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RESUMO 

BANDEIRA, O. A. (2021). Estudo experimental da translocação, percolação e lixiviação 

dos metais presentes no rejeito de mineração: rompimento de barragem em Mariana-MG. 

2021. 109f. Tese (Doutorado). Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

A exploração mineral é uma relevante atividade econômica desenvolvida no Brasil, 

principalmente, no Estado de Minas Gerais. A região do Quadrilátero Ferrífero é considerada 

uma das maiores províncias poliminerais do Planeta e possui importantes reservas de minério 

de ferro, manganês, níquel, alumínio e ouro. Com o rompimento da barragem de Fundão em 

Mariana-MG, em 2015, milhões de toneladas de rejeitos extravasaram ficando depositados no 

solo e nos recursos hídricos. A carga de rejeitos atingiu, primeiramente, a Barragem de 

Santarém, provocando o seu galgamento, subsequentemente, alcançou o subdistrito de Bento 

Rodrigues, Rio Gualaxo do Norte, Rio Carmo, Rio Doce e Oceano Atlântico. Foram 663,2 

km de corpos hídricos diretamente impactados, 41 municípios e dois estados atingidos: Minas 

Gerais e Espírito Santo. Diante da magnitude dos danos provocados ao ecossistema e carência 

de informações e de estudos na área da saúde, esta pesquisa tem por objetivo avaliar as 

concentrações de metais na área afetada pelo rompimento da barragem de rejeitos de 

mineração e simular, experimentalmente, a translocação, percolação e lixiviação desses 

metais no ambiente. Foram realizadas coletas de solo natural e rejeitos in loco, nos locais mais 

afetados pelo rompimento (Paracatu de Baixo-MG), para análise de parâmetros físicos e 

químicos. Avaliação do Fator de Translocação dos metais foi desenvolvida em hortaliças 

(alface, rúcula e rabanete), cultivada com solo natural de Mariana-MG e com rejeitos de 

mineração. Além disso, foram realizados ensaios de lixiviação e percolação de água em solo 

contaminado. Considerando os resultados desta pesquisa, foi possível realizar um diagnóstico 

básico sobre rotas de dispersão ambiental dos metais no solo após ruptura da Barragem do 

Fundão, Mariana, MG. Após analisar as amostras do solo e rejeitos, foi evidenciado que o As, 

Pb, Tl, Al e Fe apresentaram as maiores concentrações. Algumas amostras analisadas 

apresentaram Cu e Ni em concentrações superiores às recomendadas pela Resolução 420 do 

CONAMA e por normativas da Alemanha. Os resultados dos ensaios com hortaliças apontam 

amostras que apresentaram Fator de Translocação superior a 1, evidenciando o transporte de 

metais das raízes até a parte aérea dos vegetais, o que pode representar risco para saúde da 

população.  De acordo com os resultados obtidos durante a simulação de percolação e 

lixiviação nos cilindros experimentais, verificou-se que ocorreu movimentação de metais na 

dimensão horizontal e vertical. Os resultados dos ensaios de translocação, percolação e 

lixiviação mostram, de maneira experimental, diferentes rotas de dispersão dos metais 

contidos nos rejeitos do minério. Esses resultados permitem inferir o que pode ter acontecido 

no ambiente após o rompimento da barragem na região de Mariana. Fica evidenciada a 

necessidade de se dar continuidade a estudos em áreas atingidas pelos rejeitos de mineração a 

médio e longo prazo, com foco em estratégias de remediação que objetivem a redução de 

efeitos adversos à saúde nas comunidades assentadas após esse tipo de desastres. Certamente, 

a obtenção de dados toxicológicos e de avaliações de risco à saúde da população subsidiarão a 

tomada de decisão e o desenvolvimento de ações intersetoriais, visando à promoção e 

proteção da saúde e melhoria das condições sociais e de vida da população afetada pelo 

desastre. 

Palavras-chave: Metais; Rejeito de mineração; Rompimento de barragem; Rotas de 

dispersão; Saúde pública. 
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ABSTRACT 

 

BANDEIRA, O. A. (2021). Experimental study of translocation, percolation and leaching 

of metals present in mining tailings: dam failure in Mariana-MG. 2021. 109f. Thesis 

(Doctoral). Ribeirão Preto College of Nursing, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 

Mineral exploration is an important economic activity developed in Brazil, mainly in the State 

of Minas Gerais. The Quadrilátero Ferrífero region is considered one of the largest 

polymineral provinces on the planet and has important reserves of iron ore, manganese, 

nickel, aluminum and gold. With the collapse of the Fundão dam in Mariana-MG in 2015, 

millions of tons of tailings overflowed, being deposited in the soil and in water resources. The 

tailings load first reached the Santarém Dam causing its overtopping, subsequently reaching 

the sub-district of Bento Rodrigues, Rio Gualaxo do Norte, Rio Carmo, Rio Doce and Oceano 

Atlântico. There were 663.2 km of water bodies directly impacted, 41 municipalities and two 

states affected: Minas Gerais and Espírito Santo. Given the magnitude of the damage caused 

to the ecosystem and the lack of information and studies in the area of health, this research 

aimed to evaluate the concentrations of metals in the area affected by the collapse of the 

mining tailings dam and to experimentally simulate translocation, percolation and leaching of 

these metals in the environment. Natural soil and tailings were collected in loco, in the places 

most affected by the rupture (Paracatu de Baixo-MG), for the analysis of physical and 

chemical parameters. Evaluation of the Translocation Factor of metals was developed in 

vegetables (lettuce, arugula and radish), cultivated with natural soil from Mariana-MG and 

with mining tailings. In addition, leaching and water percolation tests were carried out in 

contaminated soil. Considering the results of this research, it was possible to carry out a basic 

diagnosis of environmental dispersion routes of metals in the soil after the Fundão Dam 

rupture, Mariana, MG. After analyzing the soil and tailings samples, it was evidenced that As, 

Pb, Tl, Al and Fe had the highest concentrations. Some analyzed samples presented Cu and Ni 

at concentrations higher than those recommended by Res. 420 of CONAMA and German 

regulations. The results of the tests with vegetables indicate samples that presented a 

Translocation Factor greater than 1, showing the transport of metals from the roots to the 

aerial part of the vegetables, which may represent a risk to the health of the population. 

According to the results obtained during the simulation of percolation and leaching in the 

experimental cylinders, it was verified that metal movement occurred in the horizontal and 

vertical dimensions. The results of the translocation, percolation and leaching tests show, in 

an experimental way, different routes of dispersion of the metals contained in the ore tailings. 

These results allow us to infer what may have happened in the environment after the dam 

collapsed in the Mariana region. The need to continue studies in areas affected by mining 

tailings in the medium and long term is evidenced, with a focus on remediation strategies 

aimed at reducing adverse health effects in settled communities after this type of disaster. 

Certainly, obtaining toxicological data and health risk assessments for the population will 

support decision-making and the development of intersectoral actions, aimed at promoting 

and protecting health and improving the social and living conditions of the population 

affected by the disaster. 

 

 

Keywords: Metals; Mining tailings; Dam failure; Dispersion routes; Public health. 
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RESUMEN 

 

Bandeira, O. A. (2021). Estudio experimental de traslocación, percolación y lixiviación de 

metales presentes en relaves mineros: falla de presa en Mariana-MG. 2021. 109f. Tesis 

(Doctorado). Escuela de Enfermería Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2021. 

 

La exploración minera es una importante actividad económica desarrollada en Brasil, 

principalmente en el Estado de Minas Gerais. La comarca del Quadrilátero Ferrífero es 

considerada una de las provincias poliminerales más grandes del planeta y cuenta con 

importantes reservas de mineral de hierro, manganeso, níquel, aluminio y oro. Con el colapso 

de la presa Fundão en Mariana-MG en 2015, millones de toneladas de lodo se desbordaron, 

depositándose en el suelo y en los recursos hídricos. La carga de lodo minero llegó primero a 

la presa Santarém provocando su desborde, llegando posteriormente al subdistrito de Bento 

Rodrigues, Rio Gualaxo do Norte, Rio Carmo, Rio Doce y Oceano Atlântico. Hubo 663,2 km 

de cuerpos de agua impactados directamente, 41 municipios y dos estados afectados: Minas 

Gerais y Espírito Santo. Dada la magnitud del daño causado al ecosistema y la falta de 

información y estudios en el área de salud, esta investigación tuvo como objetivo evaluar las 

concentraciones de metales en el área afectada por el colapso de la presa de lodo mineros y 

simular experimentalmente translocación, percolación y lixiviación de estos metales en el 

medio ambiente. Se recolectaron suelo natural y lodo minero in loco, en los lugares más 

afectados por la ruptura (Paracatu de Baixo-MG), para el análisis de parámetros físicos y 

químicos. La evaluación del Factor de Translocación de metales se desarrolló en hortalizas 

(lechuga, rúcula y rábano), cultivadas con suelo natural de Mariana-MG y con lodo mineros. 

Además, se realizaron pruebas de lixiviación y percolación de agua en suelo contaminado. 

Considerando los resultados de esta investigación, fue posible realizar un diagnóstico básico 

de las rutas de dispersión ambiental de los metales en el suelo luego de la ruptura de la 

Represa Fundão, Mariana, MG. Luego de analizar las muestras de suelo y lodo minero, se 

evidenció que As, Pb, Tl, Al y Fe tuvieron las concentraciones más altas. Algunas muestras 

analizadas presentaron Cu y Ni en concentraciones superiores a las recomendadas por la Res. 

420 de CONAMA y la normativa alemana. Los resultados de las pruebas con hortalizas 

indican muestras que presentaron un Factor de Translocación mayor a 1, mostrando el 

transporte de metales desde las raíces a la parte aérea de las hortalizas, lo que puede 

representar un riesgo para la salud de la población. De acuerdo con los resultados obtenidos 

durante la simulación de percolación y lixiviación en los cilindros experimentales, se verificó 

que el movimiento del metal ocurrió en las dimensiones horizontal y vertical. Los resultados 

de las pruebas de traslocación, percolación y lixiviación muestran, de manera experimental, 

diferentes rutas de dispersión de los metales contenidos en los lodo de mineral. Estos 

resultados nos permiten inferir lo que pudo haber sucedido en el medio ambiente luego del 

colapso de la presa en la región de Mariana. Se evidencia la necesidad de continuar estudios 

en áreas afectadas lodo mineros en el mediano y largo plazo, con un enfoque en estrategias de 

remediación orientadas a reducir los efectos adversos a la salud en comunidades asentadas 

luego de este tipo de desastres. Ciertamente, la obtención de datos toxicológicos y 

evaluaciones de riesgos para la salud de la población apoyará la toma de decisiones y el 

desarrollo de acciones intersectoriales, orientadas a promover y proteger la salud y mejorar las 

condiciones sociales y de vida de la población afectada por el desastre. 

 

Palabras clave: Lodo minero; Metales pesados; Falla de la presa; Rutas de dispersión; Salud 

pública. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

As principais fontes de poluição do solo e da água são provenientes de resíduos 

urbanos e industriais, pesticidas, derramamentos acidentais ou vazamentos de compostos 

heterólogos. Ao atingirem o meio ambiente, esses poluentes se acumulam e interferem nos 

processos biogeoquímicos do solo, resultando em acumulação de substâncias químicas no 

solo, queda da produtividade agrícola, poluição dos recursos hídricos e ecotoxicidade às 

comunidades aquáticas, assim como, riscos à saúde humana, (ZHANG et al., 2017; 

TEPANOSYAN et al., 2017; MENDES et al., 2020).  

A mineração é uma das atividades antrópicas que mais altera as propriedades do solo e 

da água, além de produzir imensas quantidades de rejeitos que, comumente, são depositados 

em barragens de contenção. Os rejeitos acumulados a partir dessa atividade representam 

sérios problemas socioambientais, porque possuem altas concentrações de elementos tóxicos 

suscetíveis à dispersão e erosão eólica e hídrica. Os efeitos desses poluentes podem atingir 

escalas locais e regionais, representar risco à saúde humana e demais seres vivos, podendo 

alterar a qualidade do solo, águas superficiais e subterrâneas e afetar áreas urbanas e agrícolas 

(BABBOU-ABDELMALEK et al., 2011; KEESSTRA et al., 2012; PRAVEENA; OMAR, 

2017; FREITAS et al., 2019). 

Além dos danos ambientais inerentes às atividades de mineração, é possível destacar o 

risco de rompimento dessas barragens e a sua proximidade com áreas urbanas. No Brasil, um 

grave desastre ambiental decorrente de atividades de mineração foi o rompimento de uma das 

barragens existentes em Mariana-MG que possui como base econômica a atividade de 

mineração do ferro (COSTA, 2001; RODRIGUES et al., 2020).   

O complexo minerador Germano, em Mariana-MG, possui três barragens de rejeitos, 

entre elas destaca-se a do Fundão que foi construída para receber todos os rejeitos gerados 

durante o processamento do minério em Germano, com capacidade final de contenção de 

79.674.744 m³ de rejeito argiloso e de 32.208.299 m³ de rejeito arenoso (SAMARCO, 2005). 

Com o rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, extravasaram 

cerca de 34 milhões de m³ de rejeitos (arenoso e argiloso). A carga de rejeitos atingiu, 

primeiramente, a Barragem de Santarém provocando o seu galgamento, subsequentemente 

alcançou o subdistrito de Bento Rodrigues, Rio Gualaxo do Norte, Rio Carmo, Rio Doce e 

finalmente o Oceano Atlântico. Foram 663,2 km de corpos hídricos diretamente impactados, 

41 municípios e dois estados brasileiros atingidos: Minas Gerais e Espírito Santo (IBAMA, 

2015; MENDES et al., 2020). 
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Nessa rota, o fluxo de rejeitos deixou vestígios e danos, levando a alterações nos 

parâmetros de qualidade das águas superficiais, mortalidade de peixes, destruição de 

vegetação natural, áreas agrícolas e de proteção permanente, abastecimento de água e energia, 

interrompida na produção de energia e entre outros, gerando consequências sociais, 

econômicas e culturais. Na Figura 1 são apresentadas imagens do desastre no Rio Doce, na 

área Bento Rodrigues.  

 

 

Figura 1 – (a) e (b) Rio Doce após o rompimento da barragem do Fundão (c) vista aérea de 

Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana – MG, após o rompimento da barragem.  

Fonte: Site O globo (2016) e IBAMA, 2015b. 

 

Em que pese a magnitude do desastre, ainda existem lacunas nas informações 

disponíveis sobre a magnitude dos danos nos diversos compartimentos ambientais e impactos 

sobre a saúde pública. Pouco se sabe sobre o potencial (eco) toxicológico dos rejeitos e, 

mesmo assim, a mineradora Samarco insiste em afirmar que o rejeito é inerte e que não 

apresenta toxicidade ou periculosidade à saúde humana, porque os contaminantes presentes 

não são disponibilizados para a água mesmo em condições de chuva (SAMARCO, 2015; 

COSTA et al., 2020). 

