franco-arenosa, resultando em uma textura 

arenosa com excessiva drenagem (EMBRAPA, 2006).  

A predominância das frações areia e silte sobre a fração argilosa mostra 

que esses solos possuem alta porosidade e permeabilidade potencial e, 

portanto, alta capacidade de migração entre poros de íons livres e complexos e 

substâncias por lixiviação do topo para a base por advecção, ou seja, 

transporte com a água das camadas mais superficiais para as mais profundas, 

podendo inclusive atingir o lençol freático, i.e., lixiviados das camadas 

superiores do próprio solo, no geral mais orgânicas, e/ou migração de 

substâncias aspergidas ou adicionadas aos solos, tais como insumos agrícolas 

em geral.  



81 
 

Tabela 8 - Distribuição granulométrica e composição mineralógica das 
amostras de solo coletadas em Paracatu, MG, Brasil 

Amostra 

Areia 
grossa 

Areia 
fina 

Silte Argila 

Classe 

textural 

Composição 

 Mineralógica 

            (g/kg)   

R1 4,0 23,6 54,4 18,0 
Franco-
siltosa 

Quartzo, Ilita, Caulinita, 
Gibbsita, Hematita, 

Montmorilonita e Magnetita 

R2 8,0 14,6 55,4 22,0 
Franco-
siltosa 

Quartzo, Ilita, Caulinita, 
Hematita e Montmorilonita 

R3 2,0 16,6 57,4 24,0 
Franco-
siltosa 

Quartzo, Ilita, Caulinita, 
Gibbsita, Hematita, 

Montmorilonita e Magnetita 

Sa 24,2 20,2 41,6 14,0 Franca 
Quartzo, Ilita, Caulinita e 

Gibbsita 

ER1 9,8 21,2 47,0 22,0 Franca 
Quartzo, Ilita, Caulinita, 

Gibbsita e Montmorilonita 

ER2 44,8 11,2 30,0 14,0 
Franco-
arenosa 

Quartzo, Ilita, Caulinita, 
Hematita, Montmorilonita e 

Magnetita 

ER3 6,0 10,2 61,8 22,0 
Franco-
siltosa 

Quartzo, Ilita, Caulinita, 
Gibbsita, Hematita e 

Montmorilonita 

ER5 10,2 22,2 45,6 22,0 Franca 
Quartzo, Ilita, Caulinita, 

Gibbsita e Montmorilonita 

Sr 1,8 10,2 64,0 24,0 
Franco-
siltosa 

Quartzo, Ilita, Caulinita e 
Gibbsita 

E1 12,8 23,0 40,2 24,0 Franca Quartzo, Ilita, Caulinita, 
Gibbsita e Hematita 

       

 

Solos em geral são passíveis de sofrerem erosão laminar devido ao 

escoamento superficial, “runoff”, (WISCHIMEIER; SMITH, 1978; SOUZA; 

GASPARETTO, 2012), favorecendo possíveis mobilizações de materiais 

através de erosão laminar e consequentemente poluindo correntes adjacentes 

(CÉSAR et al., 2011).  

A topografia local associada ao tipo climático de Paracatu favorece a 

erosão laminar, sobretudo no período de chuvas. Assim, solos são 

transportados das áreas mais elevadas do terreno até as planícies aluvionares. 

Os rios observados neste estudo apresentam mata ciliar em suas margens, o 

que diminui, mas não evita a chegada de sedimentos carreados pela água das 



82 
 

chuvas até os rios, gerando processo de assoreamento, sobretudo nas áreas 

urbanas. A mina Morro do Ouro, como o nome indica, está situada em porção 

elevada proeminente no relevo de Paracatu, a montante das bacias estudadas, 

o que favorece o transporte de material dessas áreas para os solos adjacentes 

às essas localidades.  

Na assembleia mineralógica constituinte dos solos observa-se a 

presença de quartzo (SiO2), caulinita (Al2Si2O5(OH)4) e ilita 

(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,H2O] em todas as amostras. Além disso, 

em 70% destas, foram identificadas as presenças de gibbsita (Ɣ-Al(OH)3)  e 

montmorilonita ((Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2.nH2O). Em menor proporção, 

foram encontradas também hematita (Fe2O3) e magnetita (Fe3O4). A presença 

de caulinita, gibbsita e hematita indicam solos que sofreram intenso 

intemperismo químico, portanto, antigos. Tal característica é comumente 

encontrada em latossolos (MELO; ALLEONI, 2009; SOARES, 2011).  

As Figuras 20, 21 e 22 apresentam difratogramas dos Eixos Mineração, 

Controle, e Bacia de rejeitos, com a composição mineralógica observada. 

 

Figura 20 - Difratograma de um ponto amostral do Eixo-Mineração. 
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Figura 21 - Difratograma de um ponto amostral do Eixo-Controle. 

 

Figura 22 - Difratograma de um ponto amostral do Eixo-Bacia de rejeitos. 
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Mulholland (2009) atribuiu a presença de hematita aos processos de 

oxidação dos sulfetos de ferro; e ilita, caulinita e gibbsita, à alteração da 

muscovita presente nos filitos carbonosos. A presença de gibbsita, associada a 

oxi-hidróxidos de Fe e Al é hábil em formar complexos com metais e adsorvê-

los, favorecendo assim a redução da mobilidade e assimilação biótica de 

metais e metaloides (SOARES, 2011). 

A presença da montmorilonita, mesmo que em pequena quantidade mas 

suficiente para aparecer nos difratogramas,  que é uma argila de composição 

mais básica e que apresenta água estrutural entre os retículos cristalinos 

(argila expansiva) indica que em alguns locais (sobretudo nas baixadas fluviais 

onde a maior parte dos solos foi amostrada) existe a acumulação e certa 

preservação de materiais, i.e., são zonas de acumulação com menor lixiviação 

dos solos. A Figura 23 mostra a distribuição dos pontos amostrais analisados 

dentre os solos locais. 
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Figura 23 - Distribuição de 10 pontos amostrais na área estudada.
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5.2.2 Caracterização química dos solos 

 

A caracterização química dos solos foi elaborada sobre as mesmas 

amostras caracterizadas em termos da granulometria e mineralogia, e está 

apresentada na Tabela 9.  

Os valores de pH em água encontram-se entre 5,0 e 7,2, variando 

portanto, de moderadamente ácidos a praticamente neutros. 

A acidez é comum em solos tropicais e pode contribuir para uma maior 

disponibilidade de metais tóxicos (GUEDES, 2009; PRADO, 2003). Já em solos 

com pH elevado, é recorrente a diminuição na mobilidade de elementos tóxicos 

devido à precipitação crescente de cátions como carbonatos e hidróxidos 

desses metais e aumento na adsorção de cátions por material humificado 

sólido, bem como o aumento na adsorção de cátions em óxidos de Fe, Al e Mn 

(FERREIRA, 2014).  

Entretanto, alguns elementos são exceções, como o caso do molibdênio, 

do selênio e do arsênio. À medida que os solos se apresentam ácidos, o As é 

adsorvido mais fortemente a óxidos e hidróxidos de ferro, reduzindo sua 

solubilidade e sua toxicidade (ASSIS et al., 2010; SILVA, 2010). Nota-se assim, 

a relevância do pH como parâmetro da solução do solo, estando relacionado 

diretamente com a adsorção de metais e ametais por este compartimento 

ambiental (ROSS, 1994). Evidentemente, as condições de oxirredução 

associadas ao pH são também importantes. Em condições ácidas e redutoras, 

por exemplo, o As é absorvido (precipita) na forma de sulfeto. 
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Tabela 9 - Complexo Sortivo das amostras de solo coletadas na cidade de Paracatu, MG, Brasil 

 

Amostra 
pH (1) pH KCl(1b) Ca2+ Mg2+ K+ Na+ 

Valor S(2) 
(soma) 

Al3+ H+ 
CTC(3) Valor V(4) (%) COT(5) 

(%) 
P  

(mgKg
-1

) 

R1 5,9 4,8 1,9 0,9 0,13 0,02 2,9 0 3,0 5,9 49 1,8 10 
R2 6,3 5,7 3,9 1,1 0,43 0,03 5,5 0 2,6 8,1 68 3 19 
R3 6,0 5,7 5,2 2,3 0,29 0,04 7,8 0 1,7 9,5 82 2,1 10 
Sa 5,0 4,6 4,0 2,2 0,18 0,28 6,7 0 2,8 9,5 71 2,3 3 

ER1 5,5 4,5 2,4 1,5 0,15 0,02 4,1 0 3,6 7,7 53 3,1 3 
ER2 7,2 6,5 3,1 1,7 0,23 0,02 5,0 0 0 5,0 100 2,3 7 
ER3 6,3 5,5 6,2 1,9 0,12 0,08 8,3 0 1,0 9,3 89 1,7 4 
ER5 5,5 4,5 2,9 1,4 0,15 0,02 4,5 0,1 3,7 8,3 54 1,9 2 
ER5 5,5 4,5 2,9 1,4 0,15 0,02 4,5 0,1 3,7 8,3 54 1,9 2 
Sr 5,0 4,0 0,7 0,4 0,06 0,02 1,2 0,6 3,5 5,3 23 1 1 

(1 e 1b)Medido em água na proporção 1:2,5. (2) Soma das bases trocáveis. (3) Capacidade de troca catiônica em g/kg. (4) Saturação 

 por bases. (5) Carbono Organico Total. Bases, Al
3+

 e H
+
 (cmolc / dm3).  
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A Tabela indica também os valores de pH em KCl. É possível assim, 

calcular o ΔpH. O balanço de cargas elétricas no solo possui relação com o  

ΔpH (pH KCl - pH H20), (MEKARU; UEHARA, 1972). Quando o pH em H2O é 

maior que o pH em KCl, o delta pH é negativo indicando predominância de 

cargas negativas, e nesses casos o solo retém mais cátions do que ânions. 

Quando pH H2O é menor que pH KCl predominam cargas positivas e o solo 

retém mais ânions do que cátions. Quando os valores são iguais aos valores 

de pH KCl, o balanço de cargas é nulo e o solo retém cátions e ânions em 

baixas quantidades e nas mesmas proporções (LANDELL et al., 2003). Neste 

estudo, todos os valores de ΔpH encontram-se negativos, indicando a 

presença de cargas negativas nos solos e portanto maior capacidade de 

retenção de cátions.  

A soma das bases trocáveis (S) apresentou valores que variam entre 1,2 

e 8,3 cmolc/kg, sugerindo baixa fertilidade natural do solo. As maiores 

contribuições para S foram as do cátion Ca2+, excetuando-se a amostra Sr que 

apresenta baixa concentração de Ca trocável. Adicionalmente, foi observado 

que para Mg trocável, 20% das amostras de solo apresentou valores 

extremamente baixos. Para K e Na trocável foram observados valores muito 

baixos em todas as amostras – o que é positivo no caso do Na+, já que o 

excesso de deste cátion no solo apresenta a capacidade de dispersão de argila 

e matéria orgânica; e diminuição da estabilidade dos agregados (OLIVEIRA, 

2008). 

