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Resumo 

 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a variação sazonal da qualidade das águas 

do Rio do Antônio, em Brumado-BA, provocada pela mobilidade de elementos tóxicos na 

interface coluna d’água/sedimento. Para isto, foram realizadas quatro coletas de água e 

sedimento, seguindo o protocolo do Guia de Coleta e Preservação de Amostras de Água 

da CETESB, em 6 pontos de coleta estrategicamente distribuídos ao longo do trecho do 

Rio do Antônio em Brumado, alguns localizados no povoado de Campo Seco, próximo a 

mineradora e outros após a cidade de Brumado. As campanhas de amostragem realizaram-

se durante dois anos, 2010 e 2011, em períodos secos e chuvosos. A Espectrometria de 

Absorção Atômica com Chama (F AAS), por ser uma técnica simples e rápida, foi 

adotada para analisar os metais cádmio, chumbo, cobre, zinco, manganês, ferro, níquel, 

cromo, sódio, potássio, cálcio e magnésio nas amostras da água e sedimento. Foi feito um 

estudo complementar utilizando Espectrometria de Absorção Atômica com Forno de 

Grafite (GF AAS) na determinação de cádmio, níquel, cobre e cromo. Houve ação da 

sazonalidade influenciando a maior disponibilidade dos metais. Os elementos mostraram-

se mais presentes no sedimento do que na água, podendo destacar a ação do pH. A 

mineradora e agricultura influenciaram na mais concentração de elementos tóxicos nos 

pontos localizados no povoado de Campo Seco.  

 

Palavras-chave: Elementos Tóxicos; Sazonalidade, Sedimento, Espectrometria. 
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Abstract 

 

The objective of this study was to evaluate the seasonal variation of water quality in 

the Antonio’ s river, in Brumado-BA, caused by the mobility of toxic elements in the 

interface water column / sediment. For this, four samples of the water and sediment were 

collected, following the protocol of the Guide to Collection and Preservation of Water 

Samples of CETESB, in six points strategically located along of  the  Antonio’s River, in 

Brumado, some located in the Campo Seco thorp, near the mining company and others after 

of Brumado’s city. The sampling campaigns were carried for two years, 2010 and 2011, in 

dry and rainy periods. The Atomic Absorption Spectrometry with Flame (F AAS), being a 

quick and simple technique was adopted to analyze the metals cadmium, lead, copper, zinc, 

manganese, iron, nickel, chromium, sodium, potassium, calcium and magnesium in water and 

sediment samples. An additional study was used Atomic Absorption Spectrometry with 

Graphite Furnace (GF AAS) determination of cadmium, nickel, copper and chromium. There 

was action of seasonality influencing the increased availability of metals. The elements were 

mostly found in the sediment than in water, because of the effect of pH. The mining company 

and agriculture affected the concentration of most toxic elements in the points located in the 

Campo Seco thorp.. 

 

Keywords: Toxic Elements; Seasonality; Sediment; Spectrometry 
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1. INTRODUÇÃO 

 

       Os elementos-traços estão presentes naturalmente no meio ambiente. Mesmo 

que não haja ação antrópica, o aumento em sua concentração pode ocorrer tanto por 

processos naturais quanto por atividades humanas. O intemperismo e a lixiviação dos 

solos são exemplos de processos naturais que geram o aparecimento de elementos-traços 

nas águas e nos solos, todavia a extração e o beneficiamento de metais, rejeitos industriais, 

efluentes domésticos, insumos agrícolas, descarte de produtos comerciais, queima de 

combustíveis fósseis e descarte de lodo de esgoto são atividades antrópicas associadas à 

contaminação do meio ambiente por tais metais (TEIXEIRA, 2000). Alguns desses 

elementos são tóxicos e acumulam-se frequentemente na camada superior do solo, sendo 

então acessíveis para as raízes das plantas cultivadas em plantações (BAIRD, 2002). 

      Os sedimentos são constituídos de camadas de partículas minerais e orgânicas 

finamente granuladas, que se encontra em contato com a parte inferior dos corpos de água 

natural, como lagos, rios e oceanos. De um modo geral os sedimentos são os destinos 

finais dos metais disponíveis em toda área de drenagem.  

O material inorgânico e orgânico nos sedimentos de rios e lagos pode ser um 

importante meio de avaliação da poluição uma vez que estes estão predispostos a rápidas 

trocas na composição com a coluna de água. A troca dos íons do sedimento para a coluna 

de água enriquece o sedimento na fração argila (2 – 4μm). Nesta fração os poluentes se 

agregam com maior facilidade por existir uma maior área superficial e diferentes grupos 

argilominerais com capacidade de troca iônica distinta. Portanto, amostras de sedimento 

pode ser um guia útil para a avaliação da história da poluição de um corpo da água. 

Amostragem e análise de sedimento de rios e riachos têm provado ser uma ferramenta 

muito útil nos estudos de poluição (BRADY, 1989).  

Os elementos tóxicos estão associados com a matéria orgânica na fração fina 

dos sedimentos ou adsorvidos nos hidróxidos ou óxidos de ferro e manganês, ou então 

precipitados como hidróxidos, sulfetos ou carbonatos. A maior parte dos contaminantes 

adsorvidos nos sedimentos não está prontamente disponível para os organismos 
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aquáticos, embora a variação de algumas características físicas e químicas, como pH, 

salinidade, potencial redox e teores de quelatos orgânicos na água, pode provocar a 

remobilização para a fase aquosa. Em consequência, sob certas condições ambientais, os 

sedimentos podem se tornar importantes fontes de poluição.  

As principais fontes antrópicas de metais no ambiente são fertilizantes, 

pesticidas, água de irrigação contaminada e queima de biomassa na zona rural, 

combustão a carvão e óleo, emissões veiculares, incineração de resíduos urbanos e 

industriais e, principalmente de efluentes industriais, mineração, siderurgia e 

galvanoplastia. Existe uma demanda crescente de muitos metais nos países desenvolvidos 

e em desenvolvimento. A agricultura constitui uma das mais importantes fontes não 

pontuais de poluição por metais (ALLOWAY & AYRES, 1997). As principais fontes são 

impurezas em fertilizantes: Cd, Cr, Mo, Pb, U, V, Zn (por exemplo: Cd e U em 

fertilizantes fosfatados); Pesticidas: Cu, As, Hg, Pb, Mn, Zn (Cu, Zn e Mn em 

fungicidas); Preservativos de madeira: As, Cu e Cr; Dejetos de produção intensiva de 

porcos e aves: Cu, As e Zn. 

A Bacia do Rio de Contas, com área de 55.335 km², a mais importante do 

Sudoeste da Bahia, é quase toda formada por terrenos cristalinos, onde os recursos de 

água subterrâneas são escassos (SANTOS, 2000). A Sub-bacia do Rio do Antônio, que 

faz parte da bacia hidrográfica do Rio de Contas, abrange uma área de drenagem de 

6540Km², fica situada na Serra Geral próximo a Chapada Diamantina (GAMA, 2007). 

A região em que se encontra o Rio do Antônio é caracterizada por um baixo 

índice pluviométrico, vegetação de caatinga, atividade agrícola de subsistência, pecuária 

em pequena escala, com predominância de mineração. Um característica importante da 

área bacia é a formação geológica, formada por rochas meso-protozóicas com 

conglomerados, quartzitos, etc. A região é rica em magnesita, dolomita, talco, hematita e 

rodocrosita , que é o minério do qual é extraído o manganês (GAMA, 2007). 

O município de Brumado vem vivenciando atualmente, sérios problemas 

ambientais, relativo à poluição do rio do Antônio pela ação de atividades antrópicas e os 

consequentes efeitos na saúde da população.  
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1.1 OBJETIVO 

 

O objetivo do projeto abordado neste trabalho é avaliar a variação sazonal da 

qualidade das águas do Rio do Antônio provocada pela mobilidade de elementos tóxicos 

na interface coluna d’água / sedimento. Desta forma, pretendeu-se: 

 Determinar as concentrações de cádmio, chumbo, cobre, zinco, 

manganês, ferro, níquel, cromo, sódio, potássio, cálcio e magnésio 

nas amostras da água e sedimento do Rio do Antônio; 

 Obter informações sobre a distribuição espacial e temporal da 

ocorrência e abundância de metais e elementos-traços em água e 

sedimento do Rio do Antônio; 

 Avaliar os efeitos das atividades antrópicas na área de estudo 

visando um programa de proteção à saúde pública e conservação e 

recuperação do meio ambiente; 

 Realizar uma avaliação quanto à qualidade da água do Rio do 

Antônio e sua classificação em função da Resolução CONAMA 

nº 357, 17/03/2005; 

 

      Pouco se sabe sobre a geoquímica da água e dos sedimentos da região de 

estudo, tornando-se imprescindível para as ações de gerenciamento ambiental do local e a 

determinação dos teores de contaminantes traços como metais pesados. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

 

       A origem da poluição das águas pode ser desde os efluentes domésticos, 

industriais e a carga difusa urbana e agrícola. Essas fontes estão associadas ao tipo de uso e 

ocupação do solo e cada uma dessas possui características próprias quanto aos poluentes que 

carregam. A qualidade das águas superficiais depende do clima e da litologia da região, da 

vegetação circundante, do ecossistema aquático e da influência do homem. 

       A influência do clima se dá por meio da distribuição das chuvas, temperaturas 

e ventos que ocorrem na região. Esses fatores influenciam o processo de decomposição da 

rocha e erosão do solo, e dependendo do tipo de rocha, aparecerão em maior quantidade 

aqueles elementos que fazem parte da sua composição. Em rochas cristalinas, por exemplo, 

baixos teores de cálcio produzirão águas com menor dureza e quase ausência de moluscos. 

       O clima também influencia o tipo de vegetação existente na região e, 

consequentemente, na qualidade da água. Climas úmidos exibem vegetação abundante, em 

geral baixas em concentrações de sólidos na água e altos teores de compostos orgânicos. A 

influência do clima não se dá somente na quantidade de material presente na água, mas 

também na flutuação das concentrações ao longo do ano. 

       Na estação chuvosa, os materiais acumulados em valas, bueiros, etc., são 

arrastados pela enxurrada para os cursos de água superficiais, constituindo uma fonte de 

poluição tanto maior quanto mais deficiente for a limpeza pública. 

     O deflúvio superficial agrícola tem características diferentes. Seus efeitos 

dependem muito das práticas agrícolas utilizadas em cada região e da época do ano em que se 

realiza a preparação do terreno para o plantio, a aplicação de fertilizantes e defensivos 

agrícolas e a colheita. A contribuição representada pelo material proveniente da erosão de 

solos intensifica-se quando da ocorrência de chuvas em áreas rurais. Quando a água da chuva 

atinge o solo, inicia-se um processo de dissolução e arraste que transportará material retirado 

do solo até os rios e oceanos.  
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       Espécies químicas ou elementos comumente encontrados nas águas superficiais 

incluem íons como cálcio, magnésio, sódio, potássio, bicarbonatos, cloretos, sulfatos, nitratos 

e outros. Aparecem ainda, traços de chumbo, cobre, arsênio, manganês, e uma grande 

quantidade de compostos orgânicos (CETESB, 1995). 

     Os seres vivos presentes na água também alteram sua composição. Algas 

fazem fotossíntese consumindo CO2 da água e liberando O2. Um ciclo diário bem definido 

indica a flutuação do pH da água, o mesmo acontecendo com as concentrações de carbonato e 

bicarbonato de cálcio, por exemplo, devido ao processo de produção e consumo CO2. Plantas 

aquáticas utilizam nutrientes dissolvidos na água. Toda a cadeia é sustentada com base no teor 

de nutrientes presentes e, consequentemente, tais concentrações regulam a produtividade do 

ecossistema. 

       A ação antrópica sobre o meio aquático é o responsável pela maioria das 

alterações nos recursos hídricos. Os rios se tornam depositários de rejeitos alterando 

profundamente o estado natural do meio aquático. As alterações da qualidade de água 

representam uma das maiores evidências do impacto das atividades humanas sobre a biosfera 

(PORTO et al., 1991). 

 

2.2 PADRÕES DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

       Para realizar o controle da poluição das águas dos rios, utilizam-se os padrões 

de qualidade, que definem os limites de concentração a que cada substância presente na água 

deve obedecer.  

      Os níveis máximos permitidos pelo órgão de controle ambiental, CONAMA, 

quanto à qualidade da água variam entre si, sendo as diferenças reflexos do potencial 

toxicológico do metal (PIRES et al., 2000). A Resolução CONAMA N.º 357 de 17/03/2005, 

publicada pelo Ministério do Meio Ambiente, que classifica os corpos aquáticos do território 

nacional segundo seus usos preponderantes, estabelece limites máximos de concentração para 

até 66 (sessenta e seis) classes de substâncias potencialmente prejudiciais, além de definir 

limites e/ou condições para outros 10 parâmetros físico-químicos. A mesma Resolução 

regulamenta o padrão de lançamento de efluentes líquidos de qualquer fonte poluidora, direta 

ou indiretamente, no ambiente aquático, incluindo limites máximos de concentração 
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admissíveis para até 29 (vinte e nove) classes de substâncias e definindo limites e/ou 

condições para 5 outros parâmetros físico-químicos. 

       A Portaria N.º 518 de 25/03/2004, publicada pelo Ministério da Saúde, que 

estabelece os padrões de potabilidade da água, estabelecem os limites máximos de 

concentração para 54 (cinquenta e quatro) classes de substâncias químicas que representam 

riscos à saúde, além de regulamentar nível de turbidez, radioatividade, cloro residual livre e 

outros 20 (vinte) parâmetros físico-químicos que influenciam o padrão de aceitação para 

consumo humano. 