Pesquisadores de diversas instituições têm realizado expedições às áreas atingidas, a 

fim de coletar amostras de diferentes matrizes ambientais para análises físico-químicas e 

ecotoxicológicas e os resultados apontam toxicidade crônica para diferentes espécies 

aquáticas e edáficas, bioacumulação de metais na cadeia trófica marinha, além de elevadas 

concentrações de Fe, Mn, Pb, Cd, As e Cr (ALVES et al., 2017, 2018, 2020; BRASIL, 2015, 
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2016; FELIPPE et al., 2017; GIAIA, 2016, 2017; MELLO et al., 2017; SEGURA et al., 2016; 

SHAEFER et al., 2016). No entanto, ainda são escassos os estudos que visam identificar o 

potencial tóxico desses rejeitos à saúde humana.  

Os metais pesados presentes nos rejeitos constituem uma das principais fontes de 

poluição da água e solo local sendo considerados contaminantes críticos nos ecossistemas 

devido à sua toxicidade, persistência e características de bioacumulação (ZHANG et al., 2017; 

RODRIGUES et al., 2020). Milhares de pessoas continuam habitando as regiões afetadas pelo 

desastre e estão em contato com os rejeitos, diariamente, por diferentes vias de exposição, a 

saber: dérmica, inalatória e oral - ingestão de água e alimentos com possíveis contradições de 

diversos metais concentrações elevadas de diversos metais.  

Quando bioacumulados pelos organismos vivos, a toxicidade desses elementos pode 

se expandir ao longo da cadeia trófica, prejudicando os ecossistemas aquáticos, terrestres e a 

saúde humana (TEPANOSYAN et al., 1979; CHANG; YU, 2014; MENDES et al., 2020). Os 

metais pesados também podem se acumular no tecido adiposo e fígado de seres humanos e 

animais provocando efeitos deletérios ao sistema nervoso, imunológico e circulatório 

(LAUWERYS, 1979; STRAIF et al., 2009; PRAVEENA; OMAR, 2017; FREITAS et al., 

2019). 

Para suprir a necessidade de compreender o comportamento de metais pesados no 

ambiente edáfico, assim como suas transferências para o ambiente aquático e os efeitos sobre 

a biota, surgiram simuladores solo-água, compostos por estruturas que permitem replicar as 

condições ambientais de maneira controlada, possibilitando a avaliação do solo, dos efeitos da 

lixiviação e do escorrimento superficial. Os resultados experimentais obtidos de simuladores 

solo-água fornecem dados que permitem avaliar o que está acontecendo no ambiente 

contaminado (CHELINHO et al., 2012; LEITÃO et al., 2014), como as áreas afetadas pelos 

rejeitos de mineração de ferro que extravasou da Barragem de Fundão, Mariana-MG, local de 

estudo da presente pesquisa. 
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi avaliar as concentrações de metais na área afetada 

pelo rompimento da barragem de rejeito de mineração ocorrido em Mariana-MG em 2015 e 

simular experimentalmente a translocação, percolação e lixiviação desses metais no ambiente. 

  

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para atingir o objetivo geral proposto foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

  

 Avaliar amostras de matrizes ambientais solo e rejeito, a fim de quantificar as 

concentrações de metais potencialmente tóxicos à saúde humana, com referência aos valores 

máximos estabelecidos por legislação nacional e internacional; 

 Avaliar experimentalmente a translocação dos metais da matriz solo/rejeito para hortaliças 

(alface, rúcula e rabanete), tipicamente cultivadas na região de Mariana-MG; 

 Avaliar experimentalmente a percolação e lixiviação dos metais na matriz solo/rejeito. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

No contexto da saúde ambiental, a mineração é uma das atividades antrópicas que tem 

maior impacto deletério no solo e nos recursos hídricos, considerando a erosão, devastação e 

produção de rejeitos em alta quantidade, que constituem um passivo ambiental depositado em 

barragens de contenção. Esses rejeitos acumulados representam sérios problemas 

socioambientais, pois possuem altas concentrações de elementos tóxicos suscetíveis à 

dispersão e erosão eólica e hídrica.  A seguir, são abordados aspectos relacionados à atividade 

de mineração, histórico de desastres ambientais, aspectos legais, metais tóxicos e sua 

significância sanitária para saúde humana e ambiental.  

 3.1 Atividade de mineração  

O minério de ferro é utilizado para ampla multiplicidade de matérias, como formação 

de ferríferas, em geral, é substância abundante na camada terrestre, encontra-se, 

principalmente sob a forma óxidos de ferro, como hematita, a magnetita, a maghemita, na 

forma de hidróxidos de ferro, a goethita, akaganeíta, lepidocrocita, ferroxihita, ferrihidrita e 

ainda a limonita que representa óxidos hidratados de ferro, tem característica cristalinidade 

mais baixa (MORRIS, 1985; VAN et al., 2011; SILVA et al., 2019; COSTA et al., 2020). Na 

Tabela 1 são apresentados os principais minerais transportadores e respectivos elementos de 

ferro.    

 

Tabela 1 - Os principais minerais transportadores e seus respectivos conteúdos de ferro 

Mineral Elemento do minério  
Conteúdo teórico de ferro 

(%p/p) 

Magnésio ferrita Óxido de magnésio 56-65 

Magnetita Sulfato férrico 72,4 

Hematita Óxido férrico 69,9 

Goethita Óxido férrico de água 62.9 

Ilmenita Óxido férrico 36,8 

Siderita Carbonato 48,2 

Pirita Dissulfeto 46,5 

Pirrotita Enxofre 61,0 

Fonte: Adaptado de Carvalho et al., 2013. 
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O depósito geológico de minério de ferro é agrupado em: leito sedimentar; solução 

hidrotérmica; atividade vulcânica; processo de metamórfico ou deformação e acúmulo na 

superfície terrestre (CARVALHO et al., 2013). 

A siderúrgica é um relevante setor responsável pelo consumo de 99% minério de ferro. 

Na visão da metalurgia, a substância de ferro é dividida três categorias: sendo de granulado 

com 50 mm e 6,3 mm, finos para sínter entre 6,3 mm e 0,150 mm e finos para pelotas, inferior 

a 0,150 mm. Na Figura 2 são apresentados os aspectos do granulado, finos sínter e finos 

pelotas. 

 

 

Figura 2 - Os tipos de minério de ferro classificados de acordo com os seus diâmetros. 

Fonte: CSN Mineração S.A (2020). 

 

Os estados do Brasil retentores das reservas de minério de ferro são: Minas Gerais 

66%; Mato Grosso do Sul e Pará 9%, totalizando os três estados 99% das reservas 

encontradas no território brasileiro (BRASIL, 2009). Em Minas Gerais, vejamos quais os 

municípios que encontramos as reservas de minério de ferro: Barão de Cocais, Itabira, 

Itabirito, Mariana, Nova Lima, Ouro Preto e Santa Bárbara. E no Mato Grosso do Sul e Pará 

são os municípios de Corumbá e Parauapebas (ALVES, 2020). 

3.1.1 Beneficiamento do Minério de Ferro 

A maior parte dos minérios, rochas ou minerais encontrados na crosta terrestre 

demanda, para o seu uso, algum processo de beneficiamento a fim de melhorar as suas 

propriedades físicas e/ou características químicas. O tratamento ou beneficiamento de 

minérios significa a separação física ou físico-química dos minerais que apresentam valor 

comercial daqueles que não são valiosos (ganga) para que seja obtida uma quantidade 
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enriquecida, chamada de concentrado, que possui a maior parte dos minerais valiosos ou 

apenas a sua modificação granulométrica ou forma (MESQUITA et al., 2001; MENDES et 

al., 2020).  

No conceito mais clássico, beneficiamento de minério é definido como uma série de 

procedimentos em minério ou rochas minerais, com o objetivo de obter produtos com valor de 

mercado, mas sem alterar propriedades físicas e / ou químicas dos minerais (VASAN, et al., 

2001; COSTA et al., 2020).  

Outro conceito mais abrangente para o beneficiamento de minérios é aquele no qual 

podem ocorrer alterações químicas geradas pela presença do calor (sinterização, pelotização e 

ustulação) ou por processos de ativação mecanoquímica. Esta estuda o comportamento 

químico dos materiais quando submetidos às formas de energia mecânica e química, como 

nos processos de cominação com o uso de reativos, nesse caso, os minerais são submetidos a 

esforços mecânicos e sofrem modificações estruturais, que potencializam a formação de 

novos compostos (WANDERLEY et. al., 2016; MENDES et al., 2020). 

Os minerais são todos naturais, inorgânicos e homogêneos com uma composição 

química e certas propriedades físicas, que existem na crosta terreal ou outros corpos sidéreos. 

Rocha é uma coleção de minerais, se houver um ou mais minerais de importância econômica 

importante é denominado minério. Os minerais que não apresentam valor econômico são 

conhecidos como ganga. As diferenças de propriedades entre o mineral-minério e os minerais 

de ganga. Essas propriedades são: peso específico, susceptibilidade magnética, condutividade 

elétrica, química de superfície, cor, radioatividade, forma, granulometria entre outros. 

(PORTO et al., 2016; RODRIGUES et al., 2020).  

O ferro, o elemento químico presente na maioria dos minérios formados naturalmente, 

tem sido usado desde o período neolítico como matéria-prima para o mercado de ferro e, com 

o tempo, tornou-se a espinha dorsal da indústria industrial da humanidade desenvolvimento 

(CHEMALE; TAKEHARA, 2013; COSTA et al., 2020).  

O minério de ferro brasileiro ocorre na natureza como óxidos, carbonatos, sulfuretos e 

silicatos, sendo os óxidos de ferro os mais importantes entre eles, principalmente magnetita 

(Fe3O4) com 72,4% de ferro, hematita (Fe2O3) com 69,9% de ferro, goethita (FeO3.H2O) com 

62,9% de ferro, siderita ou carbonato de ferro (FeCO3) com 48,2% de ferro, pirita (Fe2S) com 

46,5% de ferro. As reservas brasileiras são de alta qualidade e conhecidas mundialmente. Em 

relação à quantidade de ferro, o Brasil ocupa uma posição de destaque, considerando o alto 

teor de hematita (60-68% Fe) e itabaritos (50-60% Fe) (MESQUITA, 2001; SILVA et al., 

2021).  
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Naturalmente, os óxidos de ferro, geralmente ocorrem com titânio, fósforo, enxofre e 

constituintes minerais alcalino-terrosos e, principalmente, limitados por minérios siliciosos. 

Portanto, o método de flotação empregado depende de recuperar minerais de ferro na espuma 

(flotação direta) ou, alternativamente, recuperar a ganga siliciosa (flotação reversa) (LI, et al., 

2011; CAREGNATO; MUTTI, 2018; FREITAS et al., 2019). 

Teoricamente, os óxidos de ferro devem ser fáceis de separar do quartzo em flutuação 

direta. No entanto, a presença de cátions hidrolisáveis na polpa de flotação reduz, 

significativamente, a seletividade da via de flotação direta. Os cátions hidrolisáveis na polpa 

de flotação de minério de ferro são, normalmente, cálcio, magnésio e ferro. Krishnan e 

Iwasaki (1984) destacam que esses cátions são liberados na polpa de flotação a partir de 

partículas minerais ou ocorrem a partir de água dura.  

Os trajetos de flotação de minério de ferro podem ser divididos em cinco categorias: 

flotação catiônica de óxido de ferro; flotação catiônica de quartzo; flotação aniônica de óxido 

de ferro; flotação aniônica de quartzo e suas combinações. 

Apesar da variedade de rotas de flotação desenvolvidas para minérios de ferro, 

atualmente, a rota de flotação catiônica reversa desenvolvida pela filial USBM em Minnesota-

EUA é de longe a rota de flotação mais, amplamente, usada na indústria de minério de ferro. 

As duas rotas de flotação aniônica desenvolvidas por Hanna Mining e Cyanamid, ou seja, 

rotas de flotação aniônica direta e flotação aniônica reversa, também estão sendo usadas na 

indústria de minério de ferro (LI, et al., 2011; FREITAS et al., 2019).  

O Brasil emprega flotação reversa, ou seja, a espuma contém a ganga, composta, 

principalmente de quartzo. A primeira empresa brasileira que operou uma planta de flotação 

para tratar o minério itabarítico foi a Samarco em 1977.  

Dessa forma, Ionkov et. al. (2013) ressaltam que a crescente demanda de minerais, 

bem como a diminuição da disponibilidade de minério de alto teor, tornaram necessário o 

desenvolvimento de tecnologia para explorar minérios de menor grau. A especificação 

rigorosa de concentrados, a legislação ambiental rígida e a necessidade de obter custos 

operacionais mais baixos, levaram a numerosas investigações destinadas a encontrar melhores 

técnicas de processamento e reagentes de flotação mais eficazes. A Figura 3 apresenta o fluxo 

de processamento de minério nas unidades Germano e Ubu da Samarco. 
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Figura 3 - Fluxo de trabalho das unidades Germano e Ubu da Samarco 

Fonte: Reis et al. (2006). 

 

É nesse contexto que surgiu uma rota biotecnológica para o processamento de 

minerais se tornou atrativa devido à sua seletividade (os microrganismos exibem interações 

específicas com os minerais) e ao efeito ambiental inofensivo. Essa rota biotecnológica 

recebeu o nome de ―Bioflotação‖, sendo descrita como o processamento mineral no qual os 

microrganismos atuam como reagentes de flotação sejam coletores ou modificadores, 

permitindo a separação seletiva de minerais (IONKOV et al., 2013).  

3.1.2 Barragem de rejeitos 

Os rejeitos são misturas de rochas trituradas e fluidos de processamento de moinhos, 

lavagens ou concentradores que permanecem após a extração de metais econômicos, minerais, 

combustíveis minerais ou carvão da fonte de mineração (LOTTERMOSER, 2007; 

RODRIGUES, et al., 2020).  

A palavra ―rejeitos‖ é genérica, pois descreve o subproduto de várias indústrias 

extrativas, incluindo as de alumínio, carvão, areias betuminosas, urânio e metais preciosos e 

básicos. A proporção de rejeitos por concentrado é, geralmente muito alta, por volta de 200:1 

(LOTTERMOSER, 2007; FREITAS et al., 2019).  
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Há evidências históricas de que períodos de aumento dos preços do metal se 

correlacionam com uma alta taxa de falha da barragem de rejeitos ocorrendo entre 24 e 36 

meses após o aumento dos picos (DAVIES; MARTIN, 2009).  

Essa correlação resulta de uma atividade frenética em expansão, onde as restrições de 

segurança e legislativas, talvez não estejam na vanguarda da mente dos operadores. As 

melhorias de longo prazo na eficiência do processamento tornam o trabalho de minérios de 

baixo teor mais econômico, aumentando ainda mais a carga global de rejeitos (MEHRABANI 

et al., 2010; SCOTTI et al., 2021).  

A tarefa de armazenar rejeitos de minas com segurança e eficiência é substancial e, 

crucialmente, quase certa de estar em uma escala, significativamente, maior no futuro. As 

partículas dos rejeitos, comumente são angulares a muito angulares, e essa morfologia impõe 

um alto ângulo de atrito nos rejeitos secos (BJELKEVIK, 2005).  