Os teores de Fósforo apresentaram valores que variaram entre 1,0 e 

10,0 mg kg-1entre os pontos. Neste estudo, os pontos R1, R2 e R3 apresentam 

valores mais altos (10,0 mg kg-1) – provavelmente devido aos efluentes 

domésticos da cidade de Paracatu na bacia do Córrego Rico e influência de 

insumos agrícolas, enquanto as demais amostras apresentam valores mais 

baixos (entre 1,0 e 7,0 mg kg-1). O P é indispensável em uma série de 

processos metabólicos dos vegetais presentes do solo. Naturalmente, o fosfato 

nos solos tropicais e subtropicais encontra-se adsorvido com alta energia de 

ligação (sobretudo a óxidos e/ou hidróxidos de Fe) e, consequentemente, há 

pouco P disponível (DANIEL et al., 1998; McDOWELL et al., 2001). Nas 

amostras que apresentam as mais baixas concentrações de P, são 
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minimizados os efeitos de competição pelos mesmos sítios de adsorção deste 

elemento com o As (ASSIS, 2010). 

Com exceção das amostras de solos presentes nos pontos ER1, Sr e 

E1, os solos apresentaram alta saturação por bases (V%), o que confere a 

estes um caráter Eutrófico (EMBRAPA, 2006). Adicionalmente, foi determinado 

que as amostras de solo possuíam alta CTC, fato confirmado pelo ΔpH 

negativo.  

A quantificação da matéria orgânica revelou teores baixos, variando 

entre 1% e 3,1%. Estes valores estão de acordo com os teores de matéria 

orgânica tipicamente encontrada em solos tropicais da América do Sul: entre 

0,5 e 21,7 % (ALLOWAY, 1995; PALMIERI et al., 2005). A matéria orgânica, 

embora represente geralmente menos que 5% dos componentes sólidos, é 

responsável por cerca de 30 a 65% da CTC dos solos minerais e mais de 50% 

da CTC de solos arenosos e orgânicos, devido à formação de compostos de 

coordenação com metais (MATOS et al., 1996; SOARES, 2011). 

Também foram realizadas análises para o enxofre total por ICP-MS os 

resultados foram todos abaixo do limite de detecção considerado de 0,05%. 

Isso corrobora o fato dos sulfetos primários (incluindo arsenopirita e a própria 

pirita) não resistirem aos processos de intemperização e pedolização tropicais, 

liberando seus constituintes para as águas e/ou para serem sorvidos nos 

minerais de alteração neoformados, sobretudo o As nos óxidos e/ou hidróxidos 

de Fe originados na alteração das rochas matrizes.  

As análises no MEV não foram conclusivas, pois é necessária a 

quantidade de 1% do elemento estudado na amostra para que haja a 

identificação do As. Dessa forma, o As não foi identificado nas imagens 

observadas (Anexo II). 

 

5.2.3 Diagnóstico da contaminação dos solos  

 

Concentrações elevadas de metais e ametais no solo são de grande 

preocupação para órgãos governamentais e agências fiscalizadoras (SOARES, 
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2011). Considerando o disposto na Resolução nº 420, do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA, 2009), a proteção do solo deve ser realizada de 

maneira preventiva, a fim de garantir a manutenção da sua funcionalidade. 

Entre tais funções dos solos destaca-se: I - servir como meio básico para a 

sustentação da vida e de habitat para pessoas, animais, plantas e outros 

organismos vivos; II - manter o ciclo da água e dos nutrientes; III - servir como 

meio para a produção de alimentos e outros bens primários de consumo; IV - 

agir como filtro natural, tampão e meio de adsorção, degradação e 

transformação de substâncias químicas e organismos; V - proteger as águas 

superficiais e subterrâneas; VI - servir como fonte de informação quanto ao 

patrimônio natural, histórico e cultural; VII - constituir fonte de recursos 

minerais; e VIII - servir como meio básico para a ocupação territorial, práticas 

recreacionais e propiciar outros usos públicos e econômicos. 

A Tabela 6 (Item 5.1) apresentou pontos com diferentes concentrações 

de As, sendo que a média é de 270,8 mg kg-1, o valor mínimo encontrado foi de 

3,6 mg kg-1 (E3) e o valor máximo, 1752,9 mg kg-1 (R1). Considerando os 

limites orientadores estipulados pela Resolução CONAMA 420/2009 - 35 

mg/kg, valor de intervenção agrícola: (i) praticamente 100% das amostras da 

bacia do córrego Rico estão acima deste valor; (ii) cerca de 70% das amostras 

do Ribeirão Entre Ribeiros; e (iii) nenhuma amostra de solo da bacia controle 

do rio Escuro.  

Na Tabela 10 são apresentadas as concentrações de As, Fe, Al e Mn 

nas 10 amostras de solos consideradas nos itens anteriores. A Tabela 11 

apresenta a comparação dos valores deste estudo com variados valores 

orientadores. 
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Tabela 10 - Concentrações de As, Fe, Al e Mn em amostras de solo 
coletadas em Paracatu, MG, Brasil 

Ponto 
As Fe Al Mn 

(mg kg-1) (%) (%) (mg kg-1) 

R1 1752,9 7,4 2,6 132 

R2 527 7,0 4,1 524 

R3 443,4 5,1 3,6 684 

Sa. 81,5 4,0 2,0 442.5 

ER1 7,8 6,3 7,6 180 

ER2 1131,5 3,6 2,1 493 

ER3 467,3 5,4 3,9 586 

ER5 86,6 4,0 3,0 423 

Sr 39,2 4,5 3,3 286 

E1 16,3 3,0 2,5 351 

 

 

Tabela 11 - Concentração de As amostras de solo e sedimentos neste 
estudo e valores orientadores segundo a legislação nacional vigente e 

órgãos internacionais  
 

Estudo Tipo Valor As (mg kg
-1

) 

Este estudo Solo  Min.- Máx.  3,6-1752.9 

Este estudo Solo  Média 270,8 

Folhelho Médio(1) Rocha Média 13 

Média Mundial(1) Solo Média 7 

COPAM (VRQ)(2) Solo Limite 8 

CONAMA 420 (VP)(3) Solo Limite 15 

CONAMA 420 (VI)(4) Solo Limite 35-55-150 
 

(1) Adaptado de TUREKIAN; WEDEPOHL, 1961; JONASSON; BOYLE, 1979; (2) COPAM 
(VRQ) - Valor de referência de qualidade solo; (3) CONAMA 420 (VP) – Valor de prevenção 
acima do qual podem ocorrer alterações prejudiciais à qualidade do solo; (4) CONAMA 420 (VI) 
- Valor de intervenção da área para uso agrícola, residencial e industrial.  

 

A legislação brasileira estabelece classes de qualidade dos solos de 

acordo com as maiores concentrações apresentadas pelas substâncias 

presentes (CONAMA, 2009). 
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 Em 80% das amostras de solo, houve identificação como de Classe IV, 

pois apresentaram um elemento químico com concentrações superiores ao 

Valor de Intervenção. Segundo a Resolução CONAMA nº 420  

 

... requer ações de remediação estabelecidas no capítulo IV”. Tais 

ações envolvem entre outros aspectos “... I - a geração e a 

disponibilização de informações; II - a articulação, a cooperação e 

integração interinstitucional entre os órgãos da União, dos estados, 

do Distrito Federal e dos municípios, os proprietários, os usuários e 

demais beneficiados ou afetados; III - a gradualidade na fixação de 

metas ambientais, como subsídio à definição de ações a serem 

cumpridas; IV - a racionalidade e otimização de ações e custos; V - a 

responsabilização do causador pelo dano e suas consequências; e, 

VI - a comunicação de risco (CONAMA, 2009). 

 

O solo coletado no ponto ER1 é considerado de Classe III, pois 

apresenta uma substância química com concentrações maiores que o Valor de 

Prevenção e menor ou igual ao VI. Segundo o CONAMA (2009) “... requer 

identificação da fonte potencial de contaminação, avaliação da ocorrência 

natural da substância, controle das fontes de contaminação e monitoramento 

da qualidade do solo e da água subterrânea”. 

As concentrações de As, Fe, Al e Mn nas 10 amostras de solos 

apresentaram uma ampla faixa de valores e refletem uma significativa 

variabilidade espacial.  

Os resultados expostos indicam que todas as amostras estão acima dos 

valores da média mundial em concentração de As. Com exceção da amostra 

ER1, todas se encontram acima dos valores do folhelho médio e do valor de 

referência de qualidade do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM 

(CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL, 2011). De acordo com o 

COPAM, os valores encontrados classificam a área como contaminada e com 

potenciais riscos, diretos ou indiretos, à saúde humana. Dentre os pontos 

amostrais, 50% deles estão acima do Valor de Intervenção Industrial proposto 

pelo CONAMA. 

A presença de As nos solos pode estar relacionada ao processo de 

ciclagem biogeoquímica natural deste elemento, à dispersão atmosférica de 
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material particulado rico em As, oriundo da área de mineração e à 

movimentação de material no processo de mineração atual e passado 

(CHAPADEIRO, 2006; MELLO et al., 2014). 

Os pontos com as maiores concentrações de As estão localizados no 

Eixo-Mineração (R1, R2 e R3), no Eixo-Bacia de rejeitos: Córrego São 

Domingos (ER2) e no Córrego Santo Antônio (ER3). Nos pontos localizados no 

Córrego Rico (Eixo-Mineração) verificou-se um gradiente negativo de 

concentrações (1752,9; 527,0; 443,4 mg.kg-1) de montante para jusante - 

considerando que o primeiro ponto amostral (R1) está imediatamente à jusante 

da área de mineração de ouro. No Eixo-Bacia de rejeitos o ponto ER2 (1131,5 

mg.kg-1) é influenciado pela drenagem de solos da bacia do rio São Domingos, 

como no caso do ponto ER1 – área intensamente minerada por antigos 

garimpos e ainda recebendo a contribuição da mineração através de 

grotas/ravinas com suas fontes no morro da mina. Os efluentes da bacia de 

rejeitos contribuem pouco para a contaminação dos solos em ER2. O ponto 

ER3 (confluência do São Domingos com o Santo Antônio) que recebe a 

drenagem da bacia de rejeitos mostra solos com contaminação mais baixa 

(467,3 mg.kg-1).  

Os pontos Sa, Sr, ER5 (Eixo-Bacia de rejeitos) apresentam valores 

baixos se comparados com os pontos R1, R2, R3, ER2 e ER3, mas possuem 

concentrações superiores à média mundial e ao folhelho médio, podendo estar 

relacionado com a rocha matriz da região que apresenta altos teores de As, 

sendo que as atividades de lavra, transporte e processamento de minérios e 

deposição de rejeitos podem contribuir também para elevar os níveis de As, 

nos horizontes superficiais. 

A amostra E1, localizada no Rio Santa Izabel (Eixo-Controle) e ponto de 

captação de água à população paracatuense, apresentou concentração abaixo 

dos valores de intervenção da área para uso agrícola, residencial e industrial. 

As concentrações de Al nas amostras de solo variaram de 2,1 a 7,6%,  

as de Fe  de 3 a 8,6%, e as  de Mn de 132 a 684 mg kg-1 . Estes três metais 

apresentam grande abundância na crosta terrestre e normalmente encontram-
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se associados à composição mineralógica específica de solos intemperizados e 

podem funcionar como carreadores geoquímicos do As.  

As concentrações destes metais no solo são fortemente relacionadas ao 

pH (KABATA-PENDIAS, 2001). Em solos com valores de pH abaixo de 5, a 

solubilidade do Al é controlada pelo mineral gibbsita e aqueles com pH acima 

de 5, a concentração de Al em fase sólida é limitada pelo hidróxido de alumínio 

amorfo (LEE, 2006; SOARES, 2011). No presente estudo, nenhuma amostra 

apresentou pH abaixo de 5,0. 

A resolução Conama Nº 420 não contempla valores orientadores para 

Al, Fe e Mn, porém estes metais podem influenciar de maneira crítica o 

desenvolvimento vegetal caso os solos encontrem-se contaminados por eles. 