 

2.3 OS SEDIMENTOS E SUA IMPORTÂNCIA AMBIENTAL 

 

       O termo “sedimento” vem do latim e significa “algo depositado”. O ciclo de 

transformações das rochas em sedimentos naturais acontece através de fenômenos físicos e 

químicos que aquelas sofrem durante o passar dos anos. Os sedimentos são constituídos por 

uma parte inorgânica, que é uma mistura de minerais, sendo argilas, silte e areia que se 

origina do intemperismo, e de uma parte orgânica, proveniente da ação dos seres vivos 

(RIBEIRO, 2002). 

      Os sedimentos desempenham um papel importante nos ambientes aquáticos 

uma vez que são fontes de alimentos e de habitat para a fauna. Os sedimentos também são 

responsáveis pela turbidez dos corpos hídricos, além de apresentar alta capacidade de retenção 

e acumulação de espécies químicas orgânicas, como inseticidas e herbicidas, ou inorgânicas, 

como os metais. Menos de 1% das substâncias que atingem um sistema aquático são 

dissolvidas em água e, consequentemente, mas de 99% são estocadas no compartimento 

sedimento (FORSTNER, 2004). 

      O material orgânico e inorgânico nos sedimentos de rios e lagos pode ser um 

importante meio de avaliação da poluição uma vez que estes estão predispostos a rápidas 

trocas na composição com a coluna d’água. Existem muitos fatores que influenciam a 

adsorção e a retenção de contaminantes na superfície das partículas, o mais importante parece 

ser o tamanho da partícula. A tendência observada é que quando o grão diminui, as 

concentrações de nutrientes e contaminantes aumentam (FORSTNER, 1981). A troca dos íons 

do sedimento para a coluna de água enriquece o sedimento na fração argila (2-4μm). Nesta 
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fração os poluentes se agregam com maior facilidade por existir uma maior área superficial e 

nesta fração existem diferentes grupos argilominerais com capacidade de troca iônica distinta. 

Portanto, amostras de sedimento podem ser úteis para avaliações da história da poluição de 

um corpo d’água (BRADY, 1989). 

       Os elementos são derivados das rochas por processos temporais naturais que 

estão relacionados ao processo geoquímico. Esses elementos podem ser transportados para os 

rios através da erosão das planícies e do solo contendo elementos-traços (FORSTNER, 2004). 

O intemperismo das rochas e solos provoca modificações significativas no meio. Reações 

químicas ocorrem nesse processo formando novos compostos que podem favorecer o 

enriquecimento de elementos-traços (BARRETO, 1998)  

       Além dos processos naturais, a urbanização e industrialização vêm 

acompanhadas de uma gama de atividades humanas que tem contribuído muito para a 

contaminação do solo, da água e dos sedimentos com metais tóxicos. Atividades como 

mineração, despejos de efluentes domésticos e industriais, drenagens urbanas e agrícolas, 

emissão de poluentes atmosféricos, indústria de fabricação de baterias, tintas, polímeros, ligas 

metálicas e outras são as principais responsáveis pela contaminação (FERREIRA, 2001).  

       O grau de poluição do sedimento de rios pode apresentar grandes variações de 

acordo com a natureza e descontinuidade de introdução de poluentes, por modificações na 

velocidade da água do rio, por precipitação ou pela água de drenagem, provocando variações 

na granulometria, conteúdo de carbono orgânico e taxa sedimentação  (BARRETO, 

1999).  

2.4 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA DAS ÁGUAS 

 

       A água é a principal via de transporte de elementos tóxicos, que poderá ser 

realizado de duas formas físicas: como espécies dissolvidas ou como espécies associadas a 

partículas sólidas Se tal metal será ou não transportado no sistema aquático é a principal 

preocupação a se ter. Porém, se o transporte não ocorre, esse metal pode estar precipitado, 

tornando-se insolúvel em determinadas condições físico-químicas e, assim, sem risco, no 

momento, para este ambiente. O que definirá a solubilização ou não do elemento são os 

parâmetros físico-químicos como pH, alcalinidade, teor de matéria orgânica dissolvida, 

sólidos em suspensão (principalmente MnO
2
, Fe

2
O

3 
e SiO

2
), oxigênio dissolvido e 
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temperatura. Estas características influenciam todos os estágios de transferência do metal, 

desde sua fonte até as cadeias alimentares (LAYBAUER, 1995). 

2.4.1 TEMPERATURA DA ÁGUA 

 

       A temperatura desempenha um papel principal de controle no meio aquático, 

condicionando as influências de uma série de parâmetros físicos e químicos. As variações de 

temperatura são parte do regime climático normal, e corpos d’água naturais apresentam 

variações sazonais e diurnas. A temperatura da água é influenciada por fatores tais como 

radiação disponível, latitude, altitude, estação do ano, período do dia, taxa de fluxo e 

profundidade (ZUMACH, 2003). 

       A temperatura da água influencia na concentração de variáveis, como o 

oxigênio dissolvido e matéria orgânica. Além disso, a solubilidade dos sais minerais, 

geralmente, cresce com o aumento da temperatura da água (MACEDO, 2002). 

       A introdução de despejos em uma massa d’água pode afetar de diferentes 

maneiras as suas características térmicas: a primeira, diz respeito ao aumento da quantidade 

em solução ou em suspensão que, pode reduzir a penetrabilidade das radiações, elevando a 

temperatura das camadas superficiais. Os próprios fenômenos de oxidação biológica da 

matéria orgânica podem causar a elevação de temperatura em áreas localizadas, sendo 

frequente a observação de um sensível aquecimento do fundo, nos rios em cujo leito se 

deposita quantidades apreciáveis de lodo de esgoto ou, mesmo, material proveniente da queda 

de folhas (BRANCO, 1978). 

       Além disso, a elevação da temperatura pode provocar o aumento da ação tóxica 

de muitos elementos e compostos químicos presentes na água. Esta tem sido a razão pela qual 

há uma maior mortandade de peixes em águas poluídas durante o verão do que no inverno 

(MOTA, 1995). 

      Este parâmetro também é de fundamental importância para os organismos que 

possuem diferentes reações às mudanças deste fator. Altas temperaturas, acima de 40ºC, tanto 

na água como no ar, provocam reações adversas nos indivíduos, tais como a desnaturação das 

proteínas. Em alguns organismos aquáticos, a velocidade de suas reações metabólicas 

depende da temperatura da água. A elevação da temperatura por poluição térmica acelera os 

mecanismos de respiração, nutrição, reprodução e movimentação. Caso haja abaixamento de 

temperatura o efeito é contrário. 
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       Determinada espécie animal ou cultura vegetal cresce melhor dentro de uma 

faixa de temperatura. Por exemplo, algumas espécies de peixes crescem melhor  a temperatura 

de 25ºC e se a temperatura ultrapassar os 32-35º C, o crescimento pode ser prejudicado. 

(ATKINS,1999). 

 

2.4.2 TURBIDEZ 

       A turbidez é causada pela presença de materiais em suspensão na água, tais 

como partículas insolúveis de solo, silte, argila, matéria orgânica e organismos microscópicos 

(MOTA, 1995). Pode ocorrer naturalmente em função do processo de erosão e artificialmente 

em função do lançamento de despejos domésticos e industriais.  Um aumento sensível da 

turbidez ocorre quando há poluição por esgotos domésticos, assim como por vários tipos de 

despejos. A presença de partículas (silte, areias, etc.) em suspensão, causando um aumento de 

turbidez na água, pode afetar a vida característica de um dado manancial devido à 

sedimentação deste material em suspensão no fundo, ocasionando soterramentos constantes 

dos organismos pedônicos ou bentônicos e, mesmo, arrastando para o fundo certos 

organismos que vivem em suspensão (BRANCO, 1978). 

       Turbidez excessiva reduz a penetração da luz na água e com isso reduz a 

fotossíntese dos organismos do fitoplâncton, algas e vegetação submersa. Materiais que 

submergem, preenchem os espaços entre pedras e pedregulhos do fundo, podem eliminar os 

locais de desovas de peixes e o habitat de muitos insetos aquáticos e outros invertebrados, 

afetando assim a produtividade de peixes. Além disso, afeta adversamente os usos doméstico, 

industrial e recreacional de uma água (CETESB, 1978). 

 

2.4.3 CONDUTIVIDADE ELÉTRICA 

 

       Este parâmetro está relacionado com a quantidade de íons dissolvidos na água, 

o qual conduz corrente elétrica. 

       A condutividade elétrica (CE) depende das concentrações iônicas e da 

temperatura, e indica a quantidade de sais existentes na coluna de água, e, portanto, representa 

uma medida indireta da concentração de poluentes. Quanto maior a quantidade de íons, maior 
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a condutividade. Os íons são levados para o corpo de água devido às chuvas, ou através do 

despejo de esgotos. 

       A condutividade também fornece uma boa indicação das modificações na 

composição de uma água, especialmente na sua concentração mineral, mas não fornece 

nenhuma indicação das quantidades relativas dos vários componentes. 

       À medida que mais sólidos dissolvidos são adicionados, a condutividade da 

água aumenta. Altos valores podem indicar características corrosivas da água (ESTEVES, 

1988). 

2.4.4 OXIGÊNIO DISSOLVIDO 

       O oxigênio dissolvido (O.D) é a quantidade de gás oxigênio contido na água, 

geralmente expressa em ppm numa temperatura e numa pressão atmosférica específica. É uma 

medida da capacidade de água para sustentar organismos aquáticos. Águas com O.D em 

baixas concentrações é geralmente causada por lixos em excesso ou impropriamente tratados, 

não sustentam peixes e organismos similares. O O.D decresce quando a temperatura da água 

se eleva ou quando a quantidade de poluição aumenta. 

       As fontes de oxigênio para a água são o ar atmosférico e a fotossíntese dos 

organismos vegetais aquáticos. A fotossíntese do fitoplâncton é a principal fonte de oxigênio 

dissolvido na água dos lagos, rios mares, etc. Durante o dia, o fitoplâncton remove o gás 

carbônico da água e produz oxigênio mais rápido que o oxigênio usado na respiração dos 

organismos vivos. 

       Portanto, a concentração de O.D aumenta durante o dia. A noite, não há luz 

para promover a fotossíntese, mas a respiração continua e remove o oxigênio da água e libera 

gás carbônico. Isto causa um declínio do nível de O.D à noite. O grau de flutuação entre a 

máxima e mínima concentração do O.D a tarde e mínima concentração ao amanhecer, 

aumenta com o aumento do fitoplâncton. A mortalidade do fitoplâncton pode causar falta de 

oxigênio, como resultado da demanda por oxigênio das bactérias decompondo as algas 

mortas. Vários dias com tempo nublado, quando a taxa de fotossíntese é baixa, também 

podem causar concentrações de O.D perigosamente baixas (PORTO et al., 1991). 
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2.4.5 pH  

       O pH foi criado para simplificar a medida da concentração relativa de íons 

hidrogênio (H+) na água e nas soluções, onde seu valor indica a acidez ou alcalinidade da 

solução. 

       O pH é expresso por uma escala numérica simples que vai de 0 (zero) a 14, 

sendo 7 o valor do ponto de neutralidade da água. As soluções cujo pH apresenta valores 

menores do que 7 são denominadas ácidas e as que tem o pH maiores que 7 são denominadas 

básicas ou alcalinas. Quanto maior a concentração de hidrogênio livre em uma solução, mais 

baixo será o seu pH. Os principais fatores que determinam o pH da água são: o gás carbônico 

dissolvido e a alcalinidade. 

       As maiores alterações do ponto de vista desse indicador nas variedades de água 

são provocadas por despejos de origem industrial.  

       Quando em condições muito ácidas, abaixo de pH 4,5, pode resultar em 

dissolução de alguns elementos como ferro, manganês, cobre, zinco, chumbo e cádmio em 

proporções tais que, podem tornar-se potencialmente tóxicos. Quando o pH se encontra muito 

elevado, isto e acima de 8,0, esses metais tendem a precipitar, tornando-se menos assimiláveis 

e, portanto, menos ativos (VIANA, 2006). 

 

 

2.5 AS CARACTERÍSTICAS DOS ELEMENTOS TÓXICOS: OCORRÊNCIA, 

TOXIDADE E APLICAÇÕES 

       Os metais quantificados neste trabalho foram: cádmio, chumbo, cobre, zinco, 

manganês, ferro, níquel, cromo, sódio, potássio, cálcio e magnésio. Alguns metais, quando 

introduzidos no organismo humano em concentrações elevadas, podem provocar inúmeras 

doenças, em decorrência do efeito acumulativo, podendo causar até a morte.  

 

2.5.1 CÁDMIO (Cd) 

       O cádmio ocorre na natureza geralmente associado a outros metais, como o 

zinco e o chumbo. Este metal é um dos mais abundantes na crosta terrestre. Do processo de 
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extração e processamento do zinco e do chumbo resulta uma quantidade significativa de 

cádmio, na forma de CdO (óxido de cádmio). Seus principais minerais são o sulfeto de 

cádmio (CdS) e óxido de cádmio (CdO), associados a outros minerais (BURGUERA et al., 

1995). 

       A forma mais comum no ambiente aquático é o cátion bivalente  (Cd²+) ou 

complexado em matéria orgânica e inorgânica (AZEVEDO & CHASIN, 2003). Entre os 

metais bivalentes é o que está fracamente ligado ao sedimento, sendo encontrado nas frações 

trocáveis e carbonatos, óxidos de ferro e manganês, apresentando portanto, uma maior 

mobilidade em ambientes aquáticos que outros metais (ALLOWAY & AYRES, 1994; 

McLEAN & BLEDSOE, 1992). 