O tamanho dos grãos de rejeitos é, altamente, variável e difícil de generalizar, pois é 

delineado por requisitos específicos do processo. Apesar disso, Sarsby (2000) definiu os 

tamanhos de partículas de rejeitos de rochas como livres de cascalho (<2 mm) e argilosos 

(<3,9 mm), sendo a areia (625 mm a 2 mm) mais comum que o lodo (3,9-625lm). A 

densidade varia de acordo com o tipo de rocha correspondente. Uma faixa generalizada para a 

densidade aparente de rejeitos é de 1,8 a 1,9 t/m
3
 com uma gravidade específica de 2,6 mm a 

2,8 mm (SARSBY, 2000; BJELKEVIK, 2005; LASCHEFSKI, 2020).  

Dentro das estacas de rejeitos, há um aumento na densidade aparente com 

profundidade como resultado da compactação, desidratação e diagênese. Sarsby (2000), por 

exemplo, fornece  gradiente de 0,09 a 0,17 tm
3
 a 30 m de profundidade. O processo de 

espuma utiliza os oculantes para tornar os cátions metálicos direcionados hidrofóbicos, para 

que possam ser separados do material a granel. Esse processo tem um requisito para partículas 

finas do tamanho de lodo (YOUNGER; WOLKERSDORFER, 2004). O método de espuma 

tem um requisito ideal de tamanho de grão de 300 a 500 mm (SMOLDERS et al., 2003). 

O método de sedimentação gravitacional, que se baseia na diferença de densidade 

entre as frações de silicato mais pesado e mais leve, utiliza um tamanho de grão 

significativamente maior, de cerca de 1 mm. Assim, os grãos de rejeitos do método de espuma 

têm um raio comparativamente menor. Portanto, de acordo com a Lei de Stokes, eles têm uma 

velocidade de assentamento relativamente baixa (ATKINS, 1995; MILANEZ; LOSEKANN, 

2016).  

Em um ambiente fluvial, esses grãos de tamanho comparativamente menor serão 

transportados para jusante, ameaçando potencialmente uma área maior de planície de 
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inundação ou, talvez, alternativamente, permitindo maior diluição de sedimentos / água. Além 

disso, em função de seu tamanho pequeno, esses grãos têm uma área superficial relativamente 

grande em relação ao volume. Isso os torna, cineticamente, propensos à oxidação e à provável 

liberação subsequente de elementos contaminantes absorvidos ou incorporados 

estruturalmente (por exemplo, oxidação de sulfetos e liberação de Cu e Mn) (KOSSOFF et al., 

2012; PNUD, 2018).  

As abordagens para o manuseio e armazenamento de rejeitos incluem descarte de rios, 

descarte de submarinos, retenção de áreas úmidas, preenchimento de galhos, empilhamento a 

seco e armazenamento atrás de áreas represadas (LOTTERMOSER, 2007; SCOTTI et al., 

2021).  

Atualmente, o principal método empregado (especialmente por grandes empresas no 

mundo desenvolvido) é o último, com as estruturas produzidas frequentemente denominadas  

―lagoas de rejeitos‖  ou ―barragens de rejeitos‖. Os rejeitos são, normalmente, armazenados 

debaixo d’água para evitar a formação de poeiras na superfície, especialmente quando grandes 

quantidades de pirita e pirrotita geradora de ácido estão presentes. A manutenção de um nível 

adequado de água pode ser problemática, principalmente em áreas áridas e semiáridas. Nessas 

áreas, o estabelecimento de uma zona de vazão dentro do represamento pode facilitar a 

entrada de metais contaminantes (líquidos) nas águas subterrâneas locais (SMUDA et al., 

2014; RIBEIRO et al., 2021).  

Existem pelo menos 3500 barragens de rejeitos em todo o mundo Martin e 

Davies(2000) e essas áreas variam de alguns hectares a milhares de hectares 

(LOTTERMOSER, 2007; PIRES et al., 2020). Por exemplo, a Área Central de Descarte de 

Rejeitos da Inco Ltd. (Sudbury, Ontário, Canadá) cobre uma área de 25 km
2
 com uma 

profundidade de 50 m de rejeitos e tem uma capacidade prevista máxima de mais de 725 m 

(PURO et al., 1995; ESPINDOLA et al., 2019).  

Barragens de rejeitos são, comumente, construídas a partir de materiais locais 

prontamente disponíveis, em vez de concreto usado, por exemplo, em barragens de retenção 

de água. Embora o dique inicial seja, normalmente, feito de solo localmente derivado 

(ÁLVAREZ-VALERO et al., 2009), as rochas residuais e o rejeito são frequentemente 

utilizados na construção (YOUNGER; WOLKERSDORFER, 2004; LASCHEFSKI, 2020). 

Em vez de instalar, inicialmente, uma estrutura com capacidade total finalizada, 

aterros intermediários de retenção são normalmente construídos e ampliados com forma à 

demanda de armazenamento aumenta (LOTTERMOSER, 2007; SCOTTI et al., 2021). Após a 
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estrutura inicial ter sido estruturada, os aterros podem ser levantados a montante, vertical 

(linha central) ou a jusante (MARTIN; MCROBERTS, 1999; ESPINDOLA et al., 2019). 

A elevação a montante é obtida pela colocação do novo material dentro do 

represamento existente, a elevação da linha central é realizada colocando o novo material 

diretamente em cima do aterro existente, enquanto a elevação a jusante descreve a elevação 

do aterro colocando o novo material fora do aterro. Desses três métodos de construção, a 

elevação a jusante é a mais barata, pois é necessária uma quantidade menor de material de 

construção (SOARES et al., 2000; CAMARA et al., 2016; RIBEIRO et al., 2021).  

Os rejeitos são, normalmente, bombeados da usina para o represamento como lama. 

No local do represamento, os métodos comuns de dispersão incluem ciclonagem ou dispersão 

por meio de torneira para alcançar a diferenciação do material. A dispersão diferenciada por 

tamanho não apenas ajuda a preservar a integridade da barragem, colocando o material mais 

poroso na própria estrutura, mas também resulta na fração mais fina formando uma barreira 

impermeável, que por sua vez reduz à tubulação ou a infiltração a estrutura da barragem. Essa 

prática, no entanto, pode levar à possibilidade de formação de lençol freático sub-horizontal, 

com a área mais próxima ao ponto de descarga sendo mais exposta ao O2 atmosférico e, 

possivelmente, alternando ciclismo molhado e seco. Por conseguinte, é uma boa prática 

alinhar vários pontos de descarga de rejeitos ao redor do represamento e usá-los 

sequencialmente (DIXON-HARDY; ENGELS, 2007; BORTOLON, 2018).  

A passagem por meio de uma barragem de rejeitos é um processo erosivo que resulta 

em um canal ou tubo líquido de patente prejudicial sendo estabelecido através da estrutura. 

Portanto, a tubulação pode ser descrita como um processo de infiltração em larga escala. Uma 

causa comum de tubulação é a deposição de camadas finas de rejeitos finos entre as camadas 

mais grossas de rejeitos grossos à medida que a barragem é elevada. Essa é uma função da 

elevação a montante, inadequadamente monitorada e/ou da dispersão do tamanho de 

partículas com restrição inadequada (VAN NIEKERK; VILJOEN, 2005; APLYSIA, 2017; 

LASCHEFSKI, 2020).  

Nesse sentido, a taxa de elevação da estrutura da barragem é, comumente restrita para 

garantir que cada nova camada seja bem compactada. Também é uma boa prática garantir que 

a fundação seja bem drenada, servindo para manter uma superfície freática baixa. Para esse 

fim, é adequado permitir uma boa drenagem da barragem, fornecendo uma ampla  ―praia‖  de 

rejeitos (definida como o ponto de eliminação de rejeitos subaéreos), que diferencia o material 

de rejeitos por tamanho, garantindo que as de tamanho maior (partículas mais permeáveis) 

formem a estrutura da barragem, enquanto partículas mais finas (menos permeáveis) do 
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tamanho de argila são mais dispersas distalmente (SMUDA et al., 2014; AMBILEV, 2015; 

RIBEIRO et al., 2021). 

As causas de falha nas barragens ativas são mais diversas do que as das represas 

inativas, mas algumas conclusões gerais podem ser tiradas. Rico et al. (2008) categorizaram 

as falhas em onze grupos amplos: fundação, instabilidade da encosta, cobertura, subsidência 

de minas, chuva incomum, derretimento de neve, tubulação ou infiltração, liquefação sísmica, 

estrutura, manutenção e causas desconhecidas. 

3.2 Samarco mineradora 

A Samarco foi fundada em 1973 como uma empresa de capital fechado. A partir de 

2000, sua propriedade é mantida, igualmente, entre a vale S.A (50%) e a BHP Billiton Brasil 

Ltda (50%), sendo este último subsídio brasileiro da equipe anglo-australiano BHP Billiton 

(RENOVA, 2018; ESPINDOLA et al., 2019). 

A Samarco contribui para o crescimento econômico de Mariana em mais de três 

décadas de atividades empresariais. Em 2010, o PIB per capita de Mariana era mais de R$ 

114.000,00, mais elevado e compatível que o nacional de cerca de 26.400. Mariana-MG ficou 

em 31º no PIB per capita nacional e no 5º estadual (IBGE, 2013).  

De 2010 a 2013, o PIB de Mariana cresceu quase 80%, de 3,7 bilhões para 6,59 

bilhões por ano, e o setor industrial (formado, sobretudo por mineração) foi responsável por 

70% da valorização do PIB da cidade. Nesse período, a Samarco aumentou sua habilidade de 

produção em 37% devido à queda na lucratividade nos valores do minério de ferro no 

comércio internacional. 

A assistência da Samarco no local também contribui para o apoio financeiro à cidade 

de Mariana. De 2011 a 2015, as formas captadas com royalties de garimpo referidas no Brasil 

como Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), e taxa de 

funcionamento sobre o ―Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (IPI) 

e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação‖ (ICMS), responsáveis por mais de 70% da receita da cidade. Em 2015, 

Mariana foi à cidade mineradora que coletou os valores mais altos no CFEM e, no ano-base 

de cobrança de impostos (2014), o lucro líquido da Samarco total R$ 2,81 bilhões (PORTO et 

al., 2016; LIVSMEDELSVERKET, 2017; PIRES et al., 2020).  

As altas taxas de cobrança de impostos de Mariana permitiram uma taxa de emprego 

governamental (6,29% dos habitantes) superior à média do estado de Minas Gerais (3,36%) e 
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à média brasileira (3,20%). As informações econômicas indicam, no entanto, que o cidadão de 

Mariana não se beneficia da presença da Samarco tanto quanto a administração da cidade. A 

contribuição da indústria de minério para o número de trabalhos ativos em Mariana não é 

significativa. O setor de mineração de minério de ferro representava 12% da ocupação ativos 

em Mariana (PORTO et al, 2016; ACQUA, 2016; PEREIRA al et., 2019).  

No período de 30 anos que a Samarco atua na região, aprendeu a se ajustar às 

diferentes fases e etapas do mercado estrangeiro de minério. No atual boom de commodities, 

de 2003 a 2013, houve um aumento de seis vezes nas importações mundial de minério, 

causando da mesma forma um aumento acentuado no valor da tonelada de minério de ferro, 

que variou de 32 a 196 dólares, de 2000 a 2011. Nesse ciclo, o Brasil ficou em segundo lugar 

nas exportações mundiais de minério de ferro e a mineração representou 5% do PIB 

brasileiro, enquanto o minério de ferro representou 92,6% de todas as exportações de minério 

em todo o país (WANDERLEY et. al., 2016).  

Por sua vez, a Samarco teve papel de destaque nesse processo, tornando-se a segunda 

maior exportadora transoceânica de minério de ferro do mundo e a décima maior exportadora 

de minério de ferro do país (REIS et al., 2006). 

A Samarco, da mesma forma, conseguiu a se adequar ao boom pós-commodity, 

caracterizado por uma queda no crescimento, seguida por uma queda nos preços do minério 

de ferro. Essa baixa é atribuída pelo excesso de oferta em um cenário de crise pós-2008, se 

intensificou em 2014 devido à expansão do produto de minério de ferro de baixo custo. Nesse 

cenário, os países que conseguiram ofertar o produto minério de ferro a baixo custo e igual à 

Austrália e Brasil, obtiveram benefício competitivo (WORLD BANK, 2014; RENOVA, 

2017). 

3.3 Desastre envolvendo barragens como depósito dos rejeitos de minério 

A ruptura de barragens é um gênero de desastre com ocorrência em todo o mundo 

(Tabela 2). Esses desastres são, geralmente, ocasionados por fatores como fortes fenômenos 

naturais (tremores de terra) e inadequado dimensionamento estrutural, independentemente de 

fatores externos, pode ocorrer o colapso (VORMITTAG et al., 2018).  
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Tabela 2 - Os principais desastres envolvendo barragens de mineração em todo o mundo 

LOCAL ANO NOME DANOS CAUSADOS 

Aberfan 

(País de 

Gales) 

1966 Taff Matou 144 pessoas, sendo que 116 eram 

crianças. 

Sgorigrad 

(Bulgária) 

1966 Mouawad Matou 488 pessoas. 

El Cobre 

(Chile) 

1968 Chuquicamata ou 

Chuqui 

Matou 350 pessoas, pois o rompimento 

devido forte terremoto. 

Buffalo 

(EUA) 

1972 Buffalo Creek Matou 125 pessoas, rompimento 

barragem durante fortes chuvas. 

Stava 

(Itália) 

1985 Barragem de 

mina de Fluorita 

Matou 268 pessoas. 

Nova 

Virgínea 

(África do 

sul) 

1994 Harmony Matou 17 pessoas. 

Marinduque 

(Finlândia) 

1996 Mogpog O rio Boca foi contaminado e 

considerado morto. Centenas de pessoas 

foram encontradas desabrigadas. Não 

houve mortes diretas, mas logo depois, 

pessoas desenvolveram doenças 

relacionadas aos resíduos tóxicos, entre 

as quais muitos morreram. 

Andaluzia 

(Espanha) 

1998 Barragem da 

Boliden 

Poluição do rio Gladiaram e 

danificações ambientais de longo prazo. 

Shaanxi 

(China) 

2006 Shangluo Matou 17 pessoas. 

Taoshi 

(China) 

2008 Xiangfen County Matou 254 pessoas aproximadamente, 

acontecimento ocorreu devido 

baldeação da barragem durante fortes 

chuvas. 

Guangdong 

(China) 

2010 Zijin Mlning Matou 22 pessoas. 

Kolontar 

(Hungria) 

2010 Ajka Alumina 

Plant 

Matou 10 pessoas. 

Colúmbia 

Britânica 

(Canadá) 

2014 Mount Polley O derramamento de 24 milhões de 

metros cúbicos de lodo contaminado 

com metal causou o maior desastre 

ambiental na história da mineração 

canadense. A terra, o sistema de água e 

o habitat de reprodução de salmão 

foram destruídos. 

Hpakant 

(Myanmar) 

2015 Mina de Jade Matou 113 pessoas. 

Fonte: Adaptado de ICOLD, 2001; NASCIMENTO, 2018. 
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Na análise de desastres em países estrangeiros, confirma-se a importância de se 

estabelecer um sistema de alerta precoce para as pessoas que vivem nas proximidades da 

barragem, sendo que, em caso de sinistro, deve-se realizar uma evacuação ágil para preservar 

os bens mais valiosos como a vida (D’AGOSTINO, 2015; MENDES et al., 2020). 