Por exemplo, muitos solos ao redor do mundo são enriquecidos em Mn devido 

a atividades antrópicas potencialmente impactantes às diferentes funções do 

ecossistema, sendo que as indústrias siderúrgicas e metalúrgicas são 

reconhecidas como as principais emissoras deste metal (HERNDON et al., 

2011). 

Para melhor compreender as possíveis associações entre as diversas 

variáveis analisadas nas amostras de solo, foi realizada a análise de correlação 

estatística não-paramétrica utilizando o teste de Spearman sobre o mesmo 

conjunto de amostras. Foram consideradas as correlações entre as: 

concentrações de As, Al, Fe, Mn, P, COT, Soma das Bases (S) e as bases 

individuais (Tabela 12). 

Os aspectos a serem ressaltados na análise de correlação realizada 

são: (i) a alta correlação positiva e significativa entre As e Fe, sugere que o As 

possui forte afinidade com óxidos (e.g., hematita) e hidróxidos (e.g., goetita) de 

Fe nos solos, presentes em praticamente todas as amostras analisadas, 

podendo ser por eles retido reduzindo a mobilidade/disponibilidade das altas 

concentrações de As medidas, i.e., atenuando o risco de exposição a partir, 

p.ex., dos solos para as águas. (ii) A ausência de correlação entre o As e as 

bases parece indicar que estas, como esperado, apresentam alta mobilidade e 

são lixiviadas dos solos. (iii) A não correlação com a matéria orgânica (COT) 

somente confirma os baixos teores desta devido à sua baixa estabilidade e 

lixiviação nos solos da região. (iv) Apesar de não-significativas o P tende à 

correlação positiva com o As, provavelmente pela sua afinidade comum ao Fe, 
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muito bem conhecida em solos tropicais. (v) A Gibbsita pode formar com óxi-

hidróxidos de Fe e a caulinita microagregados capazes de adsorver As mas 

que, via de regra, dependem principalmente da proporção de óxi-hidróxidos de 

Fe presentes (FORDHAM; NORRISH, 1979 in MELAMED, 1997). Apesar da 

presença da Gibbsita nas amostras de solo, não se observou correlação com o 

Al.  

 

Tabela 12 - Matriz de correlação de Spearman entre os teores nos solos 
de As e (i) indicadores de carreadores geoquímicos potenciais: metais Fe, 

Al, Mn e COT; e (ii) indicadores de fontes de efluentes domésticos e 
insumos agrícolas (P, Soma das Bases S, e bases individuais) 

 

 As Fe Al Mn COT S P Ca
2+

 Mg
2+

 K
+
 Na

+
 

As 1,00           

Fe 0,94 1,00          

Al -0,14 0,08 1,00         

Mn 0,31 0,24 0,13 1,00        

COT -0,32 -0,36 0,10 -0,02 1,00       

S 0,26 0,17 0,14 0,89 0,07 1,00      

P 0,50 0,47 0,07 0,31 0,37 0,23 1,00     

Ca
2+

 0,27 0,16 0,05 0,92 0,05 0,99 0,28 1,00    

Mg
2+

 0,05 -0,07 -0,02 0,71 0,17 0,88 0,04 0,84 1,00   

K
+
 0,10 0,00 -0,05 0,49 0,70 0,36 0,69 0,41 0,33 1,00  

Na
+
 -0,10 -0,16 -0,14 0,59 0,08 0,69 0,25 0,75 0,57 0,30 1,00 

 

 

Em 16 pontos amostrais foi realizada a análise da concentração de As 

nas frações areia (entre 1,7 e 0,075mm) e silte-argila (< 0,075mm). O resultado 

pode ser observado na Tabela 13. 

O valor médio das concentrações de As na fração areia são maiores 

(quase o dobro) do que os da fração silte-argila, com os maiores valores no 

eixo do Córrego Rico (pontos „R‟ na tabela). Entretanto, as medianas são 

praticamente iguais e a dispersão alta. 

Para avaliar a significância da diferença entre as concentrações de As 

nas duas frações foi empregado o teste não-paramétrico de Wilcoxon. O 

resultado (N=16, p=0,408) mostrou que não há diferença significativa para o 

nível de significância de p=0,05.  
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O teste de correlação não paramétrico de Spearman entre as 

concentrações de As nas duas frações consideradas mostrou uma alta 

correlação (p=0,951) ao nível de significância de p=0,05. 

 

Tabela 13 - Concentração de As (mg.kg-1) nas frações areia (1,7-
0,075mm) e silte-argila (< 0,075mm) dos solos (N=16) 

 

 
1,7-0,075mm <0,075mm 

R1 563,1 312,7 

R2 411,8 111 

R3 28 35,7 

R4 141,8 132,5 

R5 5,4 6,8 

R6 193,5 52,5 

R7 631,1 432,9 

Cp1 5,6 4,7 

ER2 16,7 15,5 

ER3 12,7 12,4 

ER8 98,7 101,1 

Sr 13 17,7 

E1 4,4 6,5 

E2 19,3 16,7 

E3 3,6 5,2 

E4 7,5 11,3 

Média 134,7 79,7 

DP 210,3 123,5 

Mín 3,6 4,7 

Máx 631,1 432,9 

 

O fato de se ter ótima correlação entre as concentrações de As nas 

frações areia e silte-argilosa, apesar de não haver diferença significativa entre 

os teores de As nas duas frações, quando o esperado é os maiores teores 

estarem associados à fração mais fina, pode ser devido à existência de 

películas de óxidos e/ou hidróxidos de Fe nos grãos maiores e, também, à 

presença de concreções ferruginosas na fração grosseira. 

 

5.2.4 Fracionamento geoquímico 
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A determinação da concentração total de um elemento é uma 

informação limitada, especialmente sobre o seu comportamento no meio 

ambiente. É importante considerar a biodisponibilidade do elemento – e isso 

pode ser detectado através de fracionamento geoquímico. A Figura 24 indica a 

distribuição do As entre as frações analisadas por meio da extração sequencial 

pelo método BCR. 

 

 

 

Figura 24 - As (%) em extração sequencial para amostras de solo. 

 

Na Fração 1 (Trocável) e na Fração 2 (Redutível), os solos 

apresentaram concentrações baixas ou abaixo do limite de detecção para as 

amostras analisadas, conforme encontrado também em Ferreira (2014). Na 

Fração 3 (Oxidável), há um incremento nas concentrações de As, porém pouco 

expressivo, já que nenhuma amostra apresentou mais de 50% do elemento 

nesta fração – o que justifica-se já que o teor de carbono presente nas 

amostras é baixo. 

Na Fração 4 (Residual), encontram-se as maiores porcentagens de As 

nos solos amostrados - resultado semelhante ao encontrado em outros estudos 

(OTERO et al.; 2003; FERREIRA, 2014). Entretanto, é importante observar que 

a presença de As na Fração 4 deve estar relacionada à presença de óxidos e 

hidróxidos de Fe mais resistentes, e que portanto, não foram capazes de serem 



98 
 

identificados na Fração 3 por serem menos solúveis, e portanto, mais estáveis 

(MELAMED, 2004). Sendo assim, o termo residual aqui se aplica a estes 

óxidos de Fe mais resistentes e não a minerais silicatados, já que estes são 

estéreis em As.  

Ladeira et al. (2002) investigaram a capacidade de adsorção de solos da 

região da mina Morro do Ouro, demonstrando uma capacidade de 0,7 a 3,6 

mgAs/gSolo, sendo estes resultados coerentes com os encontrados no 

presente estudo. Ainda os mesmos autores informam que o arsenato é 

preferencialmente adsorvido na superfície dos óxidos, se comparado aos 

silicatos constituídos de camadas. 

 

 

5.2.5 Análise de componentes principais nos resultados de solo 

 

A Figura 25 apresenta a análise de componentes principais realizada 

com as amostras de solos. 
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Os fatores 1 e 2 somados representam 52% da variabilidade dos dados, 

i.e., 48% da variabilidade deve-se a outros fatores. O Fator 1 (32,41% da 

variabilidade dos dados) está ligado ao pH dos solos e ao processo de 

adsorção de bases (apresentam associação positiva e significativa com o Fator 

1) em oposição à adsorção de Al+3 e H+ (apresentam associação negativa e 

significativa com o Fator 1) que justifica a acidez dos solos estudados. As 

frações disponíveis de As (trocável, redutível e oxidável) mostram tendência 

(negativa, mas não significativa com o Fator 1) à associação com as frações 

finas dos solos, entretanto, mais relevante é a associação positiva (não 

significativa mas importante em termos de tendência) entre o As e o Fe (que 

apresentam correlação positiva e significativa entre si como visto 

anteriormente) com as frações grosseiras, reforçando a possível formação de 

micropellets, películas ferruginosas em torno dos grãos etc. 

Solos

 Variáveis

 AreiaGrossa

 AreiaFina

 Silte

 Argila

 pHÁgua

 pHKCl

 Ca2+
 Mg2+

 K+

 Na+

 SomaBases

 Al3+

 H+

 Sat.Bases

 CTC

 As Fe

 Al

 COT

 P

 AsTro AsRed

 AsOxi

 AsRes

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
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Figura 25 - Análise de componentes principais dos parâmetros analisados nos solos. 
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O Fator 2 (19,57% da variabilidade dos dados) está relacionado à CTC e 

à matéria orgânica (COT) apresentando associação positiva e significativa. Os 

parâmetros com afinidade geoquímica à adsorção sobre partículas finas 

(bases, H+, frações disponíveis de As, P) tendem à associação positiva, mas 

não significativa com o Fator 2. As e Fe totais, bem como o As residual, estão 

associados negativamente com o Fator 2.  

A rigor, os dois fatores estão vinculados ao processo geoquímico sortivo 

e à influência do pH. A CTC é calculada com base nas variáveis H+, Al+ 

(determinantes do pH dos solos) e Soma de bases (EMBRAPA, 2006). Em 

solos tropicais, o carbono interage com óxido de Fe influenciando diretamente 

na adsorção de fósforo no solo (PEREIRA, 2010; RAMOS et al., 2010) 

podendo gerar uma camada externa negativa capaz de adsorver cátions.  

O segundo diagrama indica a distribuição dos 10 pontos considerados 

nas caracterizações granulométricas, mineralógicas e químicas, a partir da 

análise das variáveis analisadas (Figura 26). 

 

 

 

Solos

Pontos
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R3
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Sr

ER5

E1

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

Fator 1: 32,41%

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

F
a

to
r 2

: 1
9

,5
7

%

Figura 26 - Análise de componentes principais nos pontos amostrais (“scores”). 
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O solo amostrado no ponto E1 (captação de água de Paracatu) no Eixo-

Controle (bacia do rio Escuro) apresenta associação significativa positiva com o 

Fator 2 e negativa com o Fator 1, sugerindo uma maior influência da matéria 

orgânica (COT, sendo o ponto amostral onde o As mais se associou à matéria 

orgânica, cf. Fração 3 da extração sequencial BCR realizada) em ambiente 

mais ácido. Comportamento oposto, com relação ao Fator 2, aos solos dos 

pontos: (i) R1 na saída da área da mina; (ii) e Sr, localizado em uma área de 

solos bastante alterados, onde inclusive, obras de expansão da empresa 

Kinross estão sendo realizadas. O ponto ER2 (em área sob influência direta da 

mina e, provavelmente, de antigos garimpos) está associado de maneira 

significativa positiva com o Fator 1. Observa-se, ainda, que nos pontos do Eixo-

Mineração, apesar de não significativa, há uma gradação, indicando que o os 

pontos R1, R2 e R3 saem de um ambiente ácido para um mais básico, 

sobretudo relativamente ao Fator 2.  