       É bioacumulativo e persistente no ambiente. Enquanto as formas solúveis 

podem migrar na água, o cádmio em complexos insolúveis ou adsorvidos em sedimentos é 

relativamente estável. De acordo com Brigden et al. (2000), há relatos de acúmulo de cádmio 

em gramíneas, cultivos alimentares, minhocas, aves, gado e cavalos. 

       O cádmio não apresenta função biológica essencial, sendo altamente tóxico 

para plantas e animais. Este elemento é pouco absorvido pelo trato gastrointestinal. Após a 

absorção, o metal é transportado pelo sangue, ligando-se às células sanguíneas. O cádmio se 

distribui primeiro no fígado e depois se redistribui lentamente pelos rins, na forma de um 

complexo cádmio-metalotioneína. Depois dessa redistribuição, aproximadamente metade do 

total de cádmio no corpo encontra-se alojado nos rins e fígado (IYENGAR et al., 1998).  

 

2.5.2 CHUMBO (Pb) 

       É considerado um metal tóxico, pesado, macio, maleável e pouco condutor de 

eletricidade. Apresenta coloração branco-azulada quando recentemente cortado ou 

acinzentado quando exposto ao ar. É um metal abundante na crosta terrestre, sendo 

encontrado agregado a outros minerais, sendo o mais comum o sulfeto denominado de galena 

(PbS).  

       Por apresentar resistência à corrosão, o chumbo encontra muitas aplicações na 

indústria de construção e, principalmente, na indústria química. É resistente ao ataque de 
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muitos ácidos, porque forma seu próprio revestimento protetor de óxido. Como consequência 

desta característica, o chumbo é muito utilizado na fabricação e manejo do ácido sulfúrico, em 

baterias de ácido, em munição, na proteção contra raios-X , e forma parte de ligas metálicas 

para a produção de soldas, fusíveis, revestimentos de cabos elétricos, materiais antifricção, 

metais de tipografia, etc. 

       Esse metal chega ao meio ambiente por fontes naturais, deposição atmosférica, 

lixiviação do solo e atividades humanas. Formas orgânicas tóxicas estão também presentes no 

meio ambiente, advindas de fontes tais como metilação química e biológica de chumbo 

inorgânico em sedimentos anaeróbicos. Quando o chumbo se encontra em meio aquático entra 

em equilíbrio entre o sedimento e a fase aquosa. Isso acontece devido às condições de pH e a 

composição química do meio (SADIC, 1992). Quando o pH se eleva acima de 6, há a 

formação de Pb(OH)2. No sedimento, a adsorção do chumbo ocorre principalmente devido a 

quantidade de matéria orgânica e o tamanho das partículas (SILVA, 2002). 

       A tendência do chumbo é formar compostos com ânions que têm baixa 

solubilidade, com hidróxidos, carbonatos e fosfatos. Sendo assim, a quantidade de chumbo 

que permanece em solução em água de superfície depende do pH e salinidade. Além disso, 

uma fração significativa de chumbo insolúvel pode ser incorporada em material particulado 

de superfície de escoamentos, ou como íons sorvidos (absorvidos e adsorvidos) ou cobertura 

de superfície em sedimento, ou pode ser transportada como parte de matéria orgânica. A 

maior parte do chumbo é retida nos sedimentos e é muito pouco  transportado em água de 

superfície e subterrânea. A biodisponibilidade do chumbo aumenta quando este forma 

complexos com substâncias orgânicas como ácidos húmicos e fúlvicos. Esses agentes 

quelantes podem aumentar a disponibilidade  do metal em solução em até 60 vezes, 

tornando-o um problema ambiental (McLEAN & BLEDSOE, 1992; AZEVEDO & CHASIN, 

2003).  

       O chumbo não apresenta nenhuma função essencial conhecida no corpo 

humano. É absorvido pelo organismo através da comida, ar ou água. Contudo, o chumbo 

presente na água é mais absorvido pelo organismo que o chumbo presente nos alimentos. 

 

 

2.5.3 COBRE (Cu) 
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       De aparência metálica e cor marrom avermelhada, o cobre é um dos poucos 

metais que ocorrem na natureza em estado puro. A exceção da prata é o metal que melhor 

conduz eletricidade. Destaca-se também por sua elevada condutividade térmica, o que faz 

com que, devido a sua resistência à deformação e à ruptura, ele seja matéria-prima 

preferencial para a fabricação de cabos, fios e lâminas. 

       O cobre é maleável e dúctil, pode ser estirado sem quebrar. Os minérios de 

cobre aparecem misturados com diversos tipos de materiais rochosos sem valor comercial, 

como por exemplo, na canga, na qual devem ser separados. 

       No sedimento, este elemento pode estar ligado a óxidos de ferro e manganês, 

minerais de argila e substâncias orgânicas. As condições redox, pH e ambientes oxidativos o 

tornam  mais lábil no ambiente aquático (McLEAN & BLEDSOE, 1992). No entanto, a 

concentração de íon +2 livre é baixa, comparada aos níveis de cobre associados aos 

sedimentos suspensos e de fundo (USPHS, 1997).  

       É empregado ainda em muitos pigmentos, em inseticidas ou em fungicidas, 

pois é considerado um dos micronutrientes do solo essenciais para sua fertilidade quando 

presentes em quantidades equilibradas. Mas quando utilizado em inseticidas, ocorrendo o 

manejo inadequado, estando em grande escala, sua lixiviação provoca acidificação da águas e 

do solo. 

Outras fontes de cobre para o meio ambiente incluem corrosão de tubulações 

de latão por águas ácidas, efluentes de estações de tratamento de esgotos, uso de compostos 

de cobre como algicidas aquáticos, escoamento superficial, além de precipitação atmosférica 

de fontes industriais. As principais fontes industriais são as indústrias de mineração, fundição, 

refinaria de petróleo e têxtil. 

       Este é um dos elementos mais importantes e essenciais para plantas e animais. 

Entretanto, se estes dois grupos são expostos a concentrações elevadas de cobre 

biodisponível, a bioacumulação pode ocorrer, com possíveis reações tóxicas. No homem, seu 

excesso, causa intoxicação aguda levando até a morte. 

       A deficiência humana de cobre é caracterizada por anemia, resultante da 

síntese deficiente de hemoglobina (GOYER, 1996). Já o excesso desse metal no organismo 

pode provocar vômitos, hipotensão, icterícia, coma, cirrose hepática e danos renais e 

cerebrais, podendo progredir a necrose hepática, colapso vascular e a morte se a intoxicação 

for aguda (USPHS, 1997; GAETRE & CROW, 2003).  
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2.5.4 ZINCO (Zn) 

 

       O zinco é um dos elementos mais encontrados na natureza na forma de 

minerais como blenda, willemita, calamita e esfarelita, entre outros. Também é oriundo de 

processos antropogêncio, dentre os quais se destacam a produção de zinco primário, 

combustão de madeira, incineração de resíduos, siderurgias, cimento, concreto, cal e gesso, 

industrias têxteis, termoelétricas e produção de vapor, além de efluentes domésticos. Alguns 

compostos orgânicos de zinco são aplicados como pesticidas. O metal é usado principalmente 

como revestimento protetor ou galvanizador para ferro e aço, e como componente de 

diferentes ligas, especialmente de latão. 

      Ocorre nas águas naturais em pequenas concentrações e o seu aumento se deve 

a despejos industriais. Seus dejetos podem provocar mortandade do pescado além do 

consequente acúmulo ao longo da cadeia alimentar de animais e plantas principalmente 

através das águas e do solo. A toxidade do zinco em relação aos organismos aquáticos está 

relacionada principalmente as concentrações de oxigênio e dureza da água. 

       O estado de oxidação do zinco mais comum no ambiente aquático é o Zn²+, 

sendo distribuído entre a fase aquosa e sedimento (AZEVEDO & CHASIN, 2003). É 

encontrado absorvido em argilominerais, carbonatos ou oxihidróxidos e óxidos de ferro e 

manganês. No entanto, a resolubilização, em fase aquosa, mais biodisponível, é possível sob 

certas condições físico-químicas, como na presença de ânions solúveis, na ausência de 

matéria orgânica, minerais da argila e óxidos hidrosos de ferro e manganês, baixo pH e 

salinidade aumentada (USPHS, 1997). Pode ser hidrolisado em pH 7,5 formando Zn(OH)2 em 

pH 8,0. Quando o pH fica abaixo de 6,5 o zinco complexa com a matéria orgânica e com os 

minerais em suspensão. Por ser possível essas condições no meio ambiente esse metal pode 

ser um problema ambiental. 

       No corpo humano, o zinco ocorre em todos os tecidos, principalmente em 

ossos, músculos e pele; atua no sistema imunológico; regula o crescimento corpóreo; protege 

o fígado. A alteração da concentração influi no crescimento corpóreo desordenado (SILVA, 

2002). 
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2.5.5 MANGÂNES (Mn) 

 

       O manganês é um elemento metálico e frágil, que acompanha o ferro em 

virtude de seu comportamento geoquímico. Ocorre quase sempre como óxido de manganês 

bivalente, que se oxida em presença do ar, dando origem a precipitados negros, tendo como 

principal minério de manganês, a irolusita. O permanganato de sódio e o de potássio é 

empregado como oxidantes e desinfetantes. 

       Assim como o ferro, o manganês é um elemento amplamente distribuído, 

sendo o 5º metal mais abundante na crosta terrestre. É abundante nas rochas ígneas, 

sedimentárias e metamórficas. No solo suas concentrações dependem das características 

geotérmicas, das transformações ambientais dos compostos de manganês naturalmente 

presentes, da atividade de micro-organismos e da incorporação pelas plantas. A erosão do solo 

é uma das mais importantes fontes naturais de manganês. 

        O manganês pode se apresentar como um sólido quebradiço ou como um pó 

branco-acinzentado. Ele participa de vários processos fisiológicos, vegetais e animais. É, 

também, um elemento essencial para a fisiologia animal em processos de formação dos ossos, 

função reprodutiva e metabolismo de carboidratos e lipídios. A toxicidade oral e dérmica 

deste elemento é pouco significativa devido à baixa solubilidade do metal. Estudos sugerem 

que exposição a altas concentrações ambientais pode originar inflamações nos pulmões 

(pneumonia química) e dispneia. 

       O Mn é frequentemente transportado nos rios adsorvido em sedimentos 

suspensos. A tendência dos compostos solúveis de serem adsorvidos ao solo e sedimento pode 

ser altamente variável, dependendo principalmente da capacidade de troca iônica do cátion. O 

adubo e aplicações de nitrogênio parecem reduzir a disponibilidade do Mn nos solos 

(MARTINS, 2001). 

 

2.5.6 FERRO (Fe) 

 

       O ferro é um elemento metálico, magnético, maleável e flexível. Exposto ao ar 

úmido, corrói-se formando óxido de ferro hidratado. A maior parte do ferro é utilizada sob 

forma submetida a um tratamento especial, como ferro forjado, ferro fundido e aço. O ferro 
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no estado ferroso (Fe2+) forma compostos solúveis principais, principalmente hidróxidos. Em 

ambientes oxidantes o Fe2+ passa a Fe3+ dando origem ao hidróxido férrico, que é insolúvel e 

se precipita, tingindo fortemente a água. 

       Normalmente, o ferro aparece da dissolução de compostos do solo e dos 

despejos industriais. Em quantidades exorbitantes, pode induzir alterações em propriedades 

físicas do solo, gerar a formação de camada impermeável na superfície ou sub-superfície, 

impedindo assim, a infiltração da água neste local, ou provavelmente a perda da fertilidade do 

solo. Entretanto, em quantidade equilibrada, este elemento é considerado um fator para a 

fertilidade, relacionado à micro nutrientes do solo. 

       Em quantidade adequada, é essencial ao sistema bioquímico das águas, 

podendo, se apresentar em grandes quantidades, se tornar nocivo, dando sabor e cor 

desagradáveis à água, além de elevar a dureza, tornando-a inadequada ao uso doméstico e 

industrial. Nas águas, estes impactos podem surgir em virtude da drenagem da área 

observada. Devido ainda a descarga de águas pluviais contendo sólidos em suspensão e outros 

lixiviados de áreas de estocagem de matéria-prima e resíduos a céu aberto, além do 

lançamento de afluentes provenientes da lavagem de máquinas e equipamentos contendo 

sólidos (LIMA, 2001). 

 

2.5.7 NÍQUEL (Ni) 

       O níquel é encontrado em diversos minerais, em meteoritos (formando liga 

metálica com o ferro). É um metal de transição de coloração branca prateado, considerado 

condutor de eletricidade e calor, dúctil e maleável. Porém, o metal não pode ser laminado, 

polido ou forjado facilmente, apresentando certo caráter ferromagnético. 

       Aproximadamente 65% do níquel consumido são empregados na fabricação de 

aço inoxidável austênico e, outros 12%, em superligas de níquel. O restante, 23%, é repartido 

na produção de outras ligas metálicas, baterias recarregáveis, reações de catálise, cunhagens 

de moedas, revestimentos metálicos e fundição. 

       Muitas enzimas hidrogenases, porém não todas, contêm níquel, especialmente 

aquelas cuja função é oxidarem o hidrogênio. O níquel sofre mudanças no seu estado de 

oxidação indicando que o núcleo de níquel é a parte ativa da enzima. Também está presente 
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na enzima metil-CoM-redutase e em bactérias metanogênicas. Possui papel biológico 

parecido com o ferro por serem muito próximos. 