O segmento de barragens que estão inadequadas para uso no Brasil é ultrajante, 

principalmente em Minas Gerais, que concentra o maior número de indústrias de 

beneficiamento de minérios do Brasil. 

A Tabela 3 mostra os principais acidentes ocorridos no Brasil nos últimos anos, temos 

disrupção da barragem do Rio Pomba/Cataguases (2007) enfocando os maiores sinistros 

ambientais e humanos da história do país, a ruptura das barragens de Fundão em Mariana-MG 

(2015) e rompimento mina do ribeiro de feijão em Brumadinho-MG em 2019 (VORMITTAG 

et al., 2018; VALE, 2019).  

  

Tabela 3 – Os principais desastres envolvendo barragens de rejeitos no estado de Minas 

Gerais, Brasil 

LOCAL ANO NOME DANOS CAUSADOS 

Itabirito 1986 
Barragem de 

Fernandinho 
7 óbitos 

Nova Lima 2001 
Barragem de 

Macacos 
5 óbitos 

Miraí 2007 
Barragem do Rio 

Pomba/Cataguases 

Desabrigados ou deslocados mais de 4000 

pessoas 

Itabirito 2014 
Barragem da 

Herculano 
3 óbitos 

Mariana 2015 

Barragem de 

Fundão e 

Santarém 

Interrupção no abastecimento de milhares de 

pessoas, 19 mortos, 8 desaparecidos, 600 

desabrigados ou deslocados, poluição de rios 

e do mar, mais de 40 municípios atingidos 

com avalanche de rejeito. 

Brumadinho 2019 

Barragem da mina 

do córrego de 

feijão 

Cerca de 130 desaparecidos e mais de 180 

mortos, deixando a comunidade desabrigada 

pela grande quantidade de rejeito lançado no 

meio ambiente, aproximadamente 12 milhões 

de m
3
. 

Fonte: Adaptado de ICOLD, 2001; VALE, 2019. 
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É importante notar que as barragens de rejeitos de mineração causam primeiro o risco 

de desastres devido à ruptura ou vazamento e, em segundo lugar, quando ocorrem desastres 

ambientais (TOFFOLO et al., 2014; ZONTA, 2016). 

Os fatores que tornam esses incidentes vulneráveis incluem negligência da legislação, 

corrupção de funcionários públicos, instabilidade do solo e outros fatores naturais, falta de 

planejamento e tecnologia de construção adequada (MELPHI et al., 2016). 

3.4 Desastre de Mariana-MG  

Em 5 de novembro de 2015, entorno das dezesseis horas, a barragem de rejeitos de 

minerais de ferro chamada de Fundão, de propriedade da Samarco Mineração SA 

(―Samarco‖), situada na cidade de Mariana, entrou em colapso e causou a lavagem de cerca 

de 34 milhões m
3
 de resíduos (arenoso e argiloso) de garimpo no vale do Rio Doce. Desse 

volume liberado de resíduos no Rio Doce, 16 milhões de metros cúbicos atingiram primeiro a 

aldeia de Bento Rodrigues e depois decorreram 663,2 km pelo território de 41 cidades para 

chegar ao Oceano Atlântico (ALCÂNTARA, 2016; PIRES et al., 2020). 

O desastre provocou a morte e desaparecimento de trabalhadores da Empresa, que 

estavam no local e de moradores das comunidades afetadas, principalmente do subdistrito de 

Bento Rodrigues. Esse subdistrito, que se localizava a jusante das três barragens de rejeitos do 

complexo minerador, foi esfacelado, ficando no local apenas um grande volume de rejeitos 

depositados no solo e córregos que precisam ser removidos e/ou remediados. Centenas de 

pessoas ficaram desalojadas. Também ocorreu a destruição de edifícios públicos e privados 

(edifícios, pontes, ruas), áreas agrícolas, plantações e pastagens (Figura 4). 

O desastre destruiu a área protegida permanente e vegetação indígena da Mata 

Atlântica, a biodiversidade aquática e a morte de animais terrestres, o assoreamento de riachos 

e rios, a poluição de cursos de água, a suspensão indefinida da pesca e a interrupção do 

turismo, receita econômica, interrupção do abastecimento de água em diversas cidades, 

interrupção da produção de energia elétrica pelas hidrelétricas de Candonga, Aimorés e 

Mascarenhas, entre outros impactos negativos de ordem social, econômica e ambiental 

(IBAMA, 2015; BOWKER ASSOCIATES, 2015; MARRA, 2021). 

As barragens de retenção de Santarém e Fundão foram construídas na área de Santa 

Rita Durão que fica no município de Mariana. Em 1698, a província de Bento Rodrigues foi 

fundada nessa região. Esse subdistrito era um relevante ponto central de mineração na época e 

fazia parte do destino estrada Real nos séculos XVII e XVIII. O nome da província reflete sua 
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magnitude histórica: Bento de Godoy Rodrigues foi um, proeminente, bandeirante (colonos 

portugueses do século XVII no Brasil e caçadores de fortunas), um dos precursores a se 

mudar do estado de São Paulo com destino a Minas Gerais em busca de recursos naturais 

nessa localidade (TETRA, 2018). 

 

 

Figura 4 - Vista aérea do subdistrito de Bento Rodrigues após o rompimento da barragem do 

Fundão (a) e casa em Bento Rodrigues destruída pela frente de rejeitos (b), Mariana - MG 

Fonte: IBAMA, 2015 e 2016. 

 

Pelo seu significado histórico, Bento Rodrigues acumulou um extraordinário 

patrimônio cultural e arquitetônico: o bairro já foi sede de uma igreja centenária, que contém 

importantes obras sacras e monumentos culturalmente relacionados. 

Em 1945, essas reformas foram reconhecidas como patrimônio cultural brasileiro pelo 

Instituto de História e Patrimônio Artístico (IPHAN), ampliando assim o atrativo turístico da 

região. 

A aldeia tem cerca de 600 moradores e um total de 236 famílias. A atividade 

econômica de Bento Rodrigues é baseada no comércio varejista de produtos in natura, 

alimentos e bebidas. Há também uma pequena fábrica de geleia de pimenta e uma empresa 

especializada em consultoria de negócios (TASK, 2016; PEREIRA al et., 2019). 

Quando a Samarco foi fundada em Santa Rita Durão, em 1977, Bento Rodrigues tinha 

279 anos. As barragens de rejeitos de Fundão e Santarém foram construídas a 15 quilômetros 

da sub-região de Bento Rodrigues. Os habitantes de Bento Rodrigues não foram consultados 

antes da construção das barragens, e a empresa os havia informado sobre os potenciais riscos 
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de rompimento da barragem, e não havia relatório sobre os procedimentos de segurança e 

planos de emergência que a Samarco adotaria em caso de desastre.  

O desastre afetou toda a infraestrutura do distrito, por isso todos os moradores tiveram 

que ser retirados de seu território e temporariamente transferidos para o centro da cidade de 

Mariana. O território onde Bento Rodrigues já foi localizado, agora, é chamado de ―o velho 

Bento‖, como um lembrete de que sua população nunca mais poderá morar lá (SAMPAIO, 

2016; SAMARCO, 2018). 

Na época do desastre, o complexo de Germano contava com três dessas barragens: 

Germano, com capacidade de 116 milhões de metros cúbicos; Santarém, com 7 milhões de 

metros cúbicos; Fundão, com 55 milhões de metros cúbicos. No entanto, essas três barragens 

não foram construídas ao mesmo tempo (TASK, 2016; PEREIRA al et., 2019).  

Ao contrário das barragens de rejeitos tradicionais, por exemplo, as barragens de 

rejeitos que controlam as chuvas, geram eletricidade ou armazenam água não são planejadas 

estaticamente. Não apenas a edificação de uma barragem consegue ser aumentada ao longo do 

tempo por meio de elevadores ou elevações de paredes, mas o número de barragens em uma 

mina de minério de ferro pode ser aumentado à medida que as atividades de mineração se 

tornam mais intenso. 

A barragem do Fundão foi instalada por última em meados de 2007, período que 

coincidiu que as commodities estavam em baixa. Dois fatos motivaram sua instalação: o início 

das operações de uma nova planta de concentração de minério de ferro e a paralisação 

prevista da barragem de Germano para 2009. 

O programa da barragem sofreu várias alterações desde a data em que foi apresentado 

para autorização provisória em novembro de 2005 até a data em que as últimas autorizações 

foram obtidas antes do colapso em 2015 (TASK, 2016). 

Logo após o desastre, as operações das minas de minério de ferro foram encerradas 

por decisão do Departamento Nacional de Produção Mineral (DPNM). Paralelamente, o 

Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (SEMAD) 

embargou todas as atividades da Samarco em Mariana. 

Em 2016, no dia 2 de maio, o governador do estado de Minas Gerais editou decreto 

que suspendeu por prazo indeterminado a autorização das novas 24 barragens de rejeitos que 

adotam o método de levantamento a montante. 

Em 2015, no mês de maio, poucos meses após o desastre, o Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais ajuizou uma ação civil pelo cumprimento de direitos coletivos no 2º 
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Tribunal do Tesouro, buscando cancelar todas as licenças ambientais concedidas ao ferro 

Germano-Alegria complexo de minério (TASK, 2016; MARRA, 2021). 

3.5 Legislação 

3.5.1 Legislação nacional  

A Resolução Comitê Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 420, de 28 de 

dezembro de 2009, dispõe sobre os padrões de qualidade do solo e valores de orientação 

(valor preventivo e valor de intervenção) para a presença de substâncias químicas e indicam 

diretrizes para o manejo ambiental de solos contaminados por essas substâncias por atividades 

de ação humana. Sua publicação significa uma grande melhoria na gestão de áreas 

contaminadas no Brasil, pois desde a década de 1980, o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente aprovou resoluções para tratar das questões de qualidade da água e do ar, mas não 

tem nada a ver com a qualidade do solo. Os padrões contidos são semelhantes aos usados, 

atualmente, em países desenvolvidos, incluindo a avaliação de risco e o uso pretendido do 

solo (MATTIASO, 2010). 

Na resolução do CONAMA n° 420 é importante destacar que os valores foram 

retirados de estudos sobre avaliação de risco à saúde humana com base em cenários de 

exposição estabelecida do modo de uso e ocupação do solo. Sua publicação significou um 

progresso expressivo por questões relacionadas à gestão das áreas de contaminado no Brasil, 

por meio da Comissão Nacional do Meio Ambiente que dispunha de resoluções para resolver 

problemas de qualidade da água e do ar desde a década de 1980, no entanto, não tinha nada 

em vinculação à qualidade do solo (OLIVEIRA, 2020). A Tabela 4 mostra os valores de 

orientações segundo resolução do CONAMA n° 420.  
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Tabela 4 – Demonstrativos dos valores de orientação de metais (mg/kg
-1

) de acordo com 

CONAMA n° 420 

AMOSTRA 

 

 
Prevenção 

Investigação 

Agrícola Residencial Industrial 

Ag 2 25 50 100 

Al SR SR SR SR 

As 15 35 55 150 

B SR SR SR SR 

Ba 150 300 500 750 

Be NC NC NC NC 

Ca NC NC NC NC 

Cd 1,3 3 8 20 

Co 25 35 65 90 

Cr 75 150 300 400 

Cu 60 200 400 600 

Fe SR SR SR SR 

K NC NC NC NC 

Li NC NC NC NC 

Mg NC NC NC NC 

Mn SR SR SR SR 

Mo 30 50 100 120 

Na NC NC NC NC 

Ni 30 70 100 130 

Pb 72 180 300 900 

Se 5 SR SR SR 

U NC NC NC NC 

V SR SR SR 1000 

Zn 300 450 1000 2000 

   NC: Sem parâmetro nestas legislações. 

 

No nível estadual, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro possuem legislação sobre 

a gestão de áreas poluídas. Na devida ordem: Lei nº 13.577 de 8 de julho de 2009, Revisão 

Normativa Conjunta COPAM / CERH nº 02 de 8 de setembro de 2010 e Resolução 

CONEMA nº 44 de 14 de dezembro de 2012. No entanto, o estado de São Paulo se destaca 

com a legislação mais avançada, atribuindo-o aos fatores que causam poluição. 

A resolução CONAMA nº 357/2005 especifica a classificação e diretrizes para corpos 

da água pelo seu enquadramento, bem como pelo estabelecimento de condições e padrões 

descarga de efluentes e com outras medidas. A Resolução CONAMA 397/2008, alterou o art. 

34 da Resolução CONAMA nº 357/2005, e alterou a Resolução CONAMA nº 430/2011 que 

estipula as seguintes condições e normas de descarte de efluente, Resolução Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 91/2008 estabelecida Procedimentos gerais para a 
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formação de corpos da água superficiais e além da Resolução CONAMA nº 396/2008, esta 

resolução estabeleceu estrutura da água subterrânea (SANTOS, 2021). 

Portanto, a aplicabilidade da Resolução CONAMA nº 357/05 como norma, de modo 

geral, como ferramenta, causará uma série de contradições ao enfrentar suas necessidades 

atuais. O planejador do plano diretor da bacia hidrológica, agora como mote norteador a 

classificação das águas. Embora essa nova resolução seja progressiva, porque em relação ao 

framework como objetivo final de qualidade a ser alcançado, é a aplicabilidade ainda encontra 

dificuldades de implementação, principalmente em devido à particularidade de cada bacia a 

ser diagnosticada. No País, apenas 10 unidade da Federação, efetivamente, possui total ou 

parte é seu corpo de água. Infelizmente, isso mostra que aspectos técnicos, financeiros e falta 

de contato entre o mecanismo de ―comando e controle‖ adotado pelo governo (OLIVEIRA, 

2020). 

O tratamento de água é ajustado pelas propriedades físicas, químicas e biológicas da 

água bruta de acordo com os parâmetros de potabilidade do Brasil. A água é um dos 

elementos essenciais à vida humana, para disponibilizá-la ao consumo deve cumprir os 

padrões que são estabelecidos pelo Ministério da Saúde e portaria GM / MS nº 888 de 2021, 

que dispõe sobre os procedimentos de controle e fiscalização da qualidade da água para 

consumo humano (Tabela 5) (BRASIL, 2021; HOJO, 2021). 

Tabela 5 - Valores máximos permissíveis (mg L
-1

) de metais que representa risco a saúde na 

água para consumo segundo portaria n° 888 (2021). 

Parâmetro CAS* VMP** 

Na 7440-23-5 200 

Al 7429-90-5 0,2 

Cr 7440-47-3 0,05 

Mn 7439-96-5 0,1 

Fe 7439-89-6 0,3 

Ni 7440-02-0 0,07 

Cu 7440-50-8 2 

Zn 7440-66-6 5 

As 7440-38-2 0,01 

Se 7782-49-2 0,04 

Cd 7440-43-9 0,003 

Ba 7440-39-3 0,7 

Pb 7439-92-1 0,01 

U 7440-61-1 0,03 

Hg 7439-97-6 0,001 

*CAS: é o número de referência de compostos e substâncias químicas 

adotado pelo Chemical Abstract Service. 