 

5.3 SEDIMENTOS 

 

5.3.1 Caracterização física e mineralógica dos sedimentos 

 

Na Tabela 14 são apresentados os resultados obtidos a partir de um 

grupo de 10 amostras de sedimentos, nos mesmos pontos de coleta dos solos, 

selecionadas pela sua representatividade.  
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Tabela 14 - Distribuição granulométrica e mineralógica das amostras de 
sedimento de corrente coletadas em Paracatu, MG, Brasil 

 

Amostra 

< 0,075  1,7-0,075 
Composição mineralógica 

g/kg 

R1 2,26 97,74 Quartzo, Ilita e Hematita 

R2 3,32 96,68 Quartzo, Ilita, Caulinita e Hematita  

R3 5,78 94,22 Quartzo, Ilita, Caulinita, e Gibbsita 

Sa 67,31 32,69 Quartzo, Ilita, Caulinita e Gibbsita 

ER1 1,59 98,41 Quartzo, Ilita, Caulinita e Gibbsita  

ER2 3,81 96,19 Quartzo, Ilita, Caulinita e Gibbsita 

ER3 43,88 56,12 Quartzo, Ilita, Caulinita e Gibbsita 

ER5 19,58 80,42 Quartzo, Ilita, Caulinita e Gibbsita  

Sr 13,86 86,14 Quartzo, Ilita, Caulinita e Gibbsita 

E1 8,72 91,28 Quartzo, Ilita, Caulinita e Gibbsita 

    

 
 

Os resultados indicam que o ponto Sa é o único que apresenta uma 

textura mais fina, enquanto os sedimentos dos demais pontos apresentam uma 

textura mais grosseira (>0,075 mm). O ponto Sa situa-se na saída da barragem 

de rejeito e, portanto, os sedimentos grosseiros decantam antes de serem 

exportados para o Rio Santo Antônio. O ponto ER3, na confluência dos 

córregos Santo Antônio proveniente da barragem de rejeitos e córrego São 

Domingos, representa uma zona de acumulação fluvial daí os seus teores 

relativamente elevados na fração fina.   

Os minerais são herdados das rochas alteradas e/ou dos solos que 

recobrem as bacias de drenagem quando no processo de erosão, transporte e 

sedimentação, tendo em vista que o grau de alteração na região é alto, ocorre 

pouca ou nenhuma modificação dos minerais existentes nos locais de origem 

(sobretudo os solos). A mineralogia e a granulometria, além de indicarem a 

hidrodinâmica do sistema e das condições ambientais de sedimentação, 

também são fatores importantes no controle da distribuição natural e/ou 
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antrópica dos componentes no sedimento e consequentemente dos minerais 

(BERREDO, 2008). 

Em picos de descarga fluvial, nos terrenos íngremes das encostas, os 

produtos da erosão (e de intemperismo químico associado) podem ser 

carreados pelo runnoff até a corrente fluvial e transportados até o curso inferior 

do rio (SOARES, 2011).  

A mineralogia das amostras de sedimento mostra-se homogênea, sendo 

que todas apresentam quartzo, caulinita e ilita em suas assembleias 

mineralógicas constituintes, como é esperado em sedimentos em avançado 

estágio de intemperismo (FORMOSO, 2006) e originados (caulinita e ilita) da 

alteração de muscovita presente nos filitos carbonosos (MULHOLLAND, 2009). 

Além disso, em 80% das amostras foi identificada a presença de gibbsita. As 

proporções de caulinita e gibbsita podem estar associadas tanto ao 

intemperismo quanto à composição do material original, já o quartzo é um 

mineral resistente ao intemperismo. 

As Figuras 27, 28 e 29 apresentam difratogramas dos Eixos Mineração, 

Controle, e Bacia de rejeitos, com a composição mineralógica observada. 

 

Figura 27 - Difratograma de um ponto amostral do Eixo-Mineração. 
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Figura 28 - Difratograma de um ponto amostral do Eixo-Controle. 

 

Figura 29 - Difratograma de um ponto amostral do Eixo-Bacia de rejeitos. 
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Um aspecto relevante a ser remarcado é que a composição mineralógica 

dos sedimentos é mais homogênea e madura do que as dos solos, o que indica 

o processo de triagem do material a partir dos solos fontes e do transporte 

fluvial. A ausência de Monmorilonita (uma argila de características básicas e 

expansiva), bem como de óxidos de ferro bem cristalizados (Magnetita e 

Hematita) presentes nos difratogramas dos solos, sugere a alteração desses 

minerais a produtos neoformados amorfos, e.g., hidróxidos de Fe. A ausência 

de sulfetos nos difratogramas, tanto de solos quanto de sedimentos, atesta o 

caráter de forte intemperismo, e sugere a translocação do As para a adsorção 

e mesmo coprecipitação com o Fe. A ausência da Montmorilonita, a qual 

possui alta CTC potencial, sugere a sua transformação, parcial ou total, em 

outras formas de argilas, com menor capacidade de adsorção.  

 

 

 

5.3.2 Caracterização química e diagnóstico da contaminação dos 

sedimentos 

 

A Tabela 15 foi elaborada sobre as mesmas amostras caracterizadas em 

termos da granulometria e mineralogia, e apresenta os valores encontrados 

para pH em água e Carbono Orgânico Total. Entre os valores de pH, observa-

se comportamento semelhante aos dos solos, com variação entre 5,6 e 7,8. 

Os valores de COT para sedimentos são inferiores aos valores 

encontrados nos solos, sendo a porcentagem mais alta encontrada nos pontos 

ER3 e ER5 (1,20% para ambos), porém ainda é um valor pouco expressivo, 

apesar apresentarem características de áreas de acumulação fluvial. Os 

valores de COT também se encontram abaixo do Valor de Alerta proposto pela 

resolução nº 344 (2004) - valor acima do qual existe possibilidade de causar 

prejuízos ao ambiente na área de disposição. Neste caso, o Valor Orientador 

de Alerta é de 10%. 

Os sedimentos com teores de matéria orgânica inferiores a 10% são 

classificados como inorgânicos (SARAIVA et al.; 2009; SOARES, 2011). Desta 

forma, os sedimentos analisados podem ser classificados como inorgânicos, 
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uma vez que todos os resultados de carbono orgânico foram inferiores a 

1,20%. 

Os teores de Na, Mg e Ca nos sedimentos são de uma a duas ordens de 

grandeza menores do que nos solos, o que está de acordo com o caráter de 

intensa e permanente lixiviação das águas fluviais. O K permanece em níveis 

similares, provavelmente devido em parte à presença de ilita e outros silicatos 

não identificados nos difratogramas.  

 

 

Tabela 15 - Concentrações de As, Fe, Al, P, K, Ca, Na e Mg em amostras 
de sedimentos coletadas na cidade de Paracatu, MG, Brasil 

 

Amostra 
As Fe Al P K Ca Na Mg 

pH (1) 
COT 

(mg kg-1) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

R1 4297,2 16,78 1,96 0,053 0,23 0,00 0,009 0,02 5,60 0,20 

R2 2868 11,71 1,71 0,040 0,18 0,09 0,009 0,07 5,90 0,47 

R3 569,5 5,81 2,74 0,043 0,35 0,06 0,018 0,08 6,30 0,96 

Sa. 159,0 6,54 3,63 0,047 0,38 0,28 0,010 0,22 6,90 0,70 

ER1 1638,2 12,65 2,15 0,037 0,30 0,11 0,010 0,23 7,20 0,33 

ER2 31,0 3,11 0,90 0,016 0,13 0,05 0,008 0,06 7,80 0,58 

ER3 3216,8 10,91 1,77 0,024 0,27 0,08 0,008 0,09 7,70 1,20 

ER5 203,5 3,86 2,08 0,021 0,27 0,05 0,013 0,08 6,50 1,20 

Sr 1349,1 6,91 2,19 0,027 0,31 0,20 0,010 0,23 7,30 0,92 

E1 12,8 4,15 1,05 0,028 0,19 0,00 0,022 0,02 6,90 0,42 

(1) Medido em água na proporção 1:2,5 

 

As concentrações de P são uma ordem de grandeza menor do que nos 

solos, sugerindo uma maior lixiviação e transporte em solução deste elemento, 

seja ele de origem natural ou antrópica, e.g., efluentes domésticos.  

Os teores de Al tendem a ser a metade das concentrações observadas 

nos solos apesar da presença da Gibbsita nos difratogramas. Uma explicação 

está na menor mobilidade/solubilidade deste elemento nas condições pH 

relativamente neutras e na fixação da sua mineralogia nos solos. 



107 
 

As concentrações de Fe nos sedimentos são praticamente o dobro 

daquelas dos solos, demonstrando a alta estabilidade deste metal nas 

condições fluviais na forma de óxidos e/ou hidróxidos. Este fato talvez seja o 

principal motivo para as altas concentrações As no sedimentos, o qual estaria 

retido associado ao Fe, reduzindo à sua disponibilidade e risco. 

Para melhor compreender as possíveis associações entre as diversas 

variáveis analisadas nas amostras de sedimento, foi realizada a análise de 

correlação estatística não-paramétrica utilizando o teste de Spearman sobre o 

mesmo conjunto de amostras. Foram consideradas as correlações entre as 

concentrações de As, Al, Fe, P, COT, e as bases individuais (Tabela 16).  

 

 

Tabela 16 - Matriz de correlação de Spearman entre os teores nos 
sedimentos de As e (i) indicadores de carreadores geoquímicos 

potenciais: metais Fe e Al, e COT; e (ii) indicadores de fontes de efluentes 
domésticos e insumos agrícolas (P e bases individuais) 

 

 As Fe Al P K Ca Na Mg pH COT 

As 1,00          

Fe 0,87 1,00         

Al 0,09 0,19 1,00        

P 0,35 0,60 0,48 1,00       

K 0,02 0,12 0,97 0,38 1,00      

Ca 0,12 0,26 0,62 0,14 0,62 1,00     

Na -0,49 -0,31 0,40 0,19 0,41 -0,11 1,00    

Mg 0,15 0,20 0,69 -0,07 0,73 0,87 0,03 1,00   

pH  -0,31 -0,35 -0,19 -0,71 -0,02 0,27 -0,33 0,41 1,00  

COT -0,12 -0,47 0,27 -0,47 0,37 0,22 0,06 0,38 0,29 1,00 

 

Os aspectos a serem ressaltados na análise de correlação realizada são 

similares aos feitos para os solos: (i) a alta correlação positiva e significativa 

entre As e Fe, sugere que o As possui forte afinidade com óxidos e/ou 

hidróxidos de Fe nos sedimentos, apesar destes não serem observados nos 

difratogramas, sugerindo serem amorfos, podendo ser por eles retido reduzindo 

a mobilidade/disponibilidade das altas concentrações de As medidas, i.e., 
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atenuando o risco de exposição a partir, p.ex., dos sedimentos para as águas. 

(ii) A ausência de correlação entre o As e as bases parece indicar que estas, 

como esperado, apresentam alta mobilidade e são lixiviadas dos sedimentos. 

(iii) A não correlação com a matéria orgânica (COT) somente confirma os 

baixos teores desta devido à sua baixa estabilidade e lixiviação nos 

sedimentos. (iv) Apesar de não-significativas o P tende à correlação positiva 

com o As, provavelmente pela sua afinidade comum ao Fe. (v) Apesar da 

presença da Gibbsita nas amostras de sedimento, um mineral capaz de reter o 

As, não se observou correlação com o Al. 