 

2.5.8 CROMO (Cr) 

 

      O cromo é um metal de transição, duro, frágil, de coloração cinza semelhante 

ao aço. É muito resistente à corrosão. É um elemento essencial para o metabolismo da glicose.   

      Originário do mineral cromita (FeCr2O4), o Cr está presente nas indústrias de 

tintas e ligas de aço e níquel. O Cr (III) tem função biológica relacionada aos complexos 

organo-metálicos envolvidos na síntese de insulina e no controle dos índices de colesterol e de 

triglicérides no sangue.  O Cromo que ocorre em solução como Cr (VI) é uma forma não 

essencial, tóxica em baixas concentrações, podendo ocasionar patologias respiratórias, 

gastrintestinais, nos rins e fígado, sendo também constatado o potencial carcinógeno. 

 

 

2.5.9 ELEMENTOS MAJORITÁRIOS: SÓDIO, POTÁSSIO, CÁLCIO E 

MAGNÉSIO 

       São considerados elementos majoritários por serem encontrados em maior 

concentração nos ambientes aquáticos. Esses elementos são liberados pelo processo de 

intemperismo das rochas. Nos corpos de água superficiais, encontram-se associados, em 

maior escala com cloretos (Cl
ˉ
) e bicarbonatos (HCO3ˉ) e em menor escala com carbonatos 

(CO3²
ˉ
), sulfatos (SO4²

ˉ
) e nitratos (NO3ˉ) (SANTOS, 2000). 

       A quantidade de sódio retido no processo de troca iônica do solo influencia nas 

propriedades físicas deste compartimento, inclusive na permeabilidade. Isso ocorre porque o 

íon Na+, quando presente em altas concentrações, provoca um desequilíbrio no sistema de 

troca iônica em relação aos íons Ca²
+
 e Mg²

+
, provocando um efeito negativo na 

disponibilidade dos nutrientes. Tal desequilíbrio resultará na dispersão das partículas de 

argila, que tem a função de agregação dos nutrientes nos solos. Esse fenômeno pode até 

mesmo dar início a um processo de desertificação em áreas de solos com elevados teores de 

sódio (solos sodificados). 
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       Assim como o sódio, os sais de potássio também possuem alta solubilidade em 

água. Entretanto, devido sua participação no processo de troca iônica dos solos, a 

concentração deste elemento em águas naturais é baixa. Como o íon K
+
 é facilmente 

absorvido pela argila, são normalmente encontrados no compartimento sólido de fundo 

(sedimento) dos recursos hídricos. Isso explica a baixa concentração deste elemento na coluna 

d’agua e alta no sedimento (ARCOVA, 1985). 

       O cálcio é um importante elemento constituinte das rochas e, devido o processo 

de lixiviação, está presente em altas concentrações em águas naturais. Sua concentração neste 

último compartimento é fortemente controlada pela disponibilidade de dióxido de carbono 

dissolvido (CO2). O elevado teor de CO2 dissolvido favorece o processo de dissolução de Ca²
+
 

contido nos minerais carbonatados. Na diminuição de CO2 acontece a decantação de Ca²
+
. 

Sendo assim, a mobilidade do cálcio nos recursos hídricos está intimamente associada ao 

processo de degradação microbiana da matéria orgânica no solo e sedimento, pois essa ação 

biológica aumenta as concentração de CO2 e HCO3ˉ na coluna d’água (SANTOS, 2000). 

       O magnésio é um elemento cujo comportamento geoquímico é muito parecido 

com o do cálcio, porém é mais solúvel e mais difícil de precipitar. Ocorre principalmente em 

rochas carbonatadas. O magnésio é um dos principais responsáveis pela dureza das águas, 

além de produzir gosto salobro nestas. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

       O município de Brumado, localizado no Sudoeste do Estado da Bahia, vem nas 

últimas décadas enfrentando grande uso e utilização dos recursos do meio físico. Brumado é 

caracterizado como uma cidade média típica baiana, e também traz consigo os problemas de 

centros urbanos maiores, com poucas áreas verdes, excessivo adensamento urbano, pontos de 

enchentes, entre outros males característicos de diversas cidades. 

       Conhecida como capital do minério, o município de Brumado está inserido no 

Polígono das Secas, o que dificulta o crescimento da cidade. Limita-se com os Municípios de 

Livramento de Nossa Senhora, Dom Basílio, Aracatu, Rio de Contas,  Malhada de Pedras, 
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Caetité, Jânio Quadros e Rio do Antônio. A economia do município está baseada na 

mineração, particularmente de magnesita e talco, e no comércio. Sua população é de 63.307 

mil habitantes conforme o censo de 2010. 

A vegetação primária na cidade de Brumado não é mais encontrada devido a 

diversos fatores típicos de uma cidade em expansão, como por exemplo, o desmatamento para 

a construção de ruas e casas, porém possuem pequenas ilhas de floresta de pequeno porte 

localizadas freqüentemente as margens dos rios e córregos do municipio. Isso acaba na 

maioria das vezes, sendo ameaçados por mineradoras, fazendeiros que visam expansão 

territorial e a exploração das riquezas naturais.  

A pressão exercida sobre o ambiente pelo crescimento acelerado da população 

e a fragilidade das políticas públicas de planejamento urbano ajudaram a configurar o atual 

quadro de degradação do ambiente local. A complexidade dos componentes hidrológicos e 

geomorfológicos, associado às intervenções antrópica variadas (ocupação de áreas 

inadequadas, desmatamento, alteração nos cursos das drenagens, alterações na paisagem, 

poluição das águas fluviais por efluentes líquidos de resíduos sólidos domésticos e entulhos 

diversos) tem contribuído intensamente para o surgimento de problemas geoambientais, 

principalmente nas áreas de maior expansão urbana da cidade de Brumado, sobretudo a partir 

da década de 1980. 

Os principais impactos sobre o ambiente na cidade de Brumado são 

caracterizados, pela emissão de gases emitidos pelas indústrias de mineração, como também 

pelo depósito e despejo irregular de lixo e esgoto nos rios da cidade, principalmente no rio do 

Antônio. Dentre os mais diversos usos do rio do Antônio, destaca-se o abastecimento 

humano, mineração e irrigação, o que representa aproximadamente 4% da utilização de suas 

águas. 

A poluição do rio do Antônio transformou-se num problema crítico para a 

população local. Motivos de frequentes mobilizações por grupos sociais organizados 

(ONGS), como por exemplo, o MODERA , Movimento pela Despoluição do rio do Antônio, 

está no fato de que o rio além de cortar a cidade, é também fonte de água para 

abastecimento. Esse movimento, apontado pela comunidade como um dos mais atuantes a 

favor do meio ambiente, e considerado alarmista e sensacionalista pelas autoridades, tornou-

se conhecido ao exigir garantia de vida para o Rio do Antônio. 
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Desde a nascente, na região de Licínio de Almeida, até a chegada ao rio 

Brumado, o rio apresenta sinais de morte, sufocado pelos esgotos, resíduos de agrotóxicos e 

lixo. Nos demais municípios por onde passa - Caculé, Rio do Antônio, Malhada de Pedras e 

Brumado, a situação é agravada pelo assoreamento, devastação e motor bombas, acelerando o 

processo de desaparecimento. As ameaças mais sérias são observadas em Malhada de Pedras 

e em Brumado, onde o rio praticamente some, encoberto pelos detritos e resíduos tóxicos. 

Doenças estão sendo associadas à poluição do rio, devido a lançamento de esgotos domésticos 

e industriais in natura, por parte da população.  

Uma característica importante da área bacia do rio do Antônio é a formação 

geológica, formada por rochas meso-protozóicas com conglomerados, quartzitos, etc. A 

região é rica em magnesita, talco, hematita e rodocrosita, que é o minério do qual é extraído o 

manganês (GAMA, 2007). 

A necessidade de reservação de água motivou a construção de 52 (cinqüenta e 

duas) barragens ao longo do rio, com finalidades de abastecimento doméstico e irrigação. A 

barragem do rio do Antônio em Brumado, operada pela EMBASA – Empresa Baiana de Água 

e Saneamento, possui uma capacidade de 7 milhões de m³ . Essa barragem foi construída na 

década de 1970 e já não possui vazão suficiente para atender a demanda da cidade. A 

qualidade da água bruta no reservatório está comprometida devido ao manganês proveniente 

das lavras situadas na parte alta da bacia. 

A atividade mineradora que vem se desenvolvendo a um período superior a 30 

(trinta) anos, tem exposto o solo à ação das chuvas cujos resíduos vem se acumulando no 

fundo da barragem durante todos estes anos. O problema veio a ser detectado após um longo 

período de estiagem que forçou a liberação de água através de descargas de fundo da 

barragem do Truvisco, que é a maior barragem da Sub-bacia e fica próxima a cabeceira do 

rio, no município de Caculé - BA. Essa barragem foi construída como suporte para irrigação e 

hoje funciona também como reserva para abastecimento das cidades subjacentes. 

Após um período de seca e de fortes chuvas em novembro de 1999, a barragem 

de Brumado veio apresentar água com elevados teores de manganês que atingiu todo sistema 

de abastecimento, exigindo ações imediatas para o tratamento de água local. 

A falta de saneamento nas localidades situadas nas proximidades do rio com 

lançamento de esgotos domésticos, a atividade pecuária aliada à insolação e os baixos índices 
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pluviométricos favorecem o processo de eutrofização. Ou seja, beneficia à proliferação 

excessiva de algas, que, ao entrarem em decomposição, levam ao aumento do número de 

microorganismos e à conseqüente deterioração da qualidade do manancial e consequente 

degradação da qualidade da água.  

Em épocas de estiagem algumas barragens funcionam como verdadeiras lagoas 

de estabilização. Com a ocorrência das chuvas, todas essas águas são transportadas e 

carreadas para a barragem de Brumado, que funciona como barragem de acumulação. Em 

vista disso, o sistema de abastecimento de Brumado conviveu com problemas de algas e 

manganês e elevado número de cianobactérias no manancial, que impôs um esforço para 

colocar água de distribuição dentro dos padrões de portabilidade.  A barragem de Cristalândia 

no rio de Contas foi construída para o abastecimento de água em Brumado e em um 

município vizinho, beneficiando cerca de 90 mil pessoas. 

Dessa forma, há uma grande preocupação pelo fato de existirem poluições 

inorgânicas (metais pesados e/ou elementos radioativos) no rio que pode apresentar um risco 

potencial para a saúde pública. Segundo a gerente da EMBASA de Brumado - engenheira 

Patrícia Meira Gomes, a água hoje em dia se torna cada vez mais um bem valioso, nada mais 

justo é que toda cidade de Brumado que utiliza o rio do Antônio para despejar seus esgotos 

seja beneficiada com rede de esgoto planejada e estação de tratamento. 

O município de Brumado está inserido na Bacia do Rio de Contas (Figura 1) e 

na Sub-bacia do Rio do Antônio. Tem como principais drenagens o riacho Santa Maria, o rio 

de Contas, o rio Brumado, o rio São João, e o rio do Antônio.  
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Figura 1. Bacia Hidrográfica do Rio de Contas e Sub-bacia do Rio do Antônio. 

O rio do Antônio é uma drenagem intermitente que passa no trecho baixo da 

própria bacia localizado nas proximidades da Serra das Éguas, a sudeste da sede municipal, 

com confluência com os riachos do Bate Pé e Sapé, a nordeste.  

       Nascendo da confluência de pequenos riachos no município de Licínio de 

Almeida, corta várias cidades, dentre as quais aquela que leva o seu nome. O rio do Antônio 

tem um curso de aproximadamente 206 Km de extensão e recebe como afluentes o rio São 

João, deságua no rio Brumado e este por sua vez no rio das Contas (GAMA, 2007). 

       A Sub-bacia do rio do Antônio possui uma área de drenagem hídrica de 6.540 

km², abrangendo os municípios de Licínio de Almeida, Caculé, Guajeru, Ibiassucê, Rio do 

Antônio, Malhada de Pedras e Brumado. Possui uma população de 154.000 habitantes e uma 

densidade demográfica de 18,8 hab/Km², no qual está mais uniformemente distribuída, com 

cerca de 50% na zona urbana, cujo principal centro é a cidade de Brumado. A região em que 

se encontra o Rio do Antônio é caracterizada por um baixo índice pluviométrico, vegetação de 

caatinga, atividade agrícola de subsistência, pecuária em pequena escala, com predominância 

de mineração (GAMA, 2007). 

 

3.2 AMOSTRAGEM 
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       Amostragem e o processo pelo qual uma pequena porção da amostra 

representa, efetivamente, a composição média da massa total do material, determinando as 

características de todo o sistema amostrado. Caso a amostra não seja representativa, não 

adianta ter a disposição para a análise os melhores equipamentos nem técnicos ou analistas, 

pois nenhum resultado gerado será coerente e/ou confiável. 

      Para que haja uma confiabilidade analítica, a amostragem deve ser encarada 

como um complemento analítico. Desta forma, ela representa a parte inicial do estudo e da 

sua boa execução depende um bom resultado. 

      Muitas sociedades profissionais, como a American Society for Testing 

Materials (ASTM), Association of Official Analytical Chemists (OAC), American Public 

Health Association (APHA), Standard Methods, Companhia de Tecnologia e Saneamento 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e laboratórios ou indústrias possuem instruções 

definidas ou protocolos próprios de amostragem para diferentes tipos de materiais 

(SILVEIRA, 2002). 