**VMP: Valor Máximo Permissível. 
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Em sua última edição, a Organização Mundial da Saúde (OMS) oferece soluções para 

garantir água potável e recomendações de boas práticas para manter sua qualidade desde a 

origem até o destino final. Além do mais, de acordo com as ―Diretrizes para a Qualidade da 

Água Potável‖ (4ª edição), a OMS determinou os valores máximos permitidos para as 

variáveis do índice de qualidade (OMS, 2017). 

Segundo Brasil (2012), o princípio das barreiras múltiplas visa prevenir, reduzir, 

eliminar ou minimizar a poluição. Se aplicável, esse princípio pode reduzir a degradação dos 

recursos hídricos, diminuindo, assim, os custos do tratamento e os riscos à saúde da 

população. Isso incluirá, precipuamente, a proteção das águas de nascente (mananciais, 

reservatórios naturais e artificiais), durante a coleta, transporte e disposição final apropriada 

dos: resíduos sólidos (incluindo redução de resíduos gerados, reciclagem e reutilização), 

águas residuais e tratamento de água. Portanto, a desinfecção continuará sendo um obstáculo e 

é indispensável na saúde da população, mas não será a única, pois hoje é utilizada em muitos 

municípios.  

3.5.2 Legislação internacional  

Na Europa, considerando a versatilidade do solo, a Holanda é o primeiro país a 

elaborar, formalmente, um plano nacional para avaliar a poluição e determinar o nível de 

intervenção do solo. Em 1983, uma lista de valores foi desenvolvida como um guia para a 

avaliação e remediação de locais contaminados. Essa lista de valores costuma ser citada de  

―Lista Holandesa‖  ou ―Lista ABC‖ (BOCARDI, 2019). 

Em 1991, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos organizou um estudo 

técnico para identificar alternativas para acelerar o processo de restauração de locais 

selecionados como prioridades na Lista Nacional de Prioridades ―National Priorities List‖ e 

na Comprehensive Environmental Response, ―Compensation and Liability Act‖ (CERCLA), 

mais conhecido como o programa super fundo ―Superfund‖. Uma das recomendações 

específicas desse estudo é ―avaliar métodos para estabelecer padrões e diretrizes de solo 

contaminado‖  (LIMA, 2015; VILLA, 2021). 

Inicialmente, as avaliações da poluição do solo foram classificadas de acordo com os 

métodos holandeses ou norte-americanos. Embora sejam obviamente diferentes, acabam 

sendo usados juntos na construção legislativa de outros países (CASTRO, 2021). 
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Na Alemanha, por não haver legislação federal sobre o assunto, cada estado ou cidade 

possuía sua própria lista de valores comuns como seu próprio padrão. Posteriormente, a 

legislação federal alemã de proteção do solo, entre outros requisitos, a fim de evitar alterações 

prejudiciais nesse ambiente, estabeleceu três tipos de valores de orientação geral para o solo: 

valores de gatilho (trigger), que requerem investigação quando exibidos, considere o uso do 

solo mais relevante e determine se há perigo ou poluição no local; valor da ação (action), se 

ultrapassado, geralmente significa que há indícios de perigo ou poluição, considerando o uso 

do solo mais relevante, o valor de prevenção (precautionary), quando as medidas de controle 

são utilizadas indica que há um problema quando o solo muda, esse valor de precaução define 

exigências para prevenção ou redução da poluição, a legislação federal também inclui 

regulamentos técnicos para amostragem e preparação de amostras e padronização de análises 

e garantia de qualidade (TANUS, 2020). A Tabela 6 mostra valores orientadores para solo da 

Alemanha.  

 

Tabela 6 - Valores orientadores para solo (mg kg
-1

) em peso seco de acordo com Alemanha 

(2020).  

  

Parâmetro 

Valor de investigação  
Valor de 

investigação*  

Valor de 

intervenção**  

Playground 
Área 

residencial 

Parque/Área 

de lazer 

Área 

Industrial/ 

comercial 

Agricultura Pastagem 

Ag NC NC NC NC NC NC 

Al NC NC NC NC NC NC 

As 25 50 125 140 0,4 50 

B NC NC NC NC NC NC 

Ba NC NC NC NC NC NC 

Be NC NC NC NC NC NC 

Ca NC NC NC NC NC NC 

Cd 10  20 50 60 NC 20 

Co NC NC NC NC NC NC 

Cr 200 400 1000 1000 NC NC 

Cu NC NC NC NC 1 1300 

Fe NC NC NC NC NC NC 

Ga NC NC NC NC NC NC 

K NC NC NC NC NC NC 

Li NC NC NC NC NC NC 

Mg NC NC NC NC NC NC 

Mn NC NC NC NC NC NC 

Mo NC NC NC NC NC NC 

Na NC NC NC NC NC NC 
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Ni 70 140 350 900 1,5 1900 

Pb 200 400 1000 2000 NC 1200 

Rb NC NC NC NC NC NC 

Se NC NC NC NC NC NC 

Sr NC NC NC NC NC NC 

Tl NC NC NC NC NC 15 

U NC NC NC NC NC NC 

V NC NC NC NC NC NC 

Zn NC NC NC NC 2 NC 

NC = não consta parâmetro na legislação; 

* Valor de investigação (método de extração Amônia- Nitrato); 

** Valor de intervenção (método de extração em água régia). 
 

Na Argentina, várias pesquisas foram realizadas sobre o teor de metais tóxicos no solo 

(LAVADO et al., 2004; BUFFA; RATTO, 2009), mas ainda não foram determinados seus 

níveis de referência para possível avaliação da poluição no solo. 

Nas últimas décadas, alguns estudos tentaram determinar os níveis naturais de metais 

em solos nos Estados Unidos, como Carolina do Sul (GOUGH et al. 1994), Washington 

(AMES; PRYCH, 1995), Califórnia (BRADFORD et al. 1996), Flórida (CHEN et al., 1999) e 

em outros países como China (CHEN et al., 1991), Suíça, Reino Unido, Itália, Espanha e 

outros países europeus (EUROPA, 2001). Isso confirma a importância da determinação desses 

valores para o sucesso da gestão ambiental (LIMA, 2015).  

3.6 Elementos tóxicos e risco à saúde  

Pode-se considerar elemento tóxico o metal que tenha fortes ligações entre seus 

átomos e ainda tenha propriedades físicas, como ser capaz de conduzir eletricidade, ser 

maleável, flexível e ter brilho (CASTRO, 2006). De acordo com Baccan (2004), as 

propriedades dos metais mudam com a temperatura. Segundo Malavolta (1994) pondera que 

pode ser usado o termo ―metal pesado‖ quando a densidade dos elementos for maior 5 g/cm³ 

ou o número atômico for superior a 20. Duffus (2002) apresenta no seu trabalho que todos os 

elementos com gravidade específica entre 3,5 e 7,0 g/cm³, massa atômica e alto número 

atômico podem ser considerados elementos tóxicos. 

As principais características desses elementos classificados como tóxicos são sua 

elevada capacidade de bioacumulação. Os elementos tóxicos no solo são de alguma forma que 

impede o crescimento da hortaliça vinculado com os nutrientes, se o teor de nutrientes for 
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alto, isso acabará por afetar a planta ou prejudicar a absorção da planta outra nutrição 

(GOMIERO, 2018). 

Devemos enfatizar o problema de que o alumínio (Al) existe em todos os solos como 

componente de minerais. Mas, em condições ácidas de solo dominadas pelo Brasil, ele é livre 

na solução, podendo ser absorvido pelas plantas, causando danos ao sistema radicular (HU et 

al., 2017). Outro elemento com o qual precisamos cuidar é o manganês (Mn). Embora o 

manganês seja um fito-nutriente essencial, este pode ser tóxico se estiver presente em grandes 

quantidades. Isso acontece apenas em solos com pH muito baixo. 

Nas áreas tradicionais de produção de uvas, devido ao uso contínuo de misturas de 

fungicidas, podem surgir problemas no replantio da mesma área do pomar e a toxicidade do 

cobre (Cu) (DOUAY et al., 2013). 

Sabe-se que, nem sempre os componentes causam danos aos organismos vivos, mais 

sim a alta quantidade dos materiais tóxicos, como foi observada (Mn), isso acontece porque 

os seres vivos apresentam habilidade de metabolizar uma pequena parte destes elementos 

tóxicos, ou seja, os organismos vivos precisar de alguns elementos como o Cu, Mn, Mo, V, Sr 

e Zn, pois desempenham funções para sobrevivência dos organismos (RIBEIRO, 2013). 

Outros elementos tóxicos como Al, Cu, Cd, Pb e Hg não funcionam em organismos vivos e 

seu acúmulo pode causar sérios riscos à saúde. (PEREIRA; EBECKEN, 2009). 

3.6.1 Níquel (Ni) 

O corpo humano precisa de uma pequena quantidade de níquel para produzir. No 

entanto, o excesso de glóbulos vermelhos pode se tornar ligeiramente tóxico. A alta exposição 

de curto prazo não causa problemas de saúde, mas a exposição de longo prazo pode causar 

perda de peso, danos ao coração e ao fígado e irritação da pele (LEE et al., 2009). 

O Ni tetracarbonil (Ni (CO)4) produzido no processo de obtenção do metal é um gás, 

altamente, tóxico. O envenenamento por níquel, mesmo um envenenamento leve, pode causar 

sintomas como dor, febre, insônia e náuseas.       

3.6.2 Ferro (Fe) 

O Fe é um dos micronutrientes mais estudados e bem descritos na literatura, tendo 

papel significativo no metabolismo humano, como transporte e armazenamento de oxigênio, 

reação de liberação de energia na cadeia de transporte de elétrons, conversão de ribose em 

desoxirribose, e algumas reações enzimáticas e muitas outras reações metabólicas 
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importantes. O maior conteúdo de Fe do corpo é a hemoglobina, o restante se distribui na 

composição de outras proteínas, enzimas e sedimentos (ferritina e hemossiderina) (YIP et al., 

1997). 

3.6.3 Manganês (Mn) 

Os alimentos são a maior fonte de Mn. A ingestão do metal depende da dieta 

alimentar. Por exemplo, se uma xícara de chá contem 0,4 a 1,3 mg de Mn, o consumo de três 

xícaras significaria uma ingestão de 4 mg/dia do metal, só por meio dessa fonte (WHO, 

1999). A ingestão de soluções em forma de permanganato de potássio causa corrosão local, 

dispneia, edema da epiglote e traqueia. Raramente, pode haver perfuração do trato 

gastrintestinal (BARCELOUX, 1999; RÖLLIN et al., 2015).    

A ingestão excessiva de Mn pode causar doenças do sistema nervoso central, como assinalado 

anteriormente, a dose referência é de 0,14 mg.kg
-1

dia
-1

, segundo a Portaria n° 33 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

3.6.4 Cobre (Cu) 

Devido à presença de canos de Cu na água potável, esse elemento, geralmente, aparece 

na água. Na agricultura, é utilizado como inseticida, algicida e agente antibacteriano na 

purificação de água. Atualmente, usado, principalmente como condutores em diferentes ligas 

(bronze e latão). Algumas pessoas com doença de Wilson têm maior riscos à saúde devido à 

superexposição à Cu. 

 

3.6.5 Zinco (Zn) 

O Zn pode ser considerado um metal, altamente, móvel e biodisponível. Dentre os 

fatores que afetam a mobilidade e a biodisponibilidade do zinco incluem pH, matéria orgânica 

e potencial redox (MACDONALD, 2000).  

A suplementação de Zn sozinho ou em conjunto com outros nutrientes mostrou efeitos 

benéficos, especialmente quando a dieta contém uma pequena quantidade de produtos de 

origem animal ou uma grande quantidade de fitato, para crianças com retardo de crescimento 

óbvio ou diarreia persistente, mesmo em pessoas com baixos níveis concentração de zinco 

plasmático (ALLEN, 1998).  
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3.6.6 Alumínio (Al) 

A exposição ao pó de Al causa irritação respiratória, tosse, broncoespasmo e fibrose 

pulmonar. O Al pode se acumula no corpo em diferentes regiões no sistema nervoso central, 

nos ossos e a temos nos rins. Causando inúmeras reações crônicas como: encefalopatia, 

osteomalácia e anemia de pequenas células (ANDRADE FILHO et al., 2013).  

3.6.7 Chumbo (Pb) 

O Pb é, altamente, tóxico para os humanos e a exposição ao metal cria uma condição 

chamada saturnismo ou plumbismo. O acúmulo de chumbo afeta todos os órgãos e sistemas 

do corpo quando não causa a morte, os efeitos são diversos cometendo e gerando vários 

problemas patológicos ao corpo do indivíduo (MOREIRA; MOREIRA 2004; ZHANG et al., 

2017). 

As dissemelhantes formas de exposição humana a metais presentes nos rejeitos, 

principalmente, por meio da ingestão de água e alimentos com altas concentrações dos 

compostos, podem causar efeitos de extenso prazo na saúde humana, como a desenvolução de 

câncer, defeitos de nascença, além do crescimento de doenças ainda não inteiramente 

compreendidas (PAGE et al., 2014; PRISMMA, 2018).  

Costa (2001) salienta que a translocação de Pb afeta muito o estado das plantas. O Pb 

se precipita na parede celular da raiz na forma de compostos insolúveis e, raramente, é 

transportado para o solo. A absorção e translocação do chumbo para os ramos também variam 

de estação para estação. Existem mais translocações para as folhas de alface no outono e no 

inverno do que nas outras estações. 

 

3.6.8 Cromo (Cr) 

A principal razão para encontrar esse elemento no ambiente é desfeche de águas 

residuais de diferentes indústrias, como produção de aço, Produção de galvanoplastia, 

química, plásticos, papel e papelão, automóveis, aviões, vidro, cimento, têxteis, couro, 

pigmentos, tintas, cerâmicas, fungicidas e outros. O lançamento dos resíduos sólidos de 

refinarias de petróleo, mineração e erosão de sedimentos naturais (COOVADIA;BOBAT, 

1998). 
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Compostos de Cr possuem aplicabilidade na produção de ferrocromo, eletroplatina, 

bem como na produção de pigmentação e em curtimentos. As principais utilizações industriais 

do Cr estão no processamento metalúrgico do ferrocromo, assim como de outros produtos 

metalúrgicos, destacando-se o aço inoxidável. Em um segundo plano, esse elemento é usado 

no processamento de refratários, de modo a obter-se tijolos de cromo, assim como nos 

processos químicos para produção de ácidos de cromo e cromatos.  

A exposição prolongada pode causar danos renais e hepáticos, problemas no sistema 

circulatório e nos tecidos nervosos. 

3.6.9 Cádmio (Cd)  

A principal forma de exposição ao Cd é por meio dos alimentos, o setor agrícola usa o 

cádmio no fertilizante. Uma parte importante desse metal é usada na construção de baterias 

níquel e Cd, que são fontes de energia recarregável, com alta potência de saída, longa vida e 

baixo consumo de energia baixa manutenção e alta tolerância aos aspectos físicos e tensão. 