Em 13 pontos amostrais foi realizada a análise da concentração de As 

nas frações areia (entre 1,7 e 0,075mm) e silte-argila (< 0,075mm). O resultado 

pode ser visto na Tabela 17.  

 

Tabela 17 - Concentração de As (mg.kg-1) nas frações areia (1,7-0,075mm) 
e silte-argila (< 0,075mm) dos sedimentos (N=13) 

     1,7-0,075mm <0,075mm 

R1 4328,9 2949,0 

R2 3331,9 334,6 

R3 611,0 429,5 

R4 255,8 264,4 

R5 294,6 306,7 

R6 2987,4 653,9 

Sa 114,0 109,7 

ER3 3781,1 1184,7 

ER4 2872,4 676,7 

ER6 1165,2 811,8 

ER8 3,0 6,8 

ER9 838,2 415,3 

E2 16,0 20,1 

Média 1583,5 627,9 

DP 1614,0 772,7 

Mín 3,0 6,8 

Máx 4328,9 2949,0 

 

Assim como para os solos, os valores das concentrações de As na 

fração areia são maiores do que os da fração silte-argila, com os maiores 

valores no eixo do Córrego Rico (pontos R na tabela). O valor médio e a 
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mediana da concentração de As da fração areia são praticamente o dobro da 

fração fina.  

Para avaliar a significância da diferença entre as concentrações de As 

nas duas frações foi empregado o teste não-paramétrico de Wilcoxon. O 

resultado p=0,019 para N=13 mostra que há diferença significativa ao nível de 

significância de p=0,05. 

O teste de correlação não-paramétrico de Spearman entre as 

concentrações de As nas duas frações consideradas mostrou uma alta 

correlação (p=0,890) ao nível de significância de p=0,05. 

O fato de se ter ótima correlação entre As total nos finos e na areia é 

esperado. Entretanto, o fato de haver diferença significativa entre os teores de 

As das duas frações (areia e fina), sendo que o As na fração areia ter média 

duas vezes maior do que na fração fina (quando o esperado é ter maior 

contaminante ligado ao finos) pode ser, assim como para os solos, mas de 

forma mais evidenciada pela diferença significativa, devido a películas de 

óxidos/hidróxidos nos grãos maiores e sobretudo concreções ferruginosas na 

fração grosseira.   

A Tabela 18 apresenta a comparação dos dados de As nos sedimentos 

deste estudo (Tabela 6 do item 5.1) com valores orientadores.  

 

 

Tabela 18 - Concentração de As em amostras de sedimentos neste estudo 
e valores orientadores segundo a legislação nacional vigente e órgãos 

internacionais  

 

Estudo Valor As (mg kg
-1

) 

Este estudo Min.- Máx.  3,0 - 4297,2 

Folhelho Médio(1) Média 13 

CONAMA 344(Nível 1)(2) Limite 5,9 

CONAMA 344(Nível 2 (3) Limite 17,0 

REZENDE (2009) Min.- Máx. 319 – 1116 

FERREIRA (2014) Min.- Máx. 2318 - 4727 
(1) Adaptado de TUREKIAN; WEDEPOHL, 1961; JONASSON E BOYLE, 1979; (2) Nível 1 – 
Limiar abaixo do qual prevê-se baixa probabilidade de efeitos adversos à biota; (3) Nível 2 – 
Limiar acima do qual prevê-se um provável efeito adverso à biota; (4) Faixa do Valor de 
Intervenção da área para uso agrícola, residencial e industrial.  
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Os resultados expostos apontaram que, com exceção do ponto ER8 

(3,0) todas as amostras estão acima dos valores limitadores CONAMA (Nível 1) 

e do folhelho médio em concentração de As. Dentre as amostras, 77% estão 

acima do Valor de Intervenção Industrial orientado pela CETESB. 

Sedimentos no entorno de áreas de minerações auríferas geralmente 

apresentam níveis elevados de arsênio devido ao alto grau de contaminação 

por produtos e processos da atividade minerária, como dispersão mecânica de 

sólidos de minerais primários de As e minerais secundários formados por 

intemperismo de resíduos e rejeitos (GARCIA-SANCHEZ, 2003).  

Os pontos com as maiores concentrações de As estão localizados no 

Córrego Rico (R1 e R2), no Córrego São Domingos (ER1 e ER2) e no Córrego 

Santa Rita (Sr), pontos onde também forma encontradas concentrações altas 

nos solos. Nos pontos localizados no Córrego Rico verificou-se um gradiente 

negativo de concentrações (4297,2; 2868; 569,5 mg.kg-1) da montante até a 

jusante.  

O Córrego Rico nasce dentro da área da mineração, que corresponde a 

uma área aproximada de 5 km2. O relevo da área ocupada pela mineração 

apresenta declividade superior a 20%, apresentando ainda baixa capacidade 

de infiltração (RPM, 1997). A baixa capacidade de infiltração é conferida pelo 

tipo de rocha presente na área, que, juntamente com as características do 

relevo, favorece o surgimento de muitos pontos erosivos. Assim, o transporte 

de materiais através do escoamento superficial advindo da área de mineração 

é facilitado, contribuindo para o aumento das concentrações de As em 

sedimentos coletados à jusante (FERREIRA, 2014).  

No Eixo Entre-Ribeiros os pontos ER1 e ER3 apresentam valores acima 

de 1000 ppm (1638,2 e 3216,8, respectivamente) enquanto o ponto ER2 

apresenta valor inferior, tornando-se um caso atípico – já que sua concentração 

de As no solo é bastante alta (1131,5 mg.kg-1).  

É possível verificar que nos sedimentos encontram-se concentrações de 

As superiores às encontradas nos solos. Como dito anteriormente, os teores de 

As nos sedimentos pode estar associado a processos como ciclagem 

biogeoquímica natural deste elemento no meio, além de deposição de 
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sedimentos por erosão hídrica. Estes processos combinados podem 

proporcionar um enriquecimento de As nos sedimentos locais. 

Os valores obtidos para a concentração de fósforo total encontram-se 

abaixo do Valor de Alerta proposto pela resolução nº 344 (2004) – que para o 

fósforo é de 2000 mg kg-1. Os valores de Al e Fe variaram entre 0,90 – 3,63%, 

e 3,11 e 16,78%, respectivamente. Os valores para Fe estão mais altos 

comparados aos encontrados nos solos. Metais como o Fe e o Al são os mais 

abundantes nos sedimentos, pois são alguns dos elementos mais comuns na 

crosta terrestre (JAIN et al., 2010).  

 

5.3.3 Fracionamento geoquímico 

 

Como exposto anteriormente, o procedimento de extração sequencial 

determina a distribuição dos elementos entre as diferentes frações 

geoquímicas. Destaque é dado à fração trocável (Fração 1) que mostra a 

quantidade de cada elemento que seria liberada no meio ambiente se 

condições levemente mais ácidas surgissem. Esta é a fração geoquímica mais 

reativa do sedimento e, consequentemente aquela que apresenta o maior risco 

ao meio ambiente (SOARES, 2011). 

A Figura 30 indica a distribuição do As entre as frações analisadas por 

meio da extração sequencial pelo método BCR. 
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Figura 30 - As (%) em extração sequencial para amostras de sedimentos. 

 

Os resultados encontrados no fracionamento dos sedimentos é muito 

semelhante ao encontrados nos solos. Na Fração 1 (Trocável) e na Fração 2 

(Redutível), os sedimentos apresentaram concentrações baixas ou abaixo do 

limite de detecção para as amostras analisadas, conforme encontrado também 

em Ferreira (2014). As maiores porcentagens de As nos sedimentos 

amostrados encontra-se na Fração 4 (Residual). É válido reinterar que a 

presença de As na Fração 4 pode estar a silicatos e pirita ou ainda à sulfetos 

orgânicos ou recalcitrantes que não foram extraídos e quantificados em fases 

anteriores (KREIDIE et al., 2011). Neste estudo, atribui-se a presença do As na 

Fração 4 à presença de óxidos e hidróxidos de Fe mais estáveis. 

 
 

5.3.4 Análise de componentes principais nos resultados de sedimentos 
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A Figura 31 apresenta a análise de componentes principais observados 

nas amostras de sedimentos. 

 

Sedimentos 

 Variáveis

 AsTot Al

 Fe

 P

 Mg

 K Ca

 Na

 COT
 < 0,075 mm

 1,7-0,075mm

 AsTro
 AsRed

 AsOxi

 AsRes

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Fator 1 : 37,45%

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

F
a
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r 2

 : 2
3

,3
2

%

Figura 31 - Análise de componentes principais dos parâmetros analisados nos sedimentos. 
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Os fatores 1 e 2 somados representam 60,77% da variabilidade dos 

dados, i.e., 39,23% da variabilidade deve-se a outros fatores. Tanto o Fator 1  

(37,45% da variabilidade dos dados) quanto o Fator 2 (23,32% da variabilidade 

dos dados), mostram um forte controle da granulometria.  

As frações disponíveis de As (As trocável, redutível e oxidável) e 

granulometria 1,7-0,075mm apresentam associação positiva e significativa com 

o Fator 1. Comportamento oposto ao do Fe, As residual (AsRes – o qual está 

ligado aos óxi-hidróxidos de Fe, cf. extração sequencial BCR realizada nos 

sedimentos) e granulometria <0,075mm. Ressalta-se que as maiores 

concentrações de As estão relacionadas à fração 1,7-0,075mm, o que não é 

indicado pelo Fator 1.  

O Fator 2 mostra associações positivas com a granulometria <0,075mm, 

matéria orgânica, frações disponíveis de As e bases. O mesmo padrão 

apresentado pelos solos. Sugere um ambiente mais redutor. O As total, Al 

(ligado à gibbsita) e a granulometria 1,7-0,075mm apresentam associação 

positiva e significativa com o Fator 2. Sugere um ambiente mineralogicamente 

mais maduro e oxidante. Este fato está de acordo com o observado nas 

análises químicas das duas frações granulométricas consideradas nos 

sedimentos.  

    A fraca associação do As com o Fe nos dois eixos (fatores) pode ser 

explicada pelo  ambiente redutor, sofrendo volatização do oxigênio dissolvido, 

caracterizado pela presença de águas quentes, associada a uma lâmina d‟água 

pouco profunda, característica do período amostrado neste estudo,  

ocasionando a solubilização parcial de óxidos e hidróxidos amorfos. 

O segundo diagrama indica a distribuição dos 10 pontos considerados 

nas caracterizações granulométricas, mineralógicas e químicas, a partir da 

análise das variáveis analisadas indica a distribuição dos pontos amostrais, a 

partir da análise das variáveis (Figura 32). 
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O sedimento amostrado no ponto E1 (captação de água de Paracatu) no 

Eixo-Controle (bacia do rio Escuro) apresenta associação significativa positiva 

com os Fatores 1 e 2, sugerindo mistura de influências das duas frações  

granulométricas estudadas. As concentrações de As de ambas as frações 

neste ponto são as mais baixas observadas e praticamente não mostram 

diferença (cf. Tabela 17). Comportamento oposto, com relação ao Fator 1, é o 

do ponto Sa (na saída da barragem de rejeitos, ponto amostral que apresenta 

maior quantidade de material fino, 67%), e com relação ao Fator 2 é o do ponto 

R1 na saída da área da mina (98% de material arenoso). Observa-se que nos 

pontos do Eixo-Mineração há uma gradação, relativamente ao Fator 2, 

indicando que os pontos R1, R2 e R3 saem de um ambiente mais ácido e 

oxidante para um mais básico e redutor. 