 

 

 3.2.1 AMOSTRAGEM DE ÁGUA 

 

       Não há uma padronização para coletar amostras de águas superficiais. Desta 

forma, várias instituições vêm desenvolvendo técnicas de coleta na tentativa de aumentar a 

confiabilidade e a representatividade da amostragem, tanto do ponto de vista técnico quanto 

econômico.  

        Para a definição da técnica mais adequada de coleta, é recomendável realizar 

uma investigação preliminar a fim de avaliar o grau de heterogeneidade da água. Essa 

heterogeneidade pode ser causada por fatores naturais e/ou antropogênicos e por fatores 

espaciais (representada pelo relevo e formas geológicas no entorno da bacia hídrica) e/ou 

temporais (representado pelos fatores climáticos, principalmente pela distribuição de chuvas). 

Quando existem fases separadas, e necessário determinar os volumes relativos de cada fase a 

fim de se comparar corretamente a composição de uma fase com a outra. Nesse caso, as fases 

deverão ser amostradas individualmente, pois não é possível obter-se uma amostra 

representativa de materiais combinados, mesmo após uma agitação vigorosa das fases 

imiscíveis conjuntamente (TONIETO, 2006). 

  As coletas de água e sedimento foram realizadas de acordo com o protocolo de 

coletas da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo 
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(CETESB), através do Guia e Preservação de Amostras de Água para evitar qualquer 

contaminação ou perda durante o transporte ou período de estocagem. 

        No momento da coleta de água, a garrafa foi ambientada duas vezes com 

alíquotas do próprio ponto de coleta. A fim de evitar a introdução de contaminantes artificiais, 

as amostras de água foram coletadas em pontos afastados entre 1 a 2 metros da margem, 

introduzindo a garrafa de boca para baixo até uma profundidade de 40 a 50 cm. Após 

direcionar a boca da garrafa num sentido contra a corrente, o recipiente foi virado lentamente 

até encher de água, deixando um pequeno espaço vazio para fazer a homogeneização da 

amostra.  

         Em cada ponto de amostragem foi coletada uma amostra de água. Ainda em 

campo, as amostras foram colocadas em caixas de isopor com gelo e ao chegarem ao 

laboratório em geladeira a 4°C até a análise. 

       Para o estudo de metais em águas superficiais faz-se necessário adicionar ácido 

nítrico concentrado as amostras logo após a coleta, ainda em campo, em quantidade suficiente 

para obter pH menor que 2 para preservação da mesma, evitando a adsorção dos metais nas 

paredes internas do recipiente (EATON et al., 2005). Chegando ao laboratório as amostras 

devem ser mantidas sob refrigeração de 4°C até a realização da análise.  

 

3.2.2 AMOSTRAGEM DE SEDIMENTO 

       No caso de sólidos, o processo para se obter uma amostra representativa do 

material depende do tipo de sólido. Mesmo aqueles sólidos que superficialmente apresentam 

aparência de homogeneidade possuem concentrações localizadas de impurezas e composição 

variada. Se o material for mais ou menos homogêneo, a amostragem será relativamente 

simples. Se, no entanto, o material for volumoso e heterogêneo, a amostra grosseira deverá ser 

reduzida a amostra homogênea por um ciclo de operações que incluem trituração, moagem e 

peneiração da amostra (LAMBETTA, 2006). 

       A fração fina (< 63 μm) dos solos e sedimentos é a mais recomendada para ser 

analisada na determinação de metais traço (TEODULO et al., 2003), pois estes elementos 

encontram-se, principalmente, nas partículas de argila/lama. 

       De acordo com o guia de coleta e preservação de amostras de água da 

CETESB, as amostras de sedimento podem ser obtidas com a utilização de dragas ou 

pegadores específicos (como o pegador de Ekman, pegador ou draga de Petersen e pegador ou 

PPGGBC



40 

 

draga de Ponar) ou por pregadores artesanais confeccionados com tubos de PVC. A escolha 

do pegador ou draga mais adequado depende do tipo de amostra (lodo, argila, areia, matéria 

orgânica em decomposição etc.) e do local de amostragem (raso, fundo, com ou sem 

correnteza, etc.) (LAMBETTA, 2006). 

         Para coletar sedimento de fundo foi utilizado tubo PVC de 100 mm de 

diâmetro e 40 cm de comprimento, vedado por uma rede de nylon de malha fina em uma das 

extremidades. O material coletado foi colocado em saco PVC descartável (do tipo apropriado 

para congelar alimentos) e depois acondicionado em isopor com gelo. Ao chegar ao 

laboratório, os sacos com sedimentos foram congelados para minimizar os efeitos da atividade 

biológica sobre as amostras. Após alguns dias de congelamento as amostras de sedimento 

foram descongeladas e secas ao ar por 24 horas. Em seguida foram colocadas em estufa a 

50°C por 18 horas para terminarem de secar. Foram então trituradas com o auxílio de pistilo e 

almofariz e peneiradas em várias peneiras de malhas de tamanhos diferente sendo a última de 

63 μm. 

       As amostras coletadas devem ser acondicionadas em sacos de PVC ou 

recipientes de vidro, dependendo do tipo de análise que se pretende com a amostra 

(determinação de metais ou compostos orgânicos, por exemplo). Em seguida promove-se o 

congelamento das mesmas a -20° C para preservar sua integridade, minimizando a ação 

decompositora dos microrganismos. 

       Após descongelar e secar as amostras promove-se sua trituração, moagem e 

peneiração (fração < 63 μm) para a devida homogeneização do material a ser analisado 

(ZAMBETTA, 2006). 

 

 

 3.3 PRÉ-TRATAMENTO DAS AMOSTRAS 

      Para extração dos metais nas amostras de sedimento foi utilizado o método US 

EPA 3051. Foram pesados 0,5g de sedimento em balança analítica MARTE BL 320H 

(previamente seco, triturado e peneirado a 63 μm com peneira de malha de fibra sintética) e 

submetidos à irradiação em forno de micro-ondas, PROVECTO analítica DGT 100 Plus, em 

frascos de teflon fechados. O programa de potência e o tempo foram o seguinte: 1 minuto para 

cada umas das potências: 100W, 200W, 300W, 400W; 6 minutos em 500W e 30 minutos em 

0W.  Separou-se o resíduo remanescente por filtragem em papel qualitativo Qualy 125 mm, 
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avolumou-se o filtrado com água ultra-pura para 25 mL em balão volumétrico. As extrações 

foram feitas em triplicatas para aumentar a confiabilidade dos resultados. 

 

 

3.4 PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS 

 

       As análises físico-químicas (pH, STD e CE) foram realizadas utilizando-se 

pHmetro de bancada Digimed modelo DM 20 e condutivímetro de bancada CAAL, modelo 

CD-820.  

As determinações das concentrações de manganês, ferro, sódio, potássio, cálcio 

e magnésio nas amostras de água e sedimento foram realizadas empregando-se um 

espectrômetro de absorção atômica por chama (F AAS), modelo PerkinElmer, modelo 

AAnalyst™ 200 (USA) equipado com corretor de fundo de deutério.  Para a determinação do 

cádmio, chumbo, cobre, zinco e níquel, utilizou-se um espectrômetro de absorção atômica em 

forno de grafite (GF ASS), modelo AAnalyst™ 600 (USA). A resposta dos instrumentos foi 

conferida com soluções padrão de concentrações conhecidas. O sistema de aquisição de dados 

foi gerenciado por microcomputador acoplado ao espectrômetro de absorção atômica e como 

fonte de radiação foi empregada lâmpada de catodo oco dos respectivos metais. 

 

Tabela 1. Parâmetros instrumentais utilizados para determinação dos elementos traços por GF 

ASS. 

Elementos Comprimento de onda (nm) Fenda espectral (nm) 

Cd 228,8 0,2 

Ni 232 0,2 

Cu 324,8 0,2 

Cr 357,9 0,2 

 

 

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

       Quando diversos fatores diferentes são levados em consideração para a 

investigação de algum fenômeno, sejam eles medidos (ex.: pH, OD, CE, STD) ou 
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determinados (ex.: concentração de metais), ferramentas estatísticas multivariadas são 

utilizadas no tratamento dos dados. Essas ferramentas computacionais exploram os resultados 

obtidos verificando similaridade entre as amostras tentando reconhecer padrões que as 

identifique. Esse é o principal objetivo do uso dessas ferramentas multivariadas. 

       A análise multivariada corresponde a um grande número de métodos e técnicas 

que utilizam simultaneamente todas as variáveis na interpretação teórica do conjunto de dados 

obtidos. A complexidade matemática, própria dos métodos multivariados, sugere como 

medida de bom senso, uma descrição desmatematizada de seus conteúdos, remetendo ao uso 

do software estatístico o trabalho enfadonho do cálculo. Diversos programas estatísticos tais 

como STATISTICA, S-PLUS, SPSS, PARVUS, etc. são muito utilizados para este fim. 

A estatística multivariada aplicada a química e frequentemente utilizada no 

tratamento de dados analíticos. Essa área da quimiometria (área da estatística destinada a 

resolver os problemas específicos da química) desenvolve ferramentas computacionais que 

permitem explorar os resultados obtidos por meio de análises químicas, a fim de verificar a 

existência de similaridades entre as amostras que, por sua vez, correspondem às semelhanças 

na composição química. O reconhecimento de padrões, uma das principais vertentes do uso da 

estatística multivariada em química analítica, viabiliza a obtenção de mais informações 

quando comparado com os procedimentos univariados que são usualmente adotados 

(FERREIRA, 2006). 

       O número de parâmetros analisados (variáveis) nos estudos de reconhecimento 

de padrões é elevado, e a representação gráfica de todo o conjunto de dados facilita a 

interpretação dos resultados. Alguns algoritmos foram desenvolvidos para elaborar gráficos 

que representem a maior quantidade possível das informações contidas em um conjunto de 

dados analíticos. Entre eles, destacam-se a análise por agrupamento hierárquico (HCA) e a 

análise de componentes principais (PCA) (FERREIRA, 2006; NETO, 2011). 

       HCA e PCA permitem a visualização gráfica de todo o conjunto de dados, 

mesmo quando o numero de amostras e variáveis são elevadas. O uso desses algoritmos tem 

como objetivo principal aumentar a compreensão do conjunto de dados, examinando a 

presença ou a ausência de agrupamentos naturais entre as amostras. Ambos são classificados 

como exploratórios ou não supervisionados, visto que nenhuma informação com relação a 

identidade das amostras e levada em consideração (NET0, 2011). 

PPGGBC



43 

 

      A HCA busca agrupar as amostras em classes, baseando-se na similaridade dos 

participantes de uma mesma classe e nas diferenças entre os membros de classes diferentes. A 

representação gráfica obtida é chamada de dendrograma, um gráfico bidimensional 

independentemente do número de variáveis do conjunto de dados.  

       A utilização da PCA visa reduzir a dimensionalidade do conjunto de dados 

original, preservando a maior quantidade de informação (variância) possível. Essa redução e 

obtida por meio do estabelecimento de novas variáveis ortogonais entre si, denominadas 

componentes principais (CPs). Organizadas em ordem decrescente de importância, as CPs são 

combinações lineares das variáveis originais. Os gráficos obtidos representam as amostras em 

um sistema cartesiano onde os eixos são as CPs (NET0, 2011). 

       Tanto a HCA quanto a PCA permitem a interpretação multivariada de 

conjuntos de dados grandes e complexos por meio de gráficos bi ou tridimensionais. Estes 

gráficos apresentam informações que expressam às inter-relações que podem existir entre as 

variáveis, facilitando a interpretação multivariada do comportamento das amostras. A 

apresentação dos resultados experimentais na forma de gráficos facilita a interpretação dos 

dados, visto que o ser humano é dotado de um potente sistema visual de reconhecimento de 

padrões. Por esse motivo, a identificação de grupos de amostras com características parecidas 

e quase imediatas quando se utiliza HCA e PCA. Além disso, é possível verificar quais dos 

parâmetros analisados (variáveis) são os principais responsáveis pela formação dos grupos de 

amostras. A avaliação das CPs pode auxiliar no estabelecimento de uma assinatura química 

particular para cada grupo de amostras segregado após a PCA. Esse é o objetivo principal dos 

estudos de reconhecimento de padrões, que busca encontrar uma maneira de relacionar a 

identidade de uma amostra com suas características químicas (FERREIRA, 1999; NETO, 

2011; BRUNS, 1985). 

Neste estudo, os dados foram processados por PCA e HCA. Todas as 

operações matemáticas e estatísticas utilizadas na confecção das matrizes de similaridade 

(correlação de Pearson) e nos gráficos de PCA e HCA foram realizados com o auxílio dos 

programas Excel 2010, SPSS 15.0 (Statistical Package for Social Sciences) e Biostast 5.0. 

 

3.6 PONTOS DE AMOSTRAGEM 
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       Para avaliar a variação espacial e temporal dos metais estudados na água e 

sedimento do Rio do Antônio foram realizadas quatro coletas de água e sedimento em seis 

pontos (P1, P2, P3, P4, P5 e P6) estrategicamente distribuídos a montante e a jusante da 

cidade de Brumado, como mostrado nas Figuras 2 e 3. 

 

 

Figura 2. Mapa de localização geográfica do Rio do Antônio, da nascente a cidade de Brumado-BA. 

(Fonte: MODERA, 2010) 
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Figura 3. Mapa de localização geográfica dos pontos de coleta no Rio do Antônio, em Brumado-BA. 