O Cd também pode produzir efeitos adversos no tecido ósseo de humanos e animais 

(osteomalácia, osteoporose). Além disso, pode aumentar a pressão arterial (BATES, 2000).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Delineamento da pesquisa  

Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo-exploratório, para a análise de metais 

em solo e rejeitos da área afetada pelo rompimento da barragem de rejeito de mineração 

ocorrido em Mariana-MG, em 2015, com simulação experimental da translocação, percolação 

e lixiviação desses metais em matrizes ambientais. 

Para o desenvolvimento do estudo foi necessário apoio multicêntrico para diferentes 

etapas experimentais. O preparo das amostras solo e sua caracterização foram realizados no 

Núcleo de Ecotoxicologia e Ecologia Aplicada (NEEA) do Centro de Recursos Hídricos e 

Estudos Ambientais (CRHEA) da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP) campus 

localizado em Itirapina, SP. A transferência de metais para as hortaliças foi realizada de 

maneira experimental na Casa de Vegetação do Campus II da Escola de Engenharia de São 

Carlos (EESC/USP), a digestões das amostras foram realizadas em parceria com o Instituo de 

Química de São Carlos, análises químicas dos metais no Laboratório de Toxicologia e Saúde 

Ambiental da Universidade Rovira i Virgili, Catalunha (Espanha) e realização da análise de 

lixiviação utilizando a normas ABNT NBR 10005/2004 na Universidade de Ribeirão Preto – 

UNAERP. 

4.2 Caracterização de estudo 

O município de Mariana está localizado na região centro-sul do estado de Minas 

Gerais, aproximadamente 100 km da capital, Belo Horizonte, e, pertence à Microrregião de 

Ouro Preto, estando inserida na Bacia Federal do Rio Doce (Figura 5).  Os dados do Censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) apontam que o município possui 

área de 1.194,21 km² e 54.219 habitantes.  
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Figura 5 - Localização de Mariana-MG no contexto da Bacia do rio Doce 

Fonte: Adaptado pelo Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Mariana, 

2014. 

 

No contexto geomorfológico, por conter grandes reservas minerais, o município se 

insere na unidade denominada de Quadrilátero Ferrífero juntamente com os municípios de 

Belo Horizonte, Itabira, Ouro Preto e Congonhas (ROESER; ROESER, 2010). O Quadrilátero 

Ferrífero se caracteriza como ―um conjunto de relevo dobrado e fortemente dissecado pela 

erosão, rebaixado na parte central e bastante elevado nas bordas, onde há ocorrência de 

inúmeras serras‖ (SAMARCO, 2005). Dessa forma, a economia local dependia, 

principalmente do turismo e da extração de minérios. 

4.3 Caracterização do solo 

 A caracterização do solo foi realizada por meio de coleta de rejeitos processadas no 

município de Paracatu de Baixo (20°18’17” S, 43°13’51”O), um dos subdistritos de Mariana-MG, esse 

local foi escolhido por ter sido um dos primeiros locais atingido pela lama e ter uma espessa camada 

de rejeitos depositados na superfície sem ser perturbado pelo processo de remoção de vegetação. A 

coleta é feita na parte superior (0 a 60 cm) descartando o 5 cm superior de rejeitos. Além disso, o 

solo natural foi coletado na mesma subárea (20º 18’ 26.20” S, 43°13’55” O) no topo do perfil da área 

protegida (0-20 cm) que não foi afetado pelo desastre (Figura 6).    
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Figura 6 - Aérea do subdistrito de Paracatu de Baixo, local da coleta de rejeito (a) e local da 

coleta de amostras naturais de solo (b), Mariana - MG. 
 

As amostras foram transportadas para o Laboratório Ecotoxicologia e Ecologia 

Aplicada Nuclear de Itirapina-SP – USP, Campus III, da Escola de Engenharia de São Carlos 

(EESC/USP), onde foram homogeneizadas, peneiradas, seguido de secagem na temperatura 

ambiente e colocado em estufa na temperatura de 40 ± 3°C por 24 horas, e, a seguir, 

armazenadas em saco plástico estéril e acondicionadas em caixa de polietileno. 

4.4 Metodologia da pesquisa 

Para facilitar o entendimento do procedimento metodológico, esta pesquisa foi 

dividida em três etapas, sendo: 1) Coletar amostras de matrizes ambientais (solo natural e 

rejeitos), a fim de quantificar as concentrações de metais potencialmente tóxicos à saúde 

humana por meio da utilização das legislações; 2) Investigar a transferência da contaminação 

dos metais presentes no rejeito em hortaliças tipicamente cultivadas; 3) Ensaio de percolação 

e lixiviação do rejeito utilizando simuladores verticais. 

4.5 Caracterização das matrizes ambientais (solo natural e rejeito) 

Para a caracterização das matrizes ambientais quanto à presença de metais foram 

necessários o preparo das amostras por meio de uma digestão em meio ácido e, para 

posteriormente, a quantificação dos metais.  

A digestão das amostras foi realizada no Instituto de Química de São Carlos - USP 

segundo o método 3051A (EPA, 2007a), por micro-ondas da marca BERGHOF V1.2.2 440, 

com a seguinte adaptação: pesou-se 0,25g de cada amostra, em seguida adicionou-se 7,0 mL 
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de HNO3 concentrado (65%) e 2,0 mL de H2O2 (30%) gota a gota, deixando o frasco repousar 

por 30 minutos e aguardando mais 50 minutos para abertura do frasco, conforme método 

7000B (EPA, 20007b).  

Os extratos digeridos de rejeito e solo natural foram enviados para o Laboratório de 

Toxicologia e Saúde Ambiental da Universidade Rovira i Virgili, Catalunha (Espanha), para 

quantificação dos metais por espectrofotometria de absorção atômica:  Alumínio (Al), 

Arsênio (As), Cádmio (Cd), Chumbo (Pb), Cromo (Cr), Estanho (Sn), Manganês (Mn), 

Mercúrio (Hg), Níquel (Ni), Selênio (Se), Tálio (Tl), Cobre (Cu), Ferro (Fe) e Zinco (Zn).  

4.5.1 Analises dos dados de solo e rejeito 

Foi realizada uma análise descritiva para organizar os dados coletados no software 

Microsoft Excel
®
 comparado com o valor máximo permitido pela (CONAMA) nº 420, de 28 

de dezembro de 2009 que alterou e complementou a Resolução CONAMA 357/2005. Além 

das fontes de poluição no entorno dos pontos de coleta e amostragem do solo natural e 

rejeitos, foi relacionada ao impacto ambiental, uso e ocupação do solo vinculado a legislação 

internacional. 

 Utilizou-se software GraphPad Prism
®
 8.2.1 (2019) para avaliação da normalidade foi 

utilizado o teste Shapiro-Wilk, após, foi realizado o teste não paramétrico Mann Whitney para 

comparação entre as concentrações de metais pesados do solo e rejeito. O nível de 

significância utilizado foi de α=0,05, de modo que valores de p<0,05 indicaram a existência 

de diferenças significantes entre os pontos de comparação.  

4.6 Ensaios de cultivo de hortaliça 

O critério de seleção das hortaliças foi por meio dos mais comuns na dieta brasileira, 

sendo alface, rúcula e rabanete, as hortaliças utilizadas para os ensaios foi para responder o 

objetivo, não constituiu em consideração sua capacidade de fixação e disponibilização de 

nitrogênio, ou alta produção de biomassa e/ou mesmo para recuperação de áreas degradadas, 

como é o caso de Mariana-MG.  

Foram utilizadas sementes de hortaliças, com taxa de germinação de 75% e 98% de 

pureza, a saber: Lactuca sativa L. crispa (alface folha crespa), Eruca sativa L. (pinchão ou 

rúcula donatella folha larga) e Raphanus sativus L. (rabanete cometa) (Figura 7).      
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Figura 7 - Imagem das sementes selecionada para os ensaios das hortaliças 

 

O delineamento experimental do cultivo das hortaliças ocorreu em oito réplicas e 

esquema fatorial 2x3 (dois tratamentos e três espécies vegetais), totalizando 30 unidades 

experimentais, foram utilizados recipientes plásticos estéreis de 0,3 dm³. No primeiro e 

segundo tratamentos, as espécies vegetais foram cultivadas em vasos contendo apenas o solo 

natural de Mariana-MG e rejeitos, as réplicas foram regadas, diariamente, com 30 mL de água 

potável. Na Figura 8 é apresentado o delineamento experimental das culturas.  

.  

 

 

Figura 8 - Esquema do delineamento experimental no ensaio de bioacumulação 

 

 

O cultivo das hortaliças seguiu as diretrizes do Catálogo Brasileiro de Hortaliças 

(EMBRAPA, 2010) (Figura 9).  Após 30 dias de crescimento, as espécies vegetais foram, 

cuidadosamente, removidas e preparadas para determinação química de metais na parte aérea 

e raiz. 
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Figura 9 - Imagem das espécies vegetais segundo os seus tratamentos 

Fonte: O autor. 

 

4.6.1 Preparação das amostras de hortaliça para analises de metais 

As amostras foram preparadas de acordo com a metodologia de Nogueira e Souza 

(2005). As amostras de plantas foram, inicialmente, lavadas abundantemente com água de 

torneira e com água ultrapura. Posteriormente, separou-se parte da área e raízes e o material 

foi posto em cadinhos etiquetados e pré-lavados em banho ácido 10% (HNO3) e colocados 

para secar em estufa com circulação forçada de ar em temperatura de 65ºC até atingir peso 

constante para em seguida serem trituradas. A moagem da parte aérea, raízes e raízes 

tuberosas foram realizadas em moinhos tipo Willey, com facas e câmara de aço inoxidável e 

com peneiras de 0,5 mm de diâmetro, visando assegurar a homogeneização da amostra. A 

amostragem foi composta pela mistura de plantas das oito réplicas de cada tratamento (Figura 

10).  
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Figura 10 - (a) Limpeza das espécies vegetais; (b) Maquina Willey utilizado para moer as 

plantas. 

Fonte: O autor, 2019. 

 

O solo das oito réplicas de cada planta também foi misturado em recipiente plástico 

estéril para retirada de uma amostra composta de 100g, o mesmo procedeu para o tratamento 

com os rejeitos. Amostras compostas de 100g de solo natural e rejeitos também foram secas 

em estufa a 65ºC e em seguida homogeneizadas em almofariz. 

A digestão das amostras foi baseada no MÉTODO 3051A (EPA, 2007) e Andrade et 

al.(2018). Resumidamente, após serem moídas e secas, 250 mg de amostras (amostras 

compostas por 8 réplicas) de solo, raízes, raízes tuberosas do rabanete e parte aérea das 

hortaliças foram pesadas e colocadas em tubos de polímero de fluoro carboneto e 

posteriormente adicionou-se 7 mL de HNO3 concentrado 65% (P.A). E 2,0 ml de H2O2 (30%) 

gota a gota. Os frascos ficaram em repouso por 15 min. e, em seguida, colocados no micro-

ondas. As amostras foram aquecidas a (90ºC) durante 50 minutos em micro-ondas (modelo 

Berghof V12.2- 440). Amostras foram resfriadas por cerca de 40 minutos e após esse período 

foram filtradas em papel filtro qualitativo de 24 cm de diâmetro, conforme (Figura 11).   
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Figura 11 - (a) Amostra trituradas em moinho, parte aérea; (b) Amostras digeridas pelo 

micro-ondas (modelo Berghof V12.2- 440). 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Amostras de extratos de hortaliças cultivadas foram enviadas para o Laboratory of 

Toxicology and Environmental Health em Universitat Rovira i Virgili, Catalonia (Spain), para 

realização das análises químicas dos metais (total) das seguintes propriedades: Al, As, Cd, Pb, 

Cr, Sn, Mn, Hg, Ni, Se, Tl, Cu, Fe e Zn. Amostras de solo e rejeitos também foram coletadas 

no início e final dos bioensaios para análises químicas.  

4.6.2 Análise de dados 

Os valores das concentrações de metais quantificados na parte aérea e raízes das 

hortaliças alface e rúcula foram utilizados para cálculo do fator de bioconcentração (FBC) e 

fator de translocação (FT), para o rabanete o resultado da quantificação dos metais foram 

utilizados para o cálculo do fator de transferência (T). O FBC representa a relação entre o 

metal presente na parte aérea e a quantidade de metal presente no solo, ou seja, o FBC é a 

capacidade da planta em absorver metais a partir do solo e translocá-los para os tecidos da 

biomassa aérea (LIU et al., 2008). O FBC será calculado pela equação 1.0. 

 

FBC = CPA / CSolo                                                                                                         (1.0)      

Em que:  

CPA (mg.kg
-1

) representa a concentração do metal na parte aérea;  

CSolo (mg.kg
-1

) representa a concentração de metais disponível no solo para as plantas.  

 

O fator de translocação (FT) significa a capacidade de uma planta em transloucar 

metais das raízes para a parte aérea. O FT será calculado pela equação 2.0 (SHI et al, 2011). 

 

FT = APA / ASR                                                                                                                 (2.0) 

Em que: 

APA (mg.kg
-1

) representa a concentração total de metal acumulado na parte aérea;   

ASR (mg.kg
-1

) representa a concentração total acumulado nas raízes.  

 

O fator de transferência (T) é considerado o conteúdo dos metais na parte raiz (ASR) 

somado a raízes tuberosas (ART), justificativa de utilizar esse método devido à planta em 
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estudo o rabanete, possuir a parte comestível que se encontra nas raízes, o T foi calculado pela 

equação 3.0 (HENRY, 2000).  

 

T = ASR + ART                                                                                                                    (3.0) 

Em que: 

ASR (mg.kg
-1

) representa a concentração total acumulado nas raízes.  

ART (mg.kg
-1

) representa a concentração total acumulado nas raízes tuberosas.  

4.7 Ensaios para verificação da contaminação de metais nas águas  

A investigação da possível contaminação das águas foi realizada por meio de dois 

ensaios sendo: percolação de água através de uma coluna de solo contaminado e um ensaio de 

lixiviação do solo contaminado segundo uma adaptação da norma NBR 10.005 (ABNT, 2004) 

que é empregada para classificação de resíduos perigosos.   

4.7.1 Ensaios de percolação de água em solo contaminado  

O ensaio de percolação foi realizado por meio da utilização de simuladores verticais 

preenchido com solo e percolado com água, segundo Chelinho (2011), estes simuladores 

permitem compreender o comportamento dos metais no ambiente edáfico e suas 

transferências para o ambiente aquático.  

Os simuladores utilizados nessa etapa foram construídos e instalados na cidade de São 

Carlos, São Paulo, no ano 2019 em casa de vegetação estrutura metálica revestida com tela 

branca, localizado no Campus II da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP) (Figura 

12). 
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Figura 12 - Local utilizado para fazer os testes, casa de vegetação do campus 2 da USP - São 

Carlos/SP. 

Fonte: O autor. 

 

Os simuladores foram construídos com cano de policloreto de vinila (PVC) em 

formato cilíndrico 150 cm de altura, 9,7 cm de diâmetro e volume de 9,601 cm³ (Figura 13). 