 

Figura 32 - Análise de componentes principais nos pontos amostrais (“scores”). 
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5.4 ÁGUAS FLUVIAIS 

 

5.4.1 Diagnóstico da contaminação por As nas águas fluviais 

 

Na Tabela 19 são apresentadas as concentrações de As total nas 

águas, assim como os valores orientadores preconizados pela Resolução 357 

(CONAMA, 2005). 
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Tabela 19 - Concentrações de As (µg.L-1) nas amostras de águas fluviais 
analisadas, LD<0,5 µg.L-1 

 

Amostra Bacia Rios As (µg.L-1) 

Es1 

Rico 

Espalha 
<0,5 

Es2 <0,5 

R1 

Rico 

23,6 

R2 19,1 

R3 40,1 

R4 6,8 

R5 7,1 

R6 - 

R7 12,0 

R8 23,2 

Cp1 
Pobre 

<0,5 

Cp2 11,9 

RP1 
Rio Paracatu 

<0,5 

RP2 <0,5 

ER1 

Ribeirão entre Ribeiros 

São Domingos 
29,1 

ER2 22,1 

ER3 
Sto. Antônio 

18,9 

Sa 5 

ER4 

Sta. Rita 

13,5 

ER5 2,7 

ER6 19,1 

ER7 5,2 

Sr 13,5 

ER8 
São Pedro 

<0,5 

ER9 0,6 

E1 

Escuro 

Sta. Isabel <0,5 

E2 Traíra 0,7 

E3 
Escurinho 

<0,5 

E4 0,8 

 
Em negrito valores acima de 10 µg.L

-1
, valor orientador para águas classe 2 (CONAMA 

357/2005) e para águas de consumo humano da Portaria 518 do Ministério da Saúde (MS) . 33 
µg.L

-1
 é a referência do CONAMA para águas classe 3 para usos de dessedentação animal e 

irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras. 

 



118 
 

Considerando 10 µg.L-1 como o valor orientador para águas classe 2 

(CONAMA 357/2005) e para águas de consumo humano da Portaria 2914 do 

Ministério da Saúde (MS):  

(i) 40% das amostras na tabela estão acima de 10 µg.L-1. 

(ii) Praticamente 100% das amostras da bacia do córrego Rico (Eixo-

Mineração) estão acima deste valor. 

(iii)  As águas do córrego Espalha estão abaixo do LD do método analítico 

empregado (< 0,5 µg.L-1). Tendo em vista que o Espalha deságua no 

Rico antes da área urbana, este afluente assume grande importância 

para a diluição/atenuação das concentrações de As originadas 

diretamente da mineração (R1).  

(iv)  O valor 40,1 µg.L-1 do ponto R3 deve ser encarado com cuidado. Ele 

corresponde à média de 55,2 µg.L-1 (amostragem 2010) e 25,0 µg.L-1 

(amostragem 2011). Os valores médios históricos neste ponto são 

altos: médias de 22.3±13.9 e 21.9±6.4 mg.kg-1 nos períodos, 

respectivamente, 1998-2004 e 2008-2011 (Fonte: IGAM/MG - 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas – relatório não publicado). As 

concentrações tendem a decrescer para jusante (pontos R4 e R5).   

(v)  As concentrações de As no rio Paracatu (Eixo-Mineração) em amostras 

coletadas imediatamente a jusante da foz do Rico são menores que 

o LD 0,5 µg.L-1. Isso sugere que na época de estio as cargas de As 

da área de estudo não afetam de forma significativa as águas do rio 

Paracatu. 

(vi)  5 das 11 amostras (45%) da bacia do Ribeirão Entre Ribeiros (Eixo-

Bacia de rejeitos)estão acima do valor orientador; sendo que 2 

dessas 5 amostras correspondem aos pontos ER1 e ER2 da sub-

bacia do São Domingos, outra (ER3) à confluência do São Domingos 

(diretamente afetado pela mineração e por áreas de mineração 

artesanal) com o Santo Antônio e depois segue para o Santa Rita 

(ER4). 

(vii) A concentração de As proveniente da barragem de rejeitos (ponto 

Sa) apresentou 5 µg.L-1, sugerindo a retenção do As nos sedimentos 

decantados na barragem. 
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(viii) A tendência aparente é de que haja redução das concentrações em 

um gradiente decrescente a medida que se afasta na direção jusante 

da área mais impactada na bacia do Entre Ribeiros (cf. pontos ER7 e 

ER5). 

(ix)  As concentrações de As no Eixo-Controle (rio Escuro) estão abaixo 

ou muito próximas do LD 0,5 µg.L-1.       

 

A área da mineração (área industrial, bacias de rejeitos, áreas de 

disposição de estéril etc.) recobrindo mais de dez km2 a menos de 2 km ao 

norte da cidade de Paracatu, está em grande parte situada em terreno elevado 

com direta relação com a drenagem adjacente.  

Por outro lado, conforme descrito, o corpo de minério tem uma estrutura 

bem delimitada, entretanto, a zona de oxidação da área mineralizada 

extrapolou os seus limites e, provavelmente em conjunção com a alteração de 

filitos mais pobres em ouro, proporcionou a intensa lavra na região desde o 

período colonial.  

Entre as décadas de 60 e 90 foram reprocessados rejeitos. A degradação 

das drenagens pode ser observada nas duas watersheds mais contaminadas 

por As (Rico e Entre-Ribeiros), mas foi maior no segmento superior da bacia do 

Rico e na do São Domingos (área rural-periurbana SSE de Paracatu), Kinross 

(2011). Então, além dos materiais naturais (rochas e solos) como fontes de As 

para as águas fluviais, existem as fontes extras dos materiais oriundos dos 

rejeitos da mineração artesanal, dos desmontes de antigas lavras, cavas e 

barragens de contenção de rejeitos nas drenagens, brejos, pântanos etc. 

Nas condições de amostragem deste estudo realizada em período de déficit 

hídrico as águas fluviais refletem o fluxo permanente das águas que percolam 

a zona não saturada dos solos. 

Os solos e os sedimentos fluviais da área contem altas concentrações de 

Fe, Al e Mn, na forma de óxidos e hidróxidos (como películas ao redor de grãos 

de siliscato, grãos, e são geralmente amorfos), associadas a altas 

concentrações de argilo mineral de baixa capacidade adsortiva (caolinita) e 

conteúdos baixos de matéria orgânica (BIDONE et al., 2014a). Conforme visto, 

os óxidos e hidróxidos de Fe, Mn e Al, tanto dos solos quanto dos filitos 
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altamente alterados, apresentaram em testes com isotermas em laboratório 

capacidade potencial de adsorção de 700 a 3,600 mg.kg-1 de As adsorvido. 

Esta alta capacidade de adsorção do As em solos e sedimentos nas bacias 

estudadas explica os relativos baixos valores de concentração nas águas 

fluviais, mas que em muitas amostras ultrapassam o valor orientador legal. 

Valores superiores a 500 µg.L-1 são reportados em rios adjacentes à minas e 

depósitos de rejeitos e estéreis (PROHASKA; STINGEDER, 2005).  

 

  

5.4.2 Parâmetros hidrogeoquímicos e o comportamento do As 

 

Os dois anos amostrados apresentaram precipitações são 

significativamente semelhantes – teste não paramétrico de Wilcoxon n=12; 

α=0,05; p=0,859 - e apresentaram o mesmo padrão de distribuição médio 

mensal – teste não paramétrico de Spearman n=12; α=0,05; Rs=0,770; 

p=0,003.  

Os parâmetros analisados nas águas não apresentaram diferenças 

significativas entre as amostragens de 2010 e 2011. Os resultados 

apresentados e discutidos a seguir representam o valor médio de cada 

parâmetro considerando as duas amostragens realizadas. 

A Tabela 20 apresenta os parâmetros hidrogeoquímicos analisados. 
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Tabela 20 - Parâmetros hidrogeoquímicos analisados nas águas fluviais (Continua na próxima página) 

Pontos Bacias Rios 
As 

(ug/L) 
Fe 

(ug/L) 
Mn 

(ug/L) 
S 

(mg/L) 
Al 

(ug/L) 
pH 

OD 
(mg/L) 

Eh 
(mV) 

T (°C) 
CE 

(uS/cm) 
MPS 

(mg/L) 

Es1 

Rico 

Espalha 
0,5 125,00 23,44 1 26,00 6 6 33,4 23,2 7 -  

Es2 0,5 263,00 12,15 1 23,00 5,9 6,39 31,9 21,2 11 -  

R1 

Rico 

23,6 33 53,89 8 7 6,5 5 25,1 35,5 72 22,32 

R2 19,1 189,00 0,88 2 8,00 7,1 1,74 -17,8 27,8 142 44,64 

R3 40,1 81,00 0,31 4 8,00 7,8 5,07 120,2 27,1 255 22,32 

R4 6,8 106,00 4,51 1 36,00 7,6 5,89 153 24,2 186 13,392 

R5 7,1 133,00 6,12   88,00 7,6 5,69 81,3 24,2 169 78,12 

R7 12 391,00 1,12 2 15,00 6,9 0,97 -46,6 27,3 116 33,48 

R8 23,2 140,00 0,36 2 9,00 6,8 0,5 -19,9 27,5 97 11,16 

Cp1 
Pobre 

0,5 10,00 7,25   21,00 7,8 4,4 145 25 301 33,48 

Cp2 11,9 10,00 0,55 2 4,00 7,6 4,41 50,2 26,7 330 11,16 

ER1 

Ribeirão 
Entre 

Ribeiros 

S. 
Domingos 

29,1 63,00 28,89 4 625,00 7,7 5,72 71,2 22 246 4,00 

ER2 22,1 71,00 22,32 4 648,00 8,1 6,4 56,6 23,3 318 4,00 

ER3 
Sto. Antônio 

2,7 177,00 15,55 1 13,00 7,7 6,2 61,2 23,9 132 22,32 

Sa  5 206,00 69,14 7 1542,00 8 6,92 140,6 25,1 415 1,2 

ER4 

Sta. Rita 
 

13,5 284,00 0,58 3 14,00 4,7 4,72 53,6 23,9 220 33,48 

ER5 2,7 177,00 15,55 1 13,00 7,7 6,2 61,2 23,9 132 22,32 

ER6 19,1 50,00 0,29 4 5,00 7,8 6,77 99,9 24,7 340 11,16 

ER7 5,2 304,00 0,61 1 12,00 7,6 6,77 99,9 26,4 220 22,32 

Sr 1,5 341,00 18,31 1 294,00 7,8 4,94 64 24,6 83 8,00 

ER8 São Pedro 0,5 262,00 0,89   29,00 7,8 6,44 64,7 25,8 251 44,64 
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Pontos 
As 

(ug/L) 
Fe 

(ug/L) 
Mn 

(ug/L) 
S 

(mg/L) 
Al 

(ug/L) 
pH 

OD 
(mg/L) 

Eh 
(mV) 

T (°C) 
CE 

(uS/cm) 
MPS 

(mg/L) 

ER9 0,6 285,00 1,06   35,00 7,8 6,56 47,6 25,8 252 22,32 

E1 

Escuro 

Sta. Isabel 0,5 297,0 2,8 1 11,0 7,3 7,48 70,4 26,1 22 22,32 

E2 Traíra 0,7 209 2,53 2 13 6,8 6,18 100,5 25,3 36 6,696 

E3 
Escurinho 

0,5 175 25,51   12 7,3 8,2 124 27,8 16 21,204 

E4 0,8 252 4,16 1 11 7,4 7,38 83 27,6 48 66,96 
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Algumas observações sobre os resultados analíticos dos parâmetros 

hidrogeoquímicos mostrados na Tabela 20.  