(Fonte: MODERA, 2010) 

       Os pontos foram escolhidos visando verificar suposta influência da mineradora 

e da ação antrópica vinda da cidade na disponibilidade de metais tóxicos na água e nos 

sedimentos. O ponto de amostragem 1 (P1) localiza-se abaixo de uma ponte, no povoado de 

Campo Seco (S14°14.836’ W041°42.235’), próximo onde se localiza a empresa da 

Magnesita. O P2 (S14°15637’ W041°43607’) localiza-se no mesmo povoado, próximo a uma 

área de pecuária e agricultura. O P3 (S14°15785’ W041°43829’) e o P4 (S14°15872’ 

W041°42948’) correspondem às barragens de Catiboaba e Brumado, respectivamente.  Os P5 

(S14°14125 W041°37815’) e P6 (S14°14004’ W041°37832) são na saída da cidade. 
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3.7 CAMPANHAS DE AMOSTRAGEM 

       As campanhas de amostragens foram escolhidas visando à sazonalidade, então 

foram coletadas em estações secas e chuvosas. Foram quatro campanhas realizadas durante 

um período de dois anos (2010 e 2011), sempre nos meses de julho e dezembro. A Figura 4 

ilustra o Índice Pluviométrico da Região de Brumado nos anos de 2010 e 2011. 
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Figura 4. Gráfico dos índices pluviométricos dos anos 2010 e 2011 no município de Brumado e 

região. 

         

3.8 LAVAGENS DOS RECIPIENTES PARA ACONDICIONAMENTO DAS 

AMOSTRAS 

        Toda vidraria e recipientes de polietileno utilizados no desenvolvimento da 

pesquisa foram submersos em solução a 3% v/v de detergente para laboratório por 24 horas. 

Em seguida foram lavados com água de torneira suficiente para retirar todo detergente. Após 

esta etapa, todo esse material foi cheio e/ou submerso em ácido nítrico a 10% v/v e deixados 

em repouso por 24 horas. Depois de vazias, as garrafas e frascos de polietileno e vidraria 

foram enxaguados com água deionizada purificada através do sistema Milli-Q (Millipore) até 

alta pureza (resistividade 18 MΩcm-1) e emborcados em recipientes limpos e forrados com 

lenços de papel para secarem. O objetivo desta lavagem é extrair todas as impurezas metálicas 
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que eventualmente estivessem adsorvidas nas paredes das garrafas e que pudessem interferir 

na análise das amostras. 

 

 

3.9 REAGENTES 

 

 Ácido nítrico (HNO3) concentrado; 

 Agua deionizada purificada através do sistema Milli-Q (Millipore) ate alta pureza 

(resistividade 18 MΩ cm-1); 

 Solução-padrão para os elementos analisados que foram utilizados na curva de 

calibração. 

 

 

 

3.10 MATERIAL 

 

 Coletor de PVC manufaturado no laboratório; 

 Erlenmeyers de 25 mL; 

 Frascos de polietileno de 100 mL; 

 Funis de vidro; 

 Garrafas de polietileno de água mineral de 1000 mL; 

 Peneiras de nylon de 150, 100, 75 e 63μm de abertura de malha; 

 Pissetas; 

 Sacos plásticos para embalas alimentos; 

 Tubos de polietileno de 50 mL para centrífuga. 

 

3.11 EQUIPAMENTOS 

 Balança analítica MARTE BL 320H; 

 Condutivímetro de bancada CAAL, modelo CD-820 

 Espectrômetro de Absorção Atômica por Chama, Perkin-Elmer – modelo 

AAnalyst™ 200; 
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 Espectrômetro de Absorção Atômica por forno de grafite, Perkin-Elmer – modelo 

AAnalyst™ 600; 

 Estufa Fabbe; 

 GPS – Global Positioning System, Garmin; 

 pHmetro de bancada Digimed modelo DM 20; 

 Refrigerador, Consul - modelo 280; 

 Sistema Ultrapurificador de água, Millipore - modelo Milli-Q Gradient A10; 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

       Inicialmente a pesquisa compreendeu na avaliação dos teores dos metais e nas 

medidas dos parâmetros físico-químicos  nas  amostras de água e de sedimento coletadas em 6 

pontos localizados ao longo do Rio do Antônio, em Brumado-BA, nos anos de 2010 e 2011, 

nas estações secas e chuvosas. 

 

4.1 AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS FISICO-QUÍMICOS DA ÁGUA 

         

O gráfico da Figura 5, indica que os valores de pH mantiveram-se praticamente 

estáveis nas estações secas ou chuvosas. O pH mais elevado se deve aos carbonatos presentes 

no geologia da região. Nessa faixa de pH mais elevado é previsível que os elementos traços 

estejam em maiores concentrações associados ao sedimento do que na coluna d’água. 

Evidenciou-se que os valores de pH, em alguns pontos na estação seca, não se enquadram nos 

padrões especificados pela legislação, estando acima do limite estabelecido. 
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Figura 5. Gráfico dos valores de pH nos períodos de amostragem em todos pontos coletados. 

        De acordo com a Resolução n° 357/05 do CONAMA, os valores de pH devem 

estar entre 6,5 a 8,5, para águas salobras de classe 1. A água para abastecimento público, 

quando está acima desse limite, pode gerar corrosão das estruturas hidráulicas e dos sistemas 

de distribuição, adicionando ferro, cobre, chumbo, zinco e cádmio. Na natureza o pH da água  

varia de 5,0 a 9,0 e valores abaixo ou acima destes padrões podem acarretar mortalidade de 

toda a teia alimentar aquática (MENEGOL et al, 2001) 

         A condutividade representa a capacidade de conduzir corrente elétrica, 

apresentando relação proporcional à concentração total de sólidos dissolvidos e coloidais, 

voláteis ou não voláteis, com ou sem conteúdo orgânico. À medida que mais sólidos 

dissolvidos são adicionados na água, a condutividade elétrica aumenta. Altos valores podem 

indicar características corrosivas na água (CETESB, 1995). 
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Figura 6. Gráfico dos valores da condutividade elétrica nos períodos de amostragem em todos pontos 

coletados. 

 

Figura 7. Gráfico dos valores dos sólidos totais dissolvidos nos períodos de amostragem em todos 

pontos coletados. 
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       A legislação em vigor (CONAMA, 2005) não determina valores para o 

parâmetro CE. Já para STD o limite máximo é de 500 mg/L. Sendo assim, os pontos 2 e 3, na 

região do Campo Seco e na Represa de Catiboaba, respectivamente, não estão em 

conformidade. De acordo com os resultados obtidos na Figura 6 e 7, há um aumento nos íons 

dissolvidos na água, nos pontos a jusante da cidade, resultado da utilização de fertilizantes e 

ausência da mata ciliar. Após a cidade há um decréscimo natural pelo aumento no volume de 

água, resultado do processo de barramento. Observa-se uma diferença entre as estações que se 

deve a uma maior dissolução de sólidos na água devido às chuvas 

 

4.2 VARIAÇÕES DOS TEORES DOS METAIS NAS ÁGUAS DO RIO DO 

ANTÔNIO 

        Os resultados referentes à concentração de metais foram comparados com os 

valores máximos permitidos (VMP) estabelecidos para substâncias potencialmente 

prejudiciais (teores máximos), para Águas Salobras, classe 3, segundo Resolução CONAMA 

n° 357 de 17/03/2005 (Anexo 1).  

        Verifica-se que os elementos Mn e Ni em todos os pontos de coleta 

apresentaram teores muito acima do VMP. Segundo OLIVEIRA (2010), que também estudou 

corpos d’água no Semiárido baiano, o níquel apresentou concentrações acima do limite 

legislado (0,025 mg L
-1

). Em relação ao ferro, a concentração fora do padrão foi observada 

apenas no primeiro ponto da estação chuvosa. 

        Os principais elementos presentes na água do Rio do Antônio, na cidade de 

Brumado, são potássio, sódio, cálcio, magnésio e manganês respectivamente (Figuras 8 e 9). 

Os quatro primeiros são os encontrados em maior abundância nas águas superficiais. Em geral 

esses elementos encontram-se associados principalmente ao Cl
-
 e HCO3

-
 e, em menor 

quantidade, com CO4
2-

, SO4
2-

 e NO3
-
, formando sais altamente solúveis. Em consequência, os 

íons Na
+
, K

+
, Ca

2+
 e Mg

2+
 são as principais espécies químicas dissolvidas encontradas nas 

águas superficiais naturais e estes cátions majoritários são os principais responsáveis pelos 

elevados valores de CE e STD. Isso pode ser confirmado pela alta correlação positiva 

encontrava entre estes elementos (Tabela 2). 

       Observa-se também que a maior concentração encontra-se nos pontos a 

montante, mostrando relação com a influência da mineradora Magnesita Refratários S.A. e ao 
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provável uso de fertilizantes na região, que se trata de uma zona rural com agricultura 

familiar, além da formação geológica local rica em carbonatos de magnésio e manganês 

(Figuras 8 e 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Concentração de Na e K (mgL
-1

) em água, coletados no período seco, no Rio do Antônio, no 

município de Brumado-BA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Concentração dos elementos Ca, Mg e Mn (mg/L) em água, coletados no período seco, no 

Rio do Antônio, no município de Brumado-BA. 
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       Alguns elementos como o Cu, Zn, Pb e Cd não foram detectados nas amostras 

de água, enquanto que Fe e Ni foram encontrados em pequenas concentrações e limitados a 

alguns pontos. Segundo FERNANDES et al., (1994), valores elevados de pH pode reduzir a 

concentração da maioria dos  metais na água, corroborando com os resultados obtidos neste 

estudo, onde os elevados  valores de pH (Figura 5), provavelmente estão influenciando  nas 

reduzidas concentrações de metais na coluna d’água com consequente aumento no sedimento. 

Nas águas a concentração do cobre é baixa, provavelmente devido à adsorção de minerais de 

argila, óxidos de Fe e resíduos orgânicos.  

 

Tabela 2. Matriz de correlação de Pearson entre as variáveis da análise de água na estação seca. 

 pH CE STD Ca Fe Mg Mn Ni K Na 

pH 1 - - - - - - - - - 

CE -0,694 1 - - - - - - - - 

STD -0,490 0,965 1 - - - - - - - 

Ca -0,510 0,952 0,981 1 - - - - - - 

Fe -0,260 0,687 0,733 0,768 1 - - - - - 

Mg -0,487 0,908 0,935 0,918 0,472 1 - - - - 

Mn -0,145 0,271 0,275 0,254 0,733 -0,076 1 - - - 

Ni 0,677 -0,694 -0,555 -0,587 -0,403 -0,581 0,038 1 - - 

K 0,047 0,332 0,442 0,544 -0,032 0,677 -0,641 -0,185 1 - 

Na -0,445 0,939 0,991 0,986 0,700 0,954 0,194 -0,518 0,986 1 

Sendo R
2
≥50% (p<0,001) 

 

       De acordo com a matriz de correlação da Tabela 2, os íons Ca
2+

 e Mg
2+

 

apresentam forte correlação positiva na estação seca (0,918) indicando provavelmente a 

presença de rochas magnesita (MgCO3) e dolomita, CaMg (CO3)2, na região.  
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       O Ca
2+

 também apresentou significativa correlação positiva com o ferro 

(0,768), podendo apresentar-se na forma de bicarbonato ferroso Fe(HCO3)2, que é a forma 

mais comum encontrada em águas superficiais. O ferro aparece principalmente em 

águas subterrâneas devido à dissolução do minério pelo gás carbônico da água.  

No Brasil, é comum encontrar águas com teores de ferro, particularmente aquelas captadas em 

terrenos antigos e aluviões. Também poderá ser importante a contribuição devida a 

efluentes industriais, pois muitas indústrias metalúrgicas desenvolvem atividades 

de remoção da camada oxidada (ferrugem) das peças antes de seu uso, processo 

conhecido por decapagem, que normalmente é procedida através da passagem da 

peça em banho ácido. 

        Nas águas do Rio do Antônio o ferro foi pouco encontrado, 

limitando apenas aos dois primeiros pontos de coleta. ZANARDI Jr. & PORTO 

(1991) encontraram resultado bastante superior  para o ferro, em torno de 13,3 

mg.L
-1

 e atribuem este valor ao pH 2,7, favorecendo a solubilidade dos metais. 

Enquanto RAYA-RODRIGUEZ et al. (2000) obtiveram uma média de 3,7 mg.L
-1

, 

também para valores ácidos. Como os valores de pH medidos nas águasdo Rio do 

Antônio apresentaram sempre acima de 8,0 , o ferro mostrou-se pouco disponível 

na coluna d’água. 

       Os dados hidroquímicos obtidos nas análises das concentrações dos elementos, 

apresentaram variação da estação seca para a chuvosa principalmente para cálcio e magnésio 

(por serem elementos presentes na geologia local) e para ferro e níquel. Estes elementos, após 

as chuvas, pelo processo de lixiviação e escoamento, descem para o curso do rio aumentando 

sua concentração. O manganês por ser um elemento pouco solúvel e, portanto, resistente ao 

processo de lixiviação, manteve-se em concentrações baixa e constante ao longo dos pontos 

de amostragem. MARTINELLO (1998), encontrou valores em torno de 5,9 mg.L
-1

, sendo a 

maior concentração entre os metais analisados na água. Segundo esta autora, o manganês 

começa a precipitar na forma de hidróxido somente com o pH a partir de 8. Nas amostras do 

Rio do Antônio, o Mn foi encontrado em baixas concentrações na água e elevadas 

concentrações no sedimento (Anexo 2) devido o pH alcalino. 