 

   

Figura 13 - Simuladores utilizados para coletar água percolada pelo rejeito e solo 

natural 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

No fundo dos simuladores cilíndricos foram instaladas telas para impedir perda de 

material sólido. Considerando as irregularidades topográficas da região e com o intuito de 

simular um cenário mais realístico das áreas afetadas pelo rejeito, os simuladores foram 
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preenchidos em triplicatas, considerando uma altura útil de 130 cm, com as seguintes 

proporções de solo natural não contaminado (SN) de Mariana - MG e rejeitos (R), as 

proporções utilizadas, foram:  

 

 Controle: simulador controle com 100% da altura preenchida com SN (52 cm de 

altura); 

 T1: 40% da altura preenchida com SN (52 cm) e 15% com R (19,5 cm);  

 T2: 40% da altura com SN (52 cm) e 30% com R (39 cm);  

 T3: 40% da altura com SN (52 cm) e 45% com R (58,5 cm); 

 T4: 40% da altura com SN (52 cm) e 60% com R (78 cm). 

 

Na Figura 14 é apresentado um esquema dos simuladores, para percolação da água no 

solo contaminado com rejeito.   

 

Figura 14 - Esquema do delineamento experimental dos simuladores 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Posteriormente, foram simuladas duas chuvas a cada 15 dias de 150 mm, valor 

referente às médias históricas mensais em Mariana-MG e volume necessário para que ocorra 

quantidade de água percolada suficiente para as análises físico-químicas. Os paramentos 

utilizados para avaliação das variáveis físicas e químicas da água no simulador estão 

apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Variáveis e métodos analíticos (APHA et al., 2017) utilizados para análise físicas 

e químicas da água percolada 

VARIÁVEL UNIDADE MÉTODO ANALÍTICO 

Potencial Hidrogeniônico Adimensional Eletrométrico (SM 4500-OG) 

Oxigênio dissolvido mg O2/L Eletrométrico (SM 4500 - H + B) 

Condutividade  elétrica µS/cm Potenciometria (SM 2510) 

Turbidez uT( NTU) Turbidimétria (SM 2130) 

Dureza total mg CaCO3/L Titrimetria com EDTA (SM 2340 C) 

Sólido dissolvido total mg/L Gravimetria (SM 2540) 

Temperatura ºC Eletrométrico (SM 4500-OG) 

Metais: Al, As, Cd, Pb, 

Cu, Cr, Sn, Fe, Mn, Hg, 

Ni, Se, Tl e Zn. 

mg/L 
Espectrofotometria de absorção atômica (SM 

3111B) 

SM: Standard Methods e nos resultados as duas simulações foram identificadas como S1 e 

S2.   

 

As amostras de água percoladas foram coletadas e armazenadas em recipiente de 

plástico, devidamente rotulado de 500 mL.  Em seguida, utilizou-se uma pipeta calibrada para 

adicionar 1 mL de ácido nítrico P.A e homogeneizar. A seguir, as amostras foram para o 

laboratório, armazenadas em geladeira e mantidas em resfriamento até momento da análise.  

Os extratos obtidos nos ensaios de percolado do simulador foram enviados para a 

Universidade Rovirai i Virgili, Espanha. As doses de Al, As, Cd, Pb, Cr, Sn, Mn, Hg, Ni, Se, 

Tl, Cu, Fe e Zn foram medidas por espctroscopia de Induzido-Espectroscopia de Massa (ICP-

MS, Perkin Elmer Elan 600) em Rovira i Laboratório de Toxicologia e Saúde Ambiental da 

Universidad Virgili. O limite de detecção de Al e Cr é 0,002 mg/L; o original é 0,001 mg/L; 

Cd e Pb são 0,0001 mg/L; Sn é 0,0005 mg/L; Mn e Fe são 0,01 mg/L; Hg e Ni são 0,0002 

mg/L; selênio é 0,004 mg/L; T1 é 0,0001 mg/L Cu é 0,0005 mg/L e Zn é 0,002 mg/L. A curva 

de calibração é definida pela solução estoque de cada metal com uma concentração exata de 

1.000 mg/L, é uma solução padrão de uma concentração específica é preparada para cada 

metal. 

4.8 Análises dos resultados dos ensaios de percolação 

Foi realizado uma análise descritiva para organizar os dados coletados no software 

Microsoft Excel
®
 e GraphPad Prism

®
 8.2.1 (2019) para avaliação da normalidade foi utilizado 

o teste Shapiro-Wilk, e na sequência foi realizado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis para 
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comparação entre as concentrações de metais pesados do CT, T1, T2, T3 e T4. O nível de 

significância utilizado foi de α=0,05, de modo que valores de p<0,05, indicaram a existência 

de diferenças significantes entre os pontos de comparação. Além do teste de Kruskal-Wallis, 

foi realizado o teste de comparações Múltiplas de Dunn. 

4.8.1 Ensaios de lixiviação de água em solo contaminado  

Os ensaios de lixiviação foram realizados segundo procedimentos contidos na norma 

ABNT NBR 10005 (2004). De acordo com a definição da norma, esse teste considera a 

capacidade de liberação de substâncias presentes nos resíduos sólidos por meio da dissolução 

em meio ácido (ABNT, 2004). 

Os ensaios de lixiviação foram realizados no laboratório de recursos hídricos da 

UNAERP – Ribeirão Preto-SP. Nesses ensaios, primeiramente foi definida a massa de 

resíduos a ser utilizada de acordo com a alcalinidade da própria amostra. Na Figura 15 são 

mostradas as etapas para definir a solução de extração com base nos passos incluídas na 

norma ABNT NBR 10005 (2004).  

 

 

 

Figura 15 - Diagrama esquemático da preparação da solução de extração usada no teste de 

lixiviação 
 

Os procedimentos dos ensaios de lixiviação foram baseados na norma ABNT NBR 

10.005 (2004), e foram realizados no Laboratório de resíduos químicos da UNAERP – 

Ribeirão Preto.  

As quantificações da concentração dos metais, potencialmente tóxico (Zn, Pb, Cd, Ni 

Cu e Cr) foram obtidas por espectrometria de absorção atômica em chama ar e acetileno 

(Perkin Elmer, modelo AA700). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Considerando a magnitude do impacto ambiental do rompimento das barragens no 

município Mariana-MG, principalmente referente à potencial dispersão de metais tóxicos em 

solo, corpos hídricos e vegetação da região, este estudo apresenta os resultados da avaliação 

ambiental da concentração e dispersão de Zn, Cr, Ni, Cu, As, Se, Pb, Sn, Tl, Hg, Cd, Al, Mn e 

Fe, em diferentes matrizes ambientais. 

O solo é definido como um objeto natural composto por substâncias orgânicas e 

inorgânicas que existem na superfície da terra e são produzidas pela decomposição de rochas 

que é base da agricultura humana e dos sistemas de produção pecuária. O processo que leva à 

formação do solo é denominado intemperismo, ou seja, a decomposição de partículas em 

rochas e minerais altera suas propriedades químicas (ROCHA et al., 2009).  

 Sabe-se que o solo tem a capacidade de reter elementos tóxicos, no entanto, possui 

um limite de retenção. Quando esse limite é excedido, os metais podem ser lixiviados e 

alcançar o lençol freático e ainda, entrar na cadeia alimentar e contaminar diversos seres vivos 

(SOUZA, 2012). 

O solo do município de Mariana-MG é caracterizado por ser um solo vermelho-

amarelo com textura franco-arenoso muito profundo, frágil, bem drenado, com baixo teor de 

argila e geralmente, com alto teor de óxido de ferro e alumínio (SOUZA, 2012). Por ser solo 

muito intemperizado, acaba se tornando muito pobre em nutrientes essenciais para as plantas. 

Embora seus componentes químicos sejam insuficientes, suas propriedades físicas os tornam 

muito adequados para uso intensivo na agricultura (LEPSCH, 1993). Com o rompimento da 

barragem de Mariana, milhões de toneladas de rejeito transbordaram cobrindo vastas áreas de 

solo natural (Figura 16) (NEGRI et al., 2016). 
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Figura 16 – Imagem de satélite antes e após o rompimento da barragem. 

Fonte: (NEGRI et al., 2016). 

 

Após o rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco, os rejeitos do 

minério compostos por hematita escura (cinza metálico), com alto valor de pH, Mg e Ca e 

muito pobre em matéria orgânica, carbono orgânico total e nitrogênio, mudaram as 

características naturais do solo, sendo o aumento do pH uma das alterações que mais 

impactaram de forma negativa os ecossistemas terrestres, nos primeiros momentos do 

desastre. Sabe-se que solos alcalinos podem levar à falta de micronutrientes nas plantas 

(EPSTEIN; BLOOM, 2006; ALVES et al., 2020). 

Esse tipo de resíduo depositado no meio ambiente passou a funcionar como substrato 

para o crescimento de novas plantas na região impactada pelo rompimento da barragem, com 

consequentes alterações no ecossistema. 

Nesse contexto, apresentam-se, a seguir, os resultados das diferentes etapas do 

presente estudo.  

5.1 A caracterização de metais presentes no solo natural e rejeito  

As concentrações dos metais em amostras de solo natural e de rejeitos de minério da 

região de Mariana, MG, Brasil, são apresentadas nas Tabelas 8 e 9.  



Tabela 8 – Concentração de metais em amostras de solo natural da região de Mariana, MG, Brasil (mg.kg
-1

 solo seco). 

Amostras Zn Cr Ni Cu As Se Pb Sn Tl Hg Cd Al Mn Fe 

Solo 1 702,90 13,71 6,11 5,37 <0,2 0,72 12,84 0,46 0,16 0,08 0,00 38753,72 96,44 9889,90 

Solo 2 343,80 12,05 4,16 4,84 <0,2 0,89 11,42 0,35 0,18 0,04 0,02 25662,73 82,08 8525,44 

Solo 3 29,10 10,74 3,69 5,39 <0,2 0,06 10,52 0,30 0,13 0,02 0,01 23629,06 76,18 7643,96 

Solo 4 302,50 11,35 3,47 5,35 <0,2 0,44 12,07 0,38 0,15 0,03 0,02 21227,58 86,48 8706,16 

Parâmetros 
              

Media 449,73 11,96 4,36 5,24 0,00 0,53 11,71 0,37 0,16 0,04 0,01 27318,27 85,30 8691,37 

Desvio padrão 220,22 1,28 1,20 0,26 0,00 0,36 0,98 0,07 0,02 0,03 0,01 7836,18 8,54 923,99 

Mínima 1,20 10,74 3,47 4,84 0,00 0,06 10,52 0,30 0,13 0,02 0,00 21227,58 76,18 7643,96 

Máxima 702,90 13,71 6,11 5,39 0,00 0,89 12,84 0,46 0,18 0,08 0,02 38753,72 96,44 9889,90 

 

Tabela 9 – Concentração de metais em amostras de rejeitos de mineração da região de Mariana, MG, Brasil (mg.kg
-1

 solo seco) 

Amostras Zn Cr Ni Cu As Se Pb Sn Tl Hg Cd Al Mn Fe 

Rejeito 1 1104,05 20,49 4,30 7,00 5,43 0,00 5,07 0,37 0,05 0,09 0,01 4325,38 463,24 91277,13 

Rejeito 2 57,79 20,57 4,97 7,16 5,03 0,15 5,06 0,38 0,05 0,03 0,02 4125,19 529,75 120499,82 

Rejeito 3 12,08 16,21 2,91 5,94 3,51 0,22 3,75 0,26 0,04 0,03 0,01 2592,86 452,18 56595,53 

Rejeito 4 151,51 20,56 5,07 7,93 5,27 0,35 6,27 0,40 0,04 0,02 0,01 4254,91 462,79 118004,80 

Parâmetros 

              Media 331,36 19,46 4,31 7,01 4,81 0,18 5,04 0,35 0,05 0,04 0,01 3824,59 476,99 96594,32 

Desvio padrão 518,39 2,16 1,00 0,82 0,88 0,15 1,03 0,06 0,00 0,03 0,00 825,33 35,54 29766,07 

Mínima 12,08 16,21 2,91 5,94 3,51 0,00 3,75 0,26 0,04 0,02 0,01 2592,86 452,18 56595,53 

Máxima 1104,05 20,57 5,07 7,93 5,43 0,35 6,27 0,40 0,05 0,09 0,02 4325,38 529,75 120499,82 
As concentrações em negrito são superiores que valores de referência descritos na Tabela 10.



 

No estado de São Paulo, a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo 

(CETESB) estipula os limites permitidos de elementos tóxicos no solo (CETESB, 

2005), que variam em segundo as legislações de cada país. Alguns países permitem 

níveis mais elevados, enquanto outros têm exigências mais restritivas. Os limites 

permitidos de metais pesados em solos brasileiros, geralmente se apresentam em níveis 

semelhantes aos da Europa e dos Estados Unidos (TSUTIYA, 1999). 

A partir dos resultados, cabe salientar que as concentrações de Cu em solo 

natural estão, ligeiramente, acima do Valor de Investigação estabelecido pela legislação 

Alemã para agricultura e horticultura. A concentração de Ni, extrapolou as referências 

preconizadas por São Paulo (2014) e pela Alemanha em solos destinados à agricultura e 

horticultura (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Valores de referência (mg.kg
-
¹ solo seco) da concentração de metais em 

solos, determinado pela legislação brasileira e alemã 

Elementos  

BRASIL 

SÃO 

PAULO 

2014
(1)

 

BRASIL 

2009
(2)

 

(Valores de Investigação da Alemã 1999) 

Parques 
Área 

Residencial 

Agricultura 

Horticultura 
Pastagem  

.........................mg.kg
-1

............................. 

(Al) NC NC NC NC NC NC 

(As) 15 15 125 50 0,4 50 

(Cd) <0,5 1,3 2 2 NC 85 

 (Pb) 17 72 200 400 0,1 840 

(Cu) 35 60 NC NC 1 4300 

(Cr) 40 75 200 400 NC NC 

 (Sn) NC NC NC NC NC NC 

 (Fe) NC NC NC NC NC NC 

(Mn) NC NC NC NC NC NC 

(Hg) 0,5 NC NC NC NC NC 

(Ni) 13 30 70 140 1.5 420 

(Se) 1,2 5 NC NC NC NC 

(Tl) NC NC NC NC NC 15 

(Zn) 60 300 NC NC 2 7500 

(1) O valor de referência de qualidade estabelecido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB) com base no valor de orientação do solo e águas subterrâneas (Decisão do Conselho nº 

045/2014 /E/C/I de 20 de fevereiro de 2014). 

(2) Com valor preventivo determinado pela Resolução nº 420 do Comitê Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), a norma especifica os padrões e valores de orientação para a presença de substâncias 

químicas no solo, e estabelece as diretrizes para o manejo ambiental de áreas contaminadas. 
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A concentração de Zn encontra-se em nível acima do estabelecido pela 

legislação nacional e internacional tanto do solo natural e rejeito. Nos rejeitos e no solo 

natural, o Zn teve concentrações de 331,36 e 449,73 mg kg
-1

,
 
respectivamente. O Zn 

mostra uma complexa dinâmica no solo, que é influenciado, sobretudo, pelo pH, e 

outros nutrientes, como o Cu, Mn e fósforo, teores de argila que está ligada diretamente 

aos óxidos de Fe, Al e Mn (SAFFARI et al., 2009). Embora a concentração do Zn esteja 

acima da legislação, o teste Mann Whitney não apresentou diferenças significantes entre 

as concentrações do solo e do rejeito (p>0,05).  