(i) Os valores do pH são predominantemente neutros a alcalinos. A rigor 

apenas uma amostra do Eixo-Bacia de rejeitos (ER4) ficou abaixo de 

6 e, portanto, fora da faixa 6-9 recomendada pela legislação 

(CONAMA 357/2005).    

(ii) Os valores de OD podem ser considerados normais em águas fluviais. 

As concentrações mais baixas são observadas na bacia do córrego 

Rico, onde é mais evidente que o OD encontra-se com baixo grau de 

saturação relativamente aos valores de temperatura medidos. Alguns 

valores abaixo do valor orientador 5 mg.L-1 (CONAMA 357/2005).  

(iii)  Os valores de Eh são no geral baixos, sobretudo na bacia do córrego 

Rico (Eixo-Mineração), sugerindo condições redutoras para as 

águas.  

(iv)  A condutividade elétrica (CE) mostrou valores relativamente baixos, 

mesmo na bacia do Rico que atravessa a zona urbana de Paracatu e 

recebe cargas de esgoto não tratado; valores menores que uma 

ordem de grandeza, foram observados nas áreas menos degradadas 

(Es1 e Es2, na área de conservação do córrego Espalha afluente do 

córrego Rico, e nas amostras coletadas na bacia do rio Escuro, a 

bacia considerada controle).  

(v) Os baixos valores de Material particulado em suspensão (MPS) 

corroboram a ausência de runoff no período amostrado.  

(vi)  Os dados de concentração dos elementos nas águas fluviais (As, Fe, 

Mn, Al e S) são de 1 a 2 ordens de grandeza maiores que aqueles 

medidos em águas subterrâneas (BIDONE et al., 2014b). 

 

Foi realizada a análise de correlação estatística não paramétrica de 

Spearman, ao nível de significância de 0.05 com n=26, entre os parâmetros 

hidrogeoquímicos, incluindo o As. Os principais aspectos a serem ressaltados:  

(i) A correlação positiva e significativa entre as concentrações de As e as 

de S (Rs=0.741), sugerindo a oxidação de sulfetos a partir dos filitos 

regionais e/ou depósitos de estéreis e/ou solos construídos pela 
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disposição de estéreis e a liberação do S como SO4
2- e demais 

metais e metaloides associados, incluindo o As para as águas. 

(ii)   A correlação negativa e significativa do S com o Fe (Rs=-0,564) reforça  

o processo de oxidação de sulfetos (pirita, pirrotita e outros), com a 

liberação do S e outros elementos e a fixação do Fe nos solos por 

ser um elemento menos móvel. 

(iii)  A correlação negativa e significativa (ao nível de 0,10) do Fe com As 

(n=26; α=0,10; Rs=-0,352) sugere uma tendência de liberação parcial 

do As para as águas e retenção da maior parte nos solos e 

sedimentos. A correlação paramétrica de Pearson entre As e Fe foi 

negativa e significativa ao nível 0,05 (n=26; α=0,05; r=-0,401). 

(iv)  Os valores medidos de pH (predominantemente de neutro a alcalino) e 

de Eh (predominantemente redutor) favorecem a adsorção do As III. 

As águas analisadas apresentaram uma média de OD geral para as 

três bacias de 5,5±1,9mg.L-1, valor aceitável para águas fluviais mas 

abaixo do seu nível de saturação, relativamente à média da 

temperatura, cerca de 8.1mg.L-1 para 25,7±2,7oC. O OD médio 

associado ao valor médio do Eh para as três bacias (70,6±51.7mV) 

caracterizam as águas como praticamente no limite entre caráter 

oxidante e redutor. Os valores de OD apresentaram correlação 

negativa e significativa com as concentrações de As (Rs=-0,408). 

 

A tendência observada sugere a presença do As (+3), a forma mais 

tóxica de As, nas águas fluviais analisadas. Este aspecto pode ser observado a 

partir de diagramas de Eh-pH. O comportamento das concentrações, em 

diagramas de Eh-pH para o sistema As-H2O, mostrado na Figura 1 do capítulo 

da Base Teórica:  

(i) os valores médios de pH (7.2±0.3) e Eh (69.1±51.3mV) definem uma 

posição no limite entre as formas de AsV H2AsO4
- e HAsO4

2-, situada 

quase no limite com a forma H3AsO3
0 do AsIII;  

(ii) os pares Eh-pH das amostras individuais das três bacias tendem a 

situar-se no limite entre AsIII e AsV, 30% no campo de estabilidade 

de H3AsO3
0 (AsIII) e 70% de HAsO4

2- (AsV). 96% das amostras no 

campo do H3AsO3
0, foram coletadas na bacia do Rico, mostrando 
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provavelmente a influência de esgotos sem tratamento da zona 

urbana de Paracatu. 

 

Tendo em vista as concentrações de As nas águas, solos e sedimentos, 

a Tabela 22 apresenta os valores mínimos e máximos encontrados nas três 

baciasou eixos analisados neste estudo. Os valores máximos encontrados no 

Eixo-Mineração (bacia Córrego Rico) são os mais elevados nos três 

compartimentos ambientais. Tal fato reintera a afirmativa de que a presença da 

atividade mineradora em Paracatu é um fator impactante direto no meio 

ambiente local. 

Os valores encontrados no Eixo-Controle (bacia do rio Escuro) 

confirmam a escolha da área como background, pois se observa que as 

concentrações de As, são de fato, bastante inferiores às encontrados nos 

demais eixos. 

 

 

Tabela 21 - Comparação entre concentrações mínimas e máximas de As 
nas bacias (eixos) analisadas 

 

Eixos 
Água 

(µg.L-1) 

Solo 

(mg.kg-1) 

Sedimento 

(mg.kg-1) 

Mineração <0,5 – 40,1 5,4 – 1752,9 11,8 – 4297,2 

Bacia de rejeitos <0,5 – 29,1 7,8 – 1131,5 3,0 – 3216,8 

Controle <0,5 – 0,8 3,6 – 19,3 3,6 – 105,7 
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5.4.3 Análise de componentes principais nos resultados de águas fluviais 

 

 

 

Os fatores 1 e 2 somados representam 49,63% da variabilidade dos 

dados, i.e., 50,37% da variabilidade deve-se a outros fatores. A partir do PCA 

(Figura 33) pode-se sugerir: 

a) Fator 1 (28,84% da variabilidade dos dados) 

(i) Separa as formas dissolvidas e/ou coloidais (As, S, Al, Mn, e a CE) 

associadas negativamente com o Fator 1, das particuladas (MPS e 

Fe associado) associadas positivamente. 

(ii) Confirma as correlações negativas e significativas do Fe com o As 

e o S na água, indicando: a liberação parcial do As cuja maior parte 

permanece associada aos oxi-hidróxidos de Fe em solos e 

sedimentos (nos dois casos as correlações As-Fe são positivas e 

Águas

Variáveis

 As

 Fe

 Mn

 S

 Al

 pH

 OD
 Eh

 T

 CE  MPS

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Fator 1 : 28,84%

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

F
a

to
r 2

 : 2
0

,7
9

%
Figura 33 - Análise de componentes principais dos parâmetros analisados nas águas fluviais. 
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significativas; a liberação praticamente total do S dos solos a partir do 

intemperismo dos sulfetos (S e As apresentam correlação positiva e 

significativa nas águas); a retenção do Fe nos solos e sedimentos e, 

a partir do observado pelo PCA, em películas de oxi-hidróxidos sobre 

o MPS e/ou parcialmente na forma solúvel ou coloidal como Fe2+. 

(iii) O Mn2+ - no geral a forma mais estável deste elemento em águas, 

sobretudo de características redutoras – e o Al, aumentam sua 

estabilidade por sorção a colóides (adsorção e/ou absorção), no caso 

de águas redutoras, provavelmente colóides orgânicos.  

b) Fator 2 (20,79% da variabilidade dos dados) 

(i) A sua associação negativa e significativa com OD e Eh indica 

ambiente redutor das águas fluviais, em parte gerado pela lâmina d‟água pouco 

profunda e alta insolação, característica do período amostrado neste estudo, o 

que pode ser comprovado pela oposição entre o OD e a T no PCA. 

(ii) Corrobora o indicado pelos diagramas Eh-pH, nos quais a forma 

predominante é o As(V) (70% dos pares de Eh e pH medidos), tendo em vista 

os baixos valores de Eh associados aos de pH neutros a alcalinos.  

O segundo diagrama indica a distribuição dos pontos considerados no 

balanço de massas (Figura 34). 

 

 



128 
 

Pontos

Pontos

Es1

Es2

R1 R2

R3

R4

ER1
ER2

Sa

ER3

ER4

ER5

E1
E2

E3

E4

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Fator 1: 33,03%

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

F
a

to
r 

2
: 

2
1

,2
7

%

 

 

Figura 34 - Análise de componentes principais nos pontos amostrais (“scores”). 

 

 

Os pontos E1 (ponto de captação de água de Paracatu) e ES2 em áreas 

bem conservadas de Unidades de Conservação, com concentrações de As 

abaixo do LD, apresentam associação positiva significativa com o Fator 1.  

Provavelmente, sendo mais sensíveis à influência do MPS e do Fe associado. 

Os demais pontos das bacias não contaminadas (Espalha: Es1 e Es2; e rio 

Escuro: E1 a E4), também apresentam tendência à associação positiva com o 

Fator 1. 

Os pontos Sa (na saída da barragem de rejeitos), ER1 e ER2 (ambos 

sob a possível influência de efluentes e/ou lixiviados da área da mina escoando 

pelos seus taludes e lixiviados de antigas áreas de garimpo), apresentam 

associação negativa significativa com o Fator 1. Provavelmente, devido à 

decantação na barragem e nas áreas degradadas ao longo da drenagem.  

Os pontos R1 (saída da área da mina) e R2 (saída do perímetro urbano 

de Paracatu) apresentam associação negativa significativa com Fator 2, 

provavelmente indicando condições redutoras nas águas fluviais em oposição 

às condições oxidantes associadas positivamente com o Fator 2 da maioria dos 

demais pontos (incluindo Sa na saída da barragem de rejeitos).    
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Observa-se que nos pontos do Eixo-Rico, há uma gradação (como 

ocorre com os solos e sedimentos), indicando que os pontos R1 e R3 saem de 

um ambiente redutor para um oxidante representado pelo ponto R4 

relativamente ao Fator 2. O ponto R2 saída da área urbana apresenta um 

comportamento próximo talvez da influência das cargas com particulados 

orgânicos dos efluentes domésticos. 

 

 

 

5.4.4 Balanço de Massa aplicado aos fluxos de As na água fluviais 

 

A Tabela 22 mostra o Balanço de Massa aplicado aos fluxos de As nos 

rios das bacias consideradas no estudo. A Figura 35 mostra a localização dos 

pontos descutidos.  

Os valores dos fluxos específicos de As são baixos porque são relativos 

ao período de ausência de runoff, i.e., ausência de MPS ao qual está 

associado preferencialmente o As. 

As razões entre os fluxos e o fluxo do ponto controle (E3) - menor fluxo 

da bacia controle - variam entre: 

(i) 103-104 na bacia do Rico (R1 saída da mineração - 104) 

(ii) Exceção de R2 (102) devido à redução da vazão ao atravessar a área 

urbana. Esta retenção permite uma maior interação com os 

sedimentos (adsorção do As em óxidos e hidróxidos de Fe). A 

diluição devido à mistura com as águas do Espalha também é 

importante. 