            As águas coletadas no ponto 2, localizado em região de agricultura, 

apresentaram valores elevados para sódio e cálcio após as chuvas, comparados aos outros 

pontos, o que pode estar relacionado com o uso de fertilizantes e defensivos agrícolas. As 
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águas do ponto P3, possivelmente por ser uma represa de estabilização, apresentaram 

elevados valores para os elementos cálcio e magnésio comparando-se com os outros pontos 

(Figuras 10 e 11e anexo1). A redução do pH observada na estação chuvosa, provavelmente 

foi responsável pela dissolução dos íons cálcio na água, como visto na tabela 3, em que 

mostra a forte correlação negativa entre essas duas variáveis    (-0,943). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Concentração dos elementos Na e K (mg/L) em água, coletados no período chuvoso, no 

Rio do Antônio, no município de Brumado-BA. 
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Figura 11. Concentração dos elementos Ca, Mg e Mn (mg/L) em água, coletados no período chuvoso, 

no Rio do Antônio, no município de Brumado-BA. 

 

O rio do Antônio nasce no Semiárido baiano, correndo sobre rochas calcárias e 

recebendo água de vários tributários durante o percurso, alguns salinizados, até chegar ao 

local onde as amostras foram coletadas, o que contribui para o processo de salinização, 

justificando então a elevada concentração dos sais e a forte correlação positiva entre eles 

(Tabela 2). 

 

Tabela 3. Matriz de correlação de Pearson entre as variáveis da análise de água na estação chuvosa. 

 pH CE STD Ca Fe Mg Mn K Na 

pH 1 - - - - - - - - 

CE -0,894 1 - - - - - - - 

STD -0,763 0,931 1 - - - - - - 

Ca -0,943 0,787 0,632 1 - - - - - 

Fe 0,436 -0,380 -0,311 -0,218 1 - - - - 

Mg -0,758 0,903 0,921 0,555 -0,644 1 - - - 

Mn -0,636 0,242 0,052 0,717 -0,389 0,131 1 - - 

K -0,388 0,482 0,449 0,082 -0,875 0,738 0,0352 1 - 

Na -0,770 0,505 0,264 0,911 -0,128 0,222 0,850 -0,118 1 

Sendo R
2
≥50% (p<0,001) 

 

A partir da análise dos componentes principais (Figuras 12 e 13) observa-se a 

presença de dois agrupamentos separados pela sazonalidade (símbolos ■ e ▲), os quais são 

subdivididos em 3 agrupamentos: um formado pelos pontos 1, 2 e 3 da estação seca (na 

quadrante positivo da CP2), que correspondem aos pontos a montante do município de 

Brumado, no povoado de Campo Seco, próximo a mineradora Magnesita; outro formado 
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pelos pontos 4, 5 e 6, que são os pontos a jusante da cidade (quadrante negativo da CP2 e 

positivo da CP1) e outro maior  formado por todos os pontos da estação chuvosa.  

Com base na análise de componentes principais (PCA) pode-se concluir  que a 

variação na concentração dos elementos, entre os 6 pontos de amostragem, no período 

chuvoso não influenciou na formação dos agrupamentos. Porém, na estação seca, esta 

diferenciação ocorreu, sendo maior nos primeiros pontos. Na estação seca, os pontos 1, 2 e 3 

relacionam-se principalmente com o K e o Ni e com CE e STD, já os demais pontos 

relacionam-se com o sódio. Com o início das chuvas o Fe, Ca, Mn, Mg e o pH formam 

crescentes. 

A quantidade de STD pode ser relacionada também com a maior matéria 

orgânica na represa de Catiboaba (P3), como pôde ser observado no momento da coleta do 

material amostrado. O níquel somente foi encontrado no povoado de Campo Seco, região de 

zona rural onde se desenvolve agricultura. Este metal pode ter origem do uso de agrotóxicos 

ou fertilizantes. A maior distribuição dos elementos após as chuvas relaciona-se com a 

lixiviação e carreamento de metais do da geologia local, como mostrado nas figuras 12 e 13. 
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Figura 12. Resultado da análise de componentes principais mostrando o gráfico dos scores das 

amostras de água (CP1 x CP2) da estação seca (■) e chuvosa (▲) de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Comportamento das variáveis em relação às duas componentes principais. 
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A figura 14 mostra o dendograma relativo à similaridade entre as variáveis. O 

eixo horizontal corresponde as variáveis dos pontos de coleta e o eixo vertical corresponde ao 

índice de similaridade que vai de 0 a 100%. Podemos observar a formação de dois grupos: o 

grupo 1, formado pelos três primeiros pontos e o grupo 2, formado pelos três últimos pontos 

de coleta. Percebe-se que os pontos localizados antes da cidade mantem uma relação entre si, 

com características próprias e distintas dos pontos a jusante da cidade. Esta dissimilaridade se 

refere ao fato que na localidade dos pontos 1, 2 e 3 está inserida uma mineradora, que pode 

contribuir com uma maior concentração de metais neste ecossistema, pelo fato de um dos 

pontos ser uma represa desativada que apresenta-se visualmente rica em matéria orgânica e 

por esta região ser de atividade agrícola, e o uso de produtos químicos também alteram as 

concentrações de alguns metais, inclusive tornando disponíveis metais tóxicos. 

Percebem-se outros subgrupos entre P1 e P3 e P5 e P6. Os pontos 2 e 4 são 

distintos dos demais não formando grupamentos, nem com os pontos do grupo 1 ou 2. Isso se 

deve ao fato que o ponto 2 passa por uma área agrícola, podendo receber uma carga distinta 

de elementos quando comparados com os demais pontos. Já o ponto 4 possui maior nível de 

água por ser a barragem da cidade, com maior dissolução de seus elementos. 

 

 

Figura 14. Dendograma da análise de cluster entre as variáveis das amostras de água na estação seca, 

pelo método de Ward, após a normalização dos dados originais por Z-score. A distância Euclidiana 

quadrada foi usada para medida de distância. 
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Após as chuvas não houve a mesma semelhança entre os pontos antes e após a 

cidade de Brumado (Figura 15). Vê-se o grupo 1 formado por P1, P4, P5 e P6 e o grupo 2 

por P2 e P3. Esse dendograma corrobora com o que já foi visto pela figura 11 que os pontos 

2 e 3, após as chuvas, mostraram-se similares entre si por apresentarem maior aumento de 

alguns metais, principalmente cálcio e magnésio, elementos presentes no solo da região. O 

ponto 1, porém, se enquadra com os outros pontos a jusante da cidade, mesmo não sendo tão 

similar quanto os próprios são entre si. Assim como ocorreu na estação seca, também não 

houve muita variação quanto às concentrações encontradas para os pontos 4, 5 e 6 na estação 

chuvosa. 

 

Figura 15. Dendograma da análise de cluster entre as variáveis das amostras de água na estação 

chuvosa, pelo método de Ward, após a normalização dos dados originais por Z-score. A distância 

Euclidiana quadrada foi usada para medida de distância. 

 

 

4.3 AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE DOS METAIS NO SEDIMENTO 

 

       Pelo anexo 2, percebe-se que, para as amostras de água, alguns elementos não 

foram detectados ou foram detectados em poucas concentrações e limitados a alguns pontos, 

porém, foram encontrados nas análises das amostras de sedimento, a exemplo do chumbo, o 

PPGGBC



61 

 

ferro, o cobre, o níquel e o zinco. Os demais elementos também se mostraram mais 

concentrados nos sedimentos do que na água.  

       A Resolução do CONAMA n° 344 de 2004 estabelece limites referentes da 

classificação de sedimentos de água salobra estabelecidos para metais e os valores 

encontrados, para todos os pontos, então em conformidade com a norma (Anexo 2). 

       Os sais de chumbo são pouco solúveis em água. Devido a essa baixa 

solubilidade, os sais de chumbo tendem a precipitar, formando soluções complexas. Por isso, 

quase todo o chumbo dos sistemas aquáticos está confinado ao sedimento. O chumbo foi 

encontrado somente nos sedimentos dos três primeiros pontos, locais próximos a Magnesita, 

indústria de mineração da cidade. A maior parte do chumbo utilizado pela indústria vem da 

exploração de minérios ou da reciclagem de fragmentos de metal ou baterias. As maiores 

concentração do chumbo encontrados nos pontos 1, 2 e 3, pode ser devido ao tráfego na 

região (BR-030), que libera vapores desse elemento para  a atmosfera e também pela 

proximidade da mineradora. Não houve variação sazonal deste elemento. 
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Figura 16. Concentração de Pb, Ni e Zn nas amostras de sedimentos coletados nos 6 pontos de coleta 

na estação seca de 2010. 
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Figura 17. Concentração de Pb, Zn e Cu nas amostras de sedimentos coletados nos 6 pontos de coleta 

na estação chuvosa de 2010. 

       Os gráficos das Figuras 16 e 17, apresentam as variações das concentrações de 

de Pb, Zn e Cu nos dois períodos de coleta. A elevada concentração de zinco nos sedimentos 

oriundos do ponto P6 nos dois períodos de coleta pode ser explicado pelas condições de pH 

elevado que favorecem a retenção desse elemento para o sedimento e também pela influência 

da drenagem urbana e pelo carreamento de resíduos de zinco presente no solo como 

fertilizante agrícola. A adição global de zinco nos solos através de fertilizantes é da ordem de 

260 a 1.100 ton/ano (CAMPOS et al., 2005). A erosão hídrica, por ser seletiva, 

preferencialmente transporta os sedimentos mais finos, de menor diâmetro e de baixa 

densidade, constituídos, sobretudo de colóides minerais e orgânicos e normalmente 

enriquecidos de elementos minerais (BERTOL et al., 2005). BOWEN (1979) apresenta como 

nível basal 95 mg.Kg
-1 

e FÔRSTNER & WITTMANN (1981) 120 mg.Kg
-1

 para indicar 

sedimento contaminado pelo zinco. Nas amostras deste trabalho não foram encontrados 

valores acima destes limites. 

       Já a presença do níquel foi marcada pela sazonalidade. Este elemento só foi 

detectado na estação seca. A fixação do níquel no sedimento é determinada principalmente 

pela presença de óxidos e hidróxidos de manganês. Segundo BOWEN (1979) a média 

mundial de níquel para sedimento é de 52 mg.Kg
-1

. FÔRSTNER & WITTMANN (1981) para 
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locais não contaminados encontrou 54 mg.Kg
-1

. Portanto, os resultados obtidos neste estudo 

não indicam contaminação do sedimento por este metal.  

       A maior contribuição antropogênica de níquel para o meio ambiente é pela 

queima de combustíveis, além da mineração e fundição do metal, fusão e modelagem de ligas, 

indústrias de eletrodeposição, fabricação de alimentos, artigos de panificadoras, refrigerantes 

e sorvetes aromatizados (CETESB, 1995). 

       Entre os elementos analisados no sedimento, o ferro apresentou a maior 

concentração, conforme o anexo 2. Segundo KIM e CHON (2001) valores altos são 

esperados, pois este metal é um dos constituintes com maior presença em drenagens de minas. 

Os resultados aqui obtidos corroboram também com CYMERMAN (2001) e MARTINELLO 

(1998), que encontraram entre todos os metais analisados as maiores concentrações de ferro, 

evidenciando a maior presença deste em local de mineração. Na região estudada, a presença 

do minério hematita (Fe2O3) contribui para concentrações elevadas deste elemento no solo. 

       Os sais ferrosos, bastante solúveis em água, são facilmente oxidados e formam 

hidróxidos férricos que tendem a flocular e depositar, o que explica o fato do Fe ser 

encontrado em maiores concentrações no sedimento e da influencia do pH mais alcalino nesse 

processo. 

       Segundo AZEVEDO (2003), o ferro na superfície encontra-se normalmente 

como ferro trivalente variando entre 0,1 a 0,3 mg/L. Espera-se que esta forma precipite como 

Fe(OH)3 em pH acima de 7,5. Os sais divalentes de ferro são mais solúveis. As formas 

dissolvidas de ferro podem ser precipitadas pelo incremento do potencial de oxidação, do pH 

ou de ambos. O ferro e o manganês, quando encontrados em águas naturais de baixo pH e na 

ausência de oxigênio, estão sob a forma quimicamente reduzidas, solúveis, as quais são 

invisíveis. Quando o material é oxidado pela aeração ou pela adição de cloro, os minerais são 

precipitados e o ferro confere a água uma aparência de vermelho a preto e o manganês, de 

púrpura a preto. 

       O cobre somente foi encontrado no sedimento após as chuvas. A principal 

fonte antrópica de cobre inclui a emissão pelas atividades de mineração e fundição, pela 

queima de carvão, uso de fertilizantes e eliminação de excretas de animais e humanos que 

quando são lixiviados, após a estação chuvosa, levam para os rios concentrações elevadas 

deste metal. Pode-se perceber pelo anexo 2, que os dois primeiros pontos apresentaram 
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concentrações maiores de cobre, o que corrobora o fato da mineradora e da agricultura 

influenciarem na presença do mesmo. 