A concentração de Al foi onze vezes superior a concentração do Zn e para esse 

metal não existe valor de referência, nessas matrizes. As concentrações de Al foram, 

significativamente, superiores nos rejeitos quando comparadas com o solo (p<0,05), 

entretanto o Mn não mostrou diferença significante entre ambas as matrizes (p>0,05). 

Embora não exista valor de referência para Mn e Fe no solo evidencia-se que a 

concentração desses metais é superior as concentrações quantificadas dos demais 

elementos.  

Cabe salientar que, o Mn apresenta toxicidade aguda causada pela exposição a 

altas concentrações desse elemento no ar, podendo ocasionar inflamação pulmonar 

(pneumonia química) e sintomas como dor de cabeça, fadiga, tosse seca e dificuldade 

para respirar (PRATES, 2011). Na exposição crônica, os primeiros órgãos a ser afetados 

são os pulmões, sistema nervoso central, gerando os seguintes sintomas: tosse, 

bronquite e até pneumonia. No cérebro, ocorre deterioração neurológica e sintomas 

neurológicos subclínicos, tais como: anorexia, apatia, fadiga, astenia, dor de cabeça, 

excitabilidade e fraqueza (BARCELOUX, 1999; MA et al., 2017).  

No caso de intoxicação crônica por Fe estimulada pela ingestão consecutiva de 

água e alimentos com altas concentrações, podem ser desenvolvidas doenças 

cardiovasculares e danos degenerativos do sistema nervoso (como déficit cognitivo, 

neuropatias e demência) (ROBERTI et al., 2011). A alta concentração de Fe encontrado 

em solos naturais de Mariana-MG é, perfeitamente razoável, pois as rochas da crosta 

terrestre são ricas nesse minério, motivo da instalação de grandes empresas extrativistas 

na região. O tipo de minério de ferro que constitui os estratos de ferro em Minas Gerais 

é a latita, composta por hematita (Fe
2
O

3
) e sílica, e o teor de ferro varia entre 30% e 

55% (PIRES et al., 2003). A concentração de Fe nos rejeitos também apresentou 
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diferença, significativamente superior quando comparada com o solo natural (p<0,05), 

com concentração média de 8.691,37 mg.kg
-1

 no SN e 96.594,32 mg.kg
-1

 no rejeito. 

Os elementos Ni e Pb presentes no solo em concentrações de 4,36 e 11,71 

mg.kg
-1

 e nos rejeitos de 4,31 e 5,04 mg.kg
-1

, respectivamente, extrapolaram a 

legislação alemã que é rígida quanto à qualidade do solo destinado à horticultura, uma 

vez que define um valor de referência mais restritivo para Ni e Pb. De acordo com o 

teste Mann Whitney, não houve diferença significante entre as concentrações de Ni no 

SN e R (p>0,05). Entretanto, as concentrações de Pb foram, significativamente, 

superiores no SN quando comparadas com as concentrações do R (p>0,05).    

Neste estudo, o As foi encontrado somente no rejeito, com uma concentração de 

4,81 mg.kg
-1

. Assim, Rodriguez et al. (2015) demostra que a coleta de amostras de 

sedimentos nas margens do Rio Gualaxo do Norte, enfatizar o alto teor de As 

encontrado no rio, esse metal no ambiente não está apenas relacionado à geologia local, 

mas também ao escape de rejeitos de minério de ferro na barragem. 

No estudo, a concentração efetiva de Mn nos rejeitos foi muito superior à do 

solo natural, enquanto a situação com o Al foi oposta (Tabelas 8 e 9). Solos com baixo 

pH irão aumentar a solubilidade e disponibilidade de manganês pelas plantas, enquanto 

solos com pH entre 6,5 e 8,0 terão o efeito oposto (FARSHID, 2012; MCKENZIE, 

1989).  

Na concentração de metais em amostras de rejeitos, alguns dos elementos 

analisados se encontravam em desconformidade com a legislação a alemã no item de 

agricultura e horticultura, As estava 12 vezes acima do permitido, Cu cerca de 7 vezes 

superior,  Ni com 2 vezes, entre outros desconformidade com os teores de Pb (50 vezes 

acima) e o Zn (cerca de 165 vezes acima do permitido).  

Em relação ao As e Cu, ambos os metais apresentaram concentrações, 

significativamente, superiores no R (p<0,05). Nesta pesquisa, temos a quantidade de 

metais encontrados no rejeito As (4,81 mg.L
-1

), Cd (0,1 mg.L
-1

) e Se (0,18 mg.L
-1

) em 

comparação com a pesquisa do GIAIA (2016), realizado na água do Rio Doce afetadas 

pelo rejeito coletadas no mês subsequente ao acidente para realizar a determinação de 

metais, As, Cd e Se era de 0,018 mg.L
-1

, 0,005 mg.L
-1

 e 0.16 mg.L
-1

, respectivamente, 

estavam acima dos valores permitidos pela legislação CONAMA 357/2005 para corpos 

d’água de classe II que são 0,01; 0,001 e 0,01 mg/L, respectivamente (GIAIA, 2016).  

Dessa forma, podemos verificar que os metais se comportam de maneira 

diferente entre solo natural e rejeitos. O solo natural é ácido, que com isto eleva o efeito 
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de toxidade, tem baixa capacidade de troca catiônica, pobre em matéria orgânica, 

nitrogênio é álcali, principalmente K e Mg e carece de alguns micronutrientes, como B, 

e o rejeito é um material derivado da mineração de ferro, apresentar baixa capacidade 

condutividade em razão da sua elevada de areia fina, que teria reduzido a 

macroporosidade, dificultando a percolação da água, alto valor de pH, o que deve estar 

relacionado à utilização de soda cáustica no processo de separação do minério, pobre 

em matéria orgânica é determinante para a fixação de metais. Sabe-se que a matéria 

orgânica pode tornar os cátions metálicos na solução do solo inutilizáveis, reduzindo 

assim sua biodisponibilidade e mobilidade dos metais (CÉSAR et al., 2014).  

5.2 Metais em hortaliças 

Análises para investigar a contaminação de hortaliças por metais foram 

conduzidas no presente estudo. 

5.2.1 Concentrações de metais nas hortaliças 

O Fator de Translocação tem a finalidade de avaliar se a planta transporta o 

metal pesado das raízes para as partes aéreas. No entanto, é importante destacar que esse 

item é para investigar mobilidade dos metais presentes no rejeito acumulado nas 

hortaliças e devemos ressalta que o solo de Mariana-MG tem um teor elevado de vários 

metais até acima da legislação, isto é uma característica do solo da região.  

A Figura 16 apresenta o Fator de translocação (FBC-P/FBC-R) dos metais Zn, 

Cr, Ni, Cu, As, Se, Pb, Sn, Tl, Hg, Cd, Al, Mn e Fe na alface cultivada, 

experimentalmente, em solo natural e rejeitos. O Arsênio não foi identificado nas 

análises das hortaliças alface, rúcula e rabanete. 
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Figura 16 – Distribuição do Fator de Translocação (FT) de metais para a alface em solo 

natural (SN) e rejeito (R) 

 

De modo geral, foram evidenciadas diferenças entre o FT SN e FT R. Desse 

modo, entendendo que quando o Fator de Translocação for maior que um, e a eficiência 

da planta em transportar o metal da raiz para a parte aérea. Observando a figura que 

demostra a distribuição fator translocação para alface o Zn, Hg e Mn obtiveram um FT 

SN maior que um (1), mostrara que a planta tem a capacidade de acumular Zn, Hg e Mn 

em sua parte aérea.      

O Zn FT SN 1,47 e FT R 0,55, conforme o que podemos verificar que alface 

cultivada no solo natural tem uma maior transferência Zn para planta em relação aos 

rejeitos. A ocorrência desse fator é afetada pela idade e maturidade da planta, 

geralmente, esse Zn permanece nas mudas, pois a concentração vai diminuir devido à 

diluição durante o ciclo de vida da planta. O Zn, nas hortaliças, atua, como síntese de 

proteína e no crescimento (MUNER et al., 2011). A deficiência de zinco no corpo 

humano aumentará o índice de doenças infecciosas, câncer e atraso intelectual, com isso 

acentuara o custo da saúde pública (BLACK et al., 2008).    

O teor do Hg FT SN 1,64 e de FT R 0,71, sendo que o Hg é um metal que não 

possui funções biológicas conhecidas e pode causar toxicidade, considerando a sua 

transferência para as plantas, pode alcançar toda a cadeia trófica (RIZWAN et al., 

2017).  
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O manganês demonstrou o maior valor de transporte do metal para alface de FT 

SN 1,69. O Mn é um micronutriente importante para planta, e participam da ativação, 

descarboxilação e hidrólise de muitas enzimas (SILBER et al., 2009). Além disso, é um 

mineral essencial para o corpo humano (RÖLLIN et al., 2015). 

O Cu foi único metal na alface que deu o FT R 1,06 que foi mais elevado que FT 

SN 0,62, isso significa que o cobre presente nos rejeitos foi transportado da raiz para a 

alface. O Cu é um metal muito distribuído na crosta terrestre. É uma substância 

essencial na vida humana, mas em altas doses pode causar anemia, danos ao fígado e 

rins, desconforto gastrointestinal desta forma pode verificar que pode ser prejudicial à 

saúde humana (NING et al., 2017). 

Os resultados mostraram que fator de translocação de Se e Cd foi maior que um 

(FT>1), tanto FT SN e FT R. O teor do Se FT R 1,63 e FT SN 1,18, o Se é muito 

importante para os humanos porque entra na estrutura bioquímica do corpo humano um 

grupo de proteínas que são essenciais para a função metabólica e sua falta significa o 

surgimento de várias doenças, como câncer, diabetes Tipo II, doença cardíaca, 

disfunção pulmonar (IWAOKA; ARAI, 2013). 

A variação do fator de translocação do Cd nos testes no FT R 1,39 e FT SN 1,20. 

A exposição prolongada ao Cd em humanos pode causar insuficiência renal e exposição 

a altas concentrações pode causar doença pulmonar obstrutiva e câncer de pulmão. 

Segundo Simão e Siqueira (2001), a absorção de Cu pelas plantas é mais lenta 

que o Zn, tem baixa translocação mesmo no solo poluição. Pires et al. (2003), indicando 

a presença de Ni no solo contaminado por metais pesados, reduzir significativamente a 

absorção de Cu na plantar.  

A Figura 17 apresenta o índice do fator de translocação dos metais pesados do 

solo natural e rejeito para as raízes e folhas da hortaliça rúcula. 
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Figura 17 – Distribuição do fator de translocação da rúcula cultivada em solo natural e 

em rejeito. 
 

Ao observar o resultado Zn na rúcula o FT R 7,00, como já foi citado o Zn é um 

nutriente essencial e um componente das enzimas metálicas envolvidas o papel da alta 

dose no metabolismo do ácido nucleico e na síntese de proteínas irritante para os olhos, 

nariz, garganta e pulmões (CANNATA 2011). A concentração normal de Zn nas plantas 

varia de 15 a 20 mg kg
-1

 (peso seco); a deficiência de Zn nas folhas ocorre em níveis 

abaixo de 20 mg kg
-1

, valores acima de 200 mg kg
-1

 são considerados tóxicos, e o valor 

de limites máximos de contaminantes pela resolução ANVISA n° 88 é de 25 mg kg
-1

. O 

Zn essencial a seres humano para a síntese dos ácidos desoxirribonucleico (DNA) e 

ribonucleico (RNA) (Araújo, 2011).    

O teor de Cd FT R 2,78 e FT SN 1,63, quando o solo é usado para fins agrícolas 

a poluição por Cd é, particularmente, importante porque o Cd é, facilmente, transferido 

do solo para as plantas na cadeia de nutrientes. A quantidade de Cd absorvida depende 

da espécie de planta, pois nem todo o Cd absorvido é transferido para parte aérea, 

depende da espécie cultivada (Burton, 1992).  

O Cd se acumula nos animais, principalmente nos rins, fígado e órgãos 

reprodutivos. Altos níveis de Cd no corpo humano podem causar danos ao fígado, 

enquanto baixos níveis na dieta estão relacionados à disfunção renal. As doenças 

relacionadas à exposição ao cádmio são o enfisema e a doença da dor notória. Essa 

doença causa desmineralização óssea dolorosa (osteoporose) porque o Cd substitui o 

cálcio nos ossos. 
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Mesmo pequenas quantidades podem ser tóxicas (AOSHIMA, 2016; SARAH et 

al., 2019). Promover o desenvolvimento de doenças neurológicas e cardiovasculares, 

danos renais e intervir ativamente no processo de carcinogênese (VAROL et al., 2017; 

LUCCHINI et al., 2019; SANDERSA et al., 2019).  

De acordo com Xu et al. (2016), como o Cd pode se acumular nos tecidos por 

muito tempo devido à sua afinidade (células cerebrais, renais e musculares), pode causar 

múltiplos danos à saúde humana. Esse metal pode causar doenças renais, ósseas e 

respiratórias e danos ao fígado (SHARAFI et al., 2019; MAHMOUD-HAMED et al., 

2019). Segundo a USEPA, As, Cr, Cd e Pb são classificados como carcinógenos 

humanos, sendo crianças e mulheres os grupos mais suscetíveis (GOMIERO, 2008; 

HADAYAT et al., 2018). 

Portanto, quando a concentração de Cd e Zn é elevada, pode ser influenciado o 

fator de translocação. Para minimizar o impacto da exposição a metais pesados, as 

plantas desenvolveram uma variedade de mecanismos de tolerância de microelementos. 

Os mecanismos de tolerância das plantas aos metais incluem a exclusão e a acumulação 

(BAKER, 1987).  

Observando a figura 17 pode-se verificar que o Al e Fe foram os metais que 

obtiveram um FT R maior que um (1), o Al teve o FT R 1,14 e FT SN 0,28, o alumínio 

é um dos principais fatores que reduzem o crescimento das plantas em solos ácidos, isso 

ocorre porque os solos com pH neutro pode aumentar os níveis de cátions e interferir no 

crescimento das raízes (XU et al., 2009).  

O Fe nas plantas desempenha um papel nas reações de oxirredução e na 

participação de hemoproteínas. O Fe tem o teor de FT R 1,34, as altas de transporte 

desse elemento podem danificar diversas estruturas da planta, como o DNA, as 

proteínas e lipídeos por meio da geração de hidroxilas (CONNOLLY; GUERRINOT, 

2002). Devido à necessidade de controlar essa toxidade, as plantas desenvolvem um 

mecanismo onde o ferro fica alojado nas células que possuem ferritina (SOUZA et al., 

2010).  

A Figura 18 mostra a intensidade entre metais, indicando o fator de translocação 

entre solo natural e rejeito da seguinte hortaliça rabanete.  
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Figura 18 – Distribuição do fator de translocação do rabanete cultivado em solo natural 

e em rejeito 
 

De acordo com os resultados, o rabanete