(iii)   A retomada de valores de 10^3 deve-se ao incremento da vazão na 

área rural (> 10 vezes). Entretanto, a concentração do As no ponto 

R3 é alta. Os valores médios históricos neste ponto são altos 

(médias de 22.3±13.9 e 21.9±6.4 mg.kg-1 nos períodos, 

respectivamente, 1998-2004 e 2008-2011 - Fonte: IGAM/MG - 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas). Antigas atividades de 

mineração artesanal poderiam ser a causa. Isso deve ser melhor 

verificado. A tendência é uma atenuação dos fluxos para jusante do 

ponto R3. 
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(iv)  103 no córrego S. Domingos (Eixo-Bacia de rejeitos) pode ser devido a 

dois fatores: por ser uma bacia minerada artesanalmente e 

caracterizada por cavas abandonadas e solos construídos com 

rejeitos; e, porque escoa ao longo da base da elevação topográfica 

da mina, tendo como contribuintes creeks e grotas naturais e de 

talude de material rochoso estéril da área da mina de Morro do Ouro. 

(v) <102 na saída da barragem de rejeito (ponto Sa) provavelmente à 

retenção do As nos materiais sedimentados. 

(vi)  102 no Eixo-Bacia de rejeitos com gradiente decrescente 

(dliluição/atenuação) das cargas de montante do S. Domingos. 

(vii) <101-101 na bacia do rio Escuro (Eixo-Controle) considerada como 

não impactada apresentando as menores concentrações de As e 

aonde se situa o ponto E1 na captação de águas de abastecimento 

de Paracatu. 

Com relação aos incrementos de fluxo há predominância de incrementos 

negativos, i.e., tendência à retenção nos segmentos em época de estio. O 

balanço negativo sugere que houve diminuição dos fluxos por retenção de 

material, incluindo a água (diminuição da Q) e/ou diluição. Isso ocasiona  

retardo no escoamento por aumento no tempo de residência e favorece o 

contato/trocas da água com o sedimento.  

A área urbana parece funcionar como o segmento de maior retenção de 

As, de 87 g.km-2.d-1 em R1 para 4 mg.km-2.d-1. 

Os sedimentos (e contaminantes associados, e.g., As adsorvido) tendem 

a ser exportados durante o período de chuvas ou eventos individuais no 

período de seca.  

Os valores positivos do incremento estão indicando um gradiente 

decrescente com a exportação de As no segmento considerado. Remarcável 

apenas no segmento definido pelos pontos R2 e R3 na área rural a jusante de 

Paracatu.  

 



131 
 

Tabela 22 - Balanço de Massa aplicado aos fluxos de As nos rios estudados. E3 é o fluxo específico controle, i.e., menor 
fluxo da bacia controle 

 

Bacia Rio Ponto Area Flow As 
Fluxo 

Específico  
Fluxo:Fluxo 

E3 
Segmento Fluvial 

Incremento de 
Fluxo 

      km2 m3/s mg/m3 g/km2/dia     g/km2/dia 

Rico 

Rico R1 7 0,30 23,6 87 7166     

Espalha 
Es1 1 0,03 0,5 1 99 Es1->Es2_8km -1 

Es2 31 0,14 0,5 0,2 16     

Rico 

R2 54 0,16 14,2 4 301 R1->R2_11km -83 

R3 190 1,62 25 18 1525 R2->R3_18km 15 

R4 465 12,10 6,8 15 1266 R3->R4_32km -3 

Entre 
Ribeiros 

S. 
Domingos 

ER1 7 0,11 29,1 38 3124     

ER2 55 0,50 22,1 17 1438 ER1->ER2_14km -20 

St. Antonio Sa 20 0,05 4,4 1 79 (ER2+Sa)->ER3_0.2km -11 

Sta. Rita 

ER3 78 0,38 18,5 8 637 ER2->ER3_0.7km -10 

ER4 267 1,50 12,2 6 490 ER3->ER4_0.6km -2 

S. Pedro ER5 895 5,12 2,7 1 111 ER4->ER5_41km -5 

Escuro 

Sta. Isabel E1 463 0,50 0,5 0,05 4     

Traíra E2 274 1,81 0,7 0,4 33 (E1+E2+E3)->E4 0,1 

Escurinho 
E3 979 0,27 0,5 0,01 1 E3->E4_4km 1 

E4 1866 16,38 0,8 1 50     
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Figura 35 - Diagrama esquemático com os três Eixos analisados e seus respectivos pontos 
amostrais utilizados no balanço de fluxos. 
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6 CONCLUSÕES 

A Figura 36 sintetiza conceitualmente as principais conclusões desta 

tese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados do estudo demonstram que solos, sedimentos e águas 

fluviais nas bacias hidrográficas adjacentes à mina Morro do Ouro são afetados 

pelas atividades de mineração (área industrial, barragens de rejeitos, captação 

de água, desmatamento, pilhas de estéreis, aterros, obras de infraestrutura 

etc.) que causam grandes movimentações de materiais, efluentes, lixiviados 

etc. A ampliação da ocupação dos solos pela mineração atual reflete de forma 

negativa diretamente na qualidade dos sedimentos e águas. Fontes originadas 

em solos e correntes degradadas por garimpos e outras antigas e 

abandonadas minerações artesanais na circunvizinhança do Morro do Ouro 

Figura 36 - Síntese dos processos envolvidos na tese. 
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podem acrescer os efeitos deletérios. Os termos “construídos / antrópicos” na 

figura se referem às minerações atuais e antigas. 

As concentrações de As, em solos, sedimentos e águas fluviais, 

apresentam gradientes negativos, a partir das áreas de mineração para 

jusante. As amostras com maiores concentrações de As estão localizadas nos 

setores a montante do Eixo-Mineração (bacia hidrográfica do Córrego Rico) e 

no Eixo-Bacia de rejeitos (bacia hidrográfica do Ribeirão Entre - Ribeiros). 

Nestes dois eixos a maior parte das amostras não atende aos critérios legais 

do CONAMA para solos, sedimentos e águas fluviais. As amostras do Eixo-

Controle (bacia hidrográfica do rio Escuro, fora da influência direta da 

mineração e onde se situa a captação de água fluvial que abastece Paracatu) 

apresentam baixos teores de As refletindo (próximos ou abaixo do LD < 0,5 

µg.L-1), sobretudo, o melhor estado de conservação dos solos e da cobertura 

vegetal, o controle estrutural do corpo de minério e a influência das rochas 

hospedeiras regionais (filitos), pobres em As.  

O balanço de massas dos fluxos de As nas águas fluviais corroboram, 

tanto o gradiente negativo quanto a indicação de áreas fontes potenciais ou 

segmentos fluviais críticos, e.g., a área urbana de Paracatu atua como o 

segmento de maior retenção de As proveniente de montante entre todos os 

estudados; esgotos não tratados e os fluxos em áreas rurais, neste estudo, não 

se mostraram tão relevantes quanto os fluxos originados nas atividades de 

mineração. 

Os solos amostrados correspondem essencialmente a solos naturais, ou 

seja, com pouca influência antrópica, portanto, considera-se que sejam solos 

formados a partir dos filitos regionais, mas que podem ter sofrido alguma 

influência coluvionar, são franco-siltosos, ácidos, mas com relativa diversidade 

mineralógica. Os sedimentos gerados a partir dos solos são francamente 

arenosos e possuem baixa diversidade mineralógica devido à seleção durante 

a erosão e transporte: quartzo, caulinita, ilita e gibbsita; os óxi-hidróxidos de Fe 

são amorfos e não aparecem nos difratogramas apesar das concentrações de 

Fe analisadas. 

A concentração média de As nos solos amostrados é cerca de cinco 

vezes menor do que a dos sedimentos, refletindo a matriz rochosa (filitos) 

pobre em As e a remobilização para as correntes, onde sedimenta o As 
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residual associado essencialmente a óxi-hidróxidos de Fe - cristalinos ou na 

forma de pellets com gibbsita, caulinita, quartzo, ambas formas resistentes à 

lixiviação, conforme demonstram os ensaios BCR realizados, bem como as 

correlações estatísticas entre As e Fe, e a análise de PCA. Os baixos teores de 

matéria orgânica, tanto em solos quanto em sedimentos, aumenta a 

estabilidade desta mineralogia retentora do As. O fato das concentrações de As 

dos solos e sedimentos serem menores nas frações < 0,075mm reforça a 

hipótese da formação de “pellets poliminerais” e/ou películas ou concreções na 

superfície de partículas mais grosseiras. Áreas assoreadas de baixa energia 

favorecem a decantação (maior densidade) e permanência dos óxi-hidróxidos 

nos sedimentos de corrente. Infelizmente os dados de MEV não foram 

conclusivos a este respeito.  

Esta mineralogia de óxi-hidróxidos funciona como um filtro geoquímico, 

reduzindo a transferência do As para as águas e, consequentemente, 

atenuando / mitigando o risco de exposição às populações humanas. Os 

relativos baixos teores de As nas águas fluviais da área do estudo (o As nas 

águas subterrâneas medido em estudos prévios foi inferior ou próximo ao LD) - 

quando comparados com as águas, sobretudo subterrâneas, de até centenas 

ou mais μm.L-1 de As, de áreas no mundo reconhecidamente contaminadas e 

com populações fortemente afetadas – comprovam este papel de filtro 

quantitativo e também qualitativo, e.g., a tendência observada, através da 

plotagem das concentrações obtidas em diagramas Eh-pH, de predominância 

da forma menos perigosa As(V) sobre a forma de risco As(III).  

Todos estes aspectos são potencializáveis em materiais geológicos 

afetados pela mineração. Materiais movimentados e remobilizados em grande 

quantidade pela mineração atual - e aumentando a sua influência em área, 

volume e tendência temporal (a mina está prevista para funcionar até 2030 ou 

mais) - e, complementarmente, a antiga e abandonada, precisam ser mais bem 

estudados e monitorados em termos de estoque de As, erosão, lixiviados etc.  

Os resultados obtidos por meio da análise de águas fluviais indicam que 

as águas do córrego Espalha (Eixo-Mineração) estão abaixo do LD do método 

analítico empregado (< 0,5 µg.L-1). Tendo em vista que o Espalha deságua no 

Rico antes da área urbana, este afluente assume grande importância para a 

diluição/atenuação das concentrações de As originadas diretamente da 
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mineração (ponto R1). Tal fato não é observado no Eixo-Bacia de rejeitos, onde 

o ecossistema aquático se encontra comprometido pela presença de As em 

concentrações acima daquelas preconizadas para águas doces. Com relação 

aos incrementos de fluxo há predominância de incrementos negativos, ou seja, 

uma tendência à retenção nos segmentos em época de estio.  
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8 ANEXO 

ANEXO I - Fotos de pontos de coletas de solos, sedimentos e águas fluviais. 

 

 

Figura 37 - R3- Córrego Rico, sob Ponte na BR – 040 - sentido BH (Ponto 005 de 

monitoramento do IGAM). 
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Figura 38 -  RP1 - Rio Paracatu, a montante da contribuição do Córrego Rico 

 

 

 

 

Figura 39 - E2-Rio Traíra, à jusante da mineração de zinco e chumbo. 
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Figura 40 - Cp1 - Próximo às nascentes do Córrego Pobre. 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - E4- Rio Escurinho, à jusante do Rio Sta Isabel e à jusante do Rio Traíra  
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ANEXO II – Imagens Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

 

Figura 42 - R3 - Amostra de solo. 

 

 

Figura 43 - R2 – Amostra de solo. 

 