A Tablela 4, apresenta a matriz de correlação entre as variáveis nos sedimentos. A elevada 

correlação positiva entre os pares Pb e Fe (0.918), Mn e Cu (0,900), Ni e Mn (0,770), Fe e Zn 

(0,718), Mn e Zn (0,804) se deve a elevada afinidade pelos óxidos e hidróxidos  de ferro e 

manganês que tendem a precipitar estes elementos. Já a elevada correlação positiva entre o Ca 

e Mg (0,910), Ca e Ni (0,700), Ca e Na (0,877) e Ca e Zn (0,913) tem relação com a formação 

sedimentar das rochas carbonáticas. Os distintos íons   CO3
-2, 

Ca
+2

, Mg
+2

, CO3H
+
..., a partir dos 

quais irão precipitar  os minerais carbonáticos, encontram-se formando parte de soluções aquosas. A 

composição destas soluções é um dos fatores que determina se nelas pode ou não precipitar um 

determinado mineral. A maioria das águas naturais são soluções concentradas compostas por um grande 

número de íons diferentes, dando lugar a interações entre eles. Ao considerar estas soluções não se pode defini-

las apenas pela sua concentração, senão pela proporção de íons que se pode utilizar, isto é, a atividade ou 

percentagem de íons de um íon específico que ficam disponíveis para formar uma fase mineral. O pH 

maior que 8,0 também favorece a precipitação dos carbonatos. 

 

 

Tabela 4. Matriz de correlação entre as variáveis da análise de sedimento. 

 Ca Pb Fe Cu MG Mn Ni K Na Zn 

Ca 1          

Pb 0.2285 1         

Fe 0,5409 0.9180 1        

Cu 0.3942 0.5177 0.0681 1       

Mg 0.9107 0.9969 0.0563 0.0010 1      

Mn 0,5165 0.0627 0.0456 0.9005 0.6383 1     

Ni 0.7005 0.3994 0.0881 0.0037 0.0059 0.7706 1    

K 0.3444 0.5608 0.0015 0.0091 0.0120 0.4971 0.0330 1   

Na 0.8770 0.1097 0.4880 0.3032 0.2835 0.5459 0.0681 0.6573 1  
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Zn 0.9131 0.4072 0.7183 0.0403 0.0039 0.8044 0.0767 0.4295 0.0113 1 

Sendo R
2
≥50% (p<0,001) 

 

 

       Conforme a Figura 18 e 19, é possível distinguir duas componentes principais 

(CP1 51,19% da variância de dados) está correlacionada com um grupo de variáveis que 

justamente é possível distinguir a variação da concentração dos metais na área de estudo. A 

CP2 (29,56% de variância) discrimina a sazonalidade, diferentes pontos de amostragem dos 

sedimentos alternando em períodos secos e chuvosos.  A análise dos componentes principais 

distingue as variáveis em três grupos: os dois primeiros formados pelos pontos da estação 

seca (um formado pelos pontos 1 e 2  e outro formado pelos pontos 3, 4, 5 e 6) e pelos pontos 

da estação chuvosa e assim como nas amostras de água, vê-se uma separação gerada pela 

sazonalidade. 

       Os pontos da estação seca mostraram uma variação crescente com relação às 

componentes principais 1 e 2, corroborando com o fato de que houve maior variação dos 

elementos entre os pontos de amostragem na estação seca. Na estação chuvosa, a variação 

crescente foi principalmente na componente principal 1, mostrando que a concentração e 

variação dos metais foi maior na estação chuvosa que na estação seca. 

       Os pontos da barragem de Catiboaba (P3), barragem de Brumado (P4) e saída 

da cidade (P5 e P6) tiveram concentrações altas de K, Ni, Fe e Mn no período seco e todos os 

pontos na estação chuvosa foram marcados pelos elementos Ca, Cu, Mg e Zn que podem ter 

sido lixiviados pelas águas da chuvas neste período. O Pb foi predominante nos pontos do 

povoado de Campo Seco, podendo ser um contaminante de origem industrial (Figura 19). 
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Figura 18. Resultado da análise de componentes principais mostrando o gráfico dos scores das 

amostras de sedimento (CP1 x CP2) da estação seca (■) e estação chuvosa (▲) de 2010. 

 

 

 

Figura 19.  Comportamento das variáveis em relação às duas componentes principais.  

 

PPGGBC



67 

 

          

4.4 ESTUDO COMPLEMENTAR UTILIZANDO ESPECTROMETRIA DE 

ABSORÇÃO ATÔMICA COM FORNO DE GRAFITE (GF AAS) NA 

DETERMINAÇÃO DE Cd, Ni, Cu e Cr. 

 

Os baixos teores de elementos traços como Cd, Ni, Cu e Cr,  encontrados em 

águas superficiais tem se constituído em um grande problema no estudo dos equilíbrios da 

interface água/sedimento devido as dificuldades na determinação desses elementos com boa 

exatidão. A técnica de espectrometria de absorção atômica em forno de grafite e (GF AAS) 

apresenta como características principais excelentes sensibilidade e limite de detecção. 

Foram inicialmente levantadas as condições ótimas de trabalho no 

espectrômetro com forno de grafite (Anexo 3). Estas condições foram determinadas conforme 

especificação do fabricante do aparelho e modificadas quando necessárias e as curvas de 

calibração criadas conforme a característica de cada elemento. 

    Conforme se encontra no anexo 3, alguns elementos necessitaram de uma 

diluição para que seus valores permanecessem dentro do intervalo da curva de calibração. 

Foram realizados testes do branco e de sua média foram descontados os valores encontrados 

para cada metal. 

 Como pede ser observado nas Figuras 20, 21 e 22, para o cádmio, nas 

determinações realizadas por F AAS encontravam-se abaixo do limite de detecção. 

Entretanto, quando utilizou a técnica  G FAAS teores deste elemento foram encontrados tanto 

nas amostras de água como nas de sedimento, porém mais presente nas amostras de 

sedimento. Uma grande parte das descargas antropogênicas de metais pesados, que entram 

nos rios, é rapidamente absorvida sobre o material particulado e removido para o sedimento 

de fundo. Normalmente, cádmio está presente nas águas em concentrações muito baixas 

(<1µg/L); no entanto, apresenta alto grau de toxicidade; há indícios de que este elemento tem 

efeito cancerígeno, mutagênico e teratogênico. Acima de 0,1 mg/L o poder de autodepuração 

da água é inibido, afetando organismos aquáticos em concentrações de 0,2 µg/L (CAMPOS et 

al., 2005). No rio do Antônio, o maior valor encontrado na água foi de 0,415 µg/L, no ponto 2 

do período sem chuvas. Estes e outros elementos semelhantes quanto à toxicidade fazem parte 

da composição química de vários insumos utilizados nos sistemas agrícolas, como 
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fertilizantes, corretivos de solos, agrotóxicos e até mesmo esterco de curral, muito utilizado na 

agricultura como adubo orgânico (AMARAL SOBRINHO et al., 1992).   

       Percebe-se um leve aumento na concentração do cádmio na água na estação 

seca e após as chuvas um leve decréscimo, com exceção do ponto 2, onde provavelmente 

existe uma poluição pontual que pode ser causado pelo uso de fertilizantes inorgânicos nos 

solos da região, já que este ponto de amostragem localiza-se em uma região de agricultura 

(Figura 20).  Após as chuvas este elemento foi lixiviado, aumentando a concentração no ponto 

2. Segundo a Resolução CONAMA n° 357 de 2005, o cádmio nas amostras de água está em 

conformidade, não ultrapassando o limite de 5 µg/L. No sedimento, este elemento também 

está em conformidade (anexo 3). 

       Comparando-se as amostras de sedimento dos dois anos da pesquisa, vê-se 

claramente que o cádmio foi encontrado em maiores concentrações no ano de 2011, com 

algumas exceções nos pontos 1, 2 e 6 da estação chuvosa, que a maior concentração foi 

encontrada no ano de 2010 (Figura 23). 

      Pela observação das figuras, no geral, houve uma diminuição do Cd no 

sedimento após as chuvas nas amostras de 2010 e 2011.   

         

 

Figura 20. Concentração do Cd na água ao longo das estações seca (S) e chuvosa (C) de 2011, 

realizadas pelo GF AAS. 
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Figura 21. Concentração do Cd no sedimento ao longo das estações seca (S) e chuvosa (C) de 2010, 

realizadas pelo G FASS. 

 

 

Figura 22. Concentração do Cd no sedimento ao longo das estações seca (S) e chuvosa (C) de 2011, 

realizadas pelo GF ASS. 
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Figura 23. Comparação entre a concentração do Cd nas amostras de sedimento dos anos de 2010 e 

2011 realizadas pelo GF AAs. 

 

       Nas análises realizadas com o GF AAS pode-se verificar a presença do cobre 

em limites abaixo dos detectados pelo F AAS e encontra-lo também na estação seca. Houve 

uma redução na concentração desse elemento em 2011 quando comparando com o ano 

anterior. A sazonalidade influenciou as amostras de 2011, diminuindo significamente após as 

chuvas, porém não houve muita diferença, de forma geral, nas amostras de 2010. Pode-se 

destacar a elevada quantidade de cobre no ponto da barragem de Catiboaba, devido ser um 

reservatório sem renovação de sua água e grande acúmulo de matéria orgânica, como foi 

observado. 

  Este elemento também está em conformidade segundo a Resolução CONAMA 

nº 344 de 2004. 
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Figura 24. Comparação entre a concentração do Cu nas amostras de sedimento dos anos de 2010 e 

2011 realizadas pelo GF AAs. 

 

       Com relação ao níquel, com  o uso da técnica GF AAS, foi possível detectar 

teores de níquel também nas estações chuvosas. Como pode ser visto na figura 25, o níquel 

pela análise no GF AAS esteve mais presente no sedimento no ano de 2010 (média: 14.028,1) 

quando comparado ao ano seguinte (5.312,5). Levando-se em consideração a sazonalidade, na 

estação seca esse elemento esteve em maiores concentrações tanto no ano de 2010 quanto no 

ano de 2011, destacando os pontos 2 e 3, a montante da cidade, que por ser uma localidade de 

desenvolvimento da agricultura (P2) e represa visivelmente bastante rica em matéria orgânica, 

esperava-se que o níquel se sobressaísse. 

       Este elemento também está em conformidade segundo a Resolução CONAMA 

nº 344 de 2004. 
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Figura 25. Comparação entre a concentração do Ni nas amostras de sedimento dos anos de 2010 e 

2011 realizadas pelo GF AAs. 

 

       O cromo é um elemento resistente ao intemperismo. O cromo no solo está em 

sua maioria na forma de óxido insolúvel Cr2O3.nH2O, de baixa mobilidade no solo e uma  

pequena quantidade nas formas solúveis de Cr (VI) e Cr (III), de maior mobilidade no solo. A 

mobilidade destas formas depende das características de adsorção do solo: teor de argila e, em 

menor extensão, teor de Fe2O3 e de matéria orgânica. (CAMPOS, et at., 2005). 

       Este elemento também foi encontrado em maior concentração no sedimento do 

ano de 2010 (média: 6.007, 6) do que em 2011 (média: 256, 5) e em maior quantidade na 

estação seca, destacando o ponto 3, represa de Catiboaba (Figura 25). 

Este elemento também está em conformidade segundo a Resolução CONAMA nº 344 de 

2004. 

       Este elemento também está em conformidade segundo a Resolução CONAMA 

nº 344 de 2004. 
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Figura 26. Comparação entre a concentração do Cr nas amostras de sedimento dos anos de 2010 e 

2011 realizadas pelo GF AAs. 

 

       Pela análise dos dendogramas das figuras 26 e 27, do ano de 2010, podemos 

perceber a formação de grupo conforme a similaridade entre os elementos. Há uma 

similaridade entre os elementos Ni, Cr e Cd, do que com o Cu, podendo sugerir uma mesma 

fonte de poluição para este elemento. Já na estação chuvosa de 2011, o cobre forma grupos 

mais similares com estes elementos. 
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Figura 27. Dendograma da análise de cluster entre as variáveis das amostras de sedimento pelo GF 

AAS, na estação seca de 2010, pelo método de Ward, após a normalização dos dados originais por Z-

score. A distância Euclidiana quadrada foi usada para medida de distância. 

 

 

 

Figura 28. Dendograma da análise de cluster entre as variáveis das amostras de sedimento pelo GF 

AAS, na estação chuvosa de 2010, pelo método de Ward, após a normalização dos dados originais por 

Z-score. A distância Euclidiana quadrada foi usada para medida de distância. 
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Figura 29. Dendograma da análise de cluster entre as variáveis das amostras de sedimento pelo GF 

AAS, na estação seca de 2011, pelo método de Ward, após a normalização dos dados originais por Z-

score. A distância Euclidiana quadrada foi usada para medida de distância. 

 

  

Figura 30. Dendograma da análise de cluster entre as variáveis das amostras de sedimento pelo GF 

AAS, na estação chuvosa de 2011, pelo método de Ward, após a normalização dos dados originais por 

Z-score. A distância Euclidiana quadrada foi usada para medida de distância. 
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5. CONCLUSÕES 

 

       De acordo com os limites estabelecidos pela resolução do CONAMA n°  357, 

de 17/03/2005, as amostras de água não estão em conformidade: 1) Fe na amostra SP1 de 

2010; 2) em todas de Mn de 2010; 3) amostras onde foram encontrados o Ni (SP1 e SP6). Os 

valores de pH e STD, em alguns pontos, não estavam em conformidade. Apesar de serem 

encontrados elementos tóxicos, provenientes da ação antrópica, estes estavam em 

conformidade nas amostras de sedimento com as já citadas normas do CONAMA.  

       Percebeu-se a ação da sazonalidade, influenciando a maior disponibilidade dos 

metais. De forma geral, os elementos mostraram-se mais presentes no sedimento do que na 

água, podendo destacar a ação do pH elevado neste processo. Houve uma diferenciação entre 

os pontos antes e após a cidade, mostrando que há uma forte influência da mineradora e 

agricultura nos primeiros pontos. 
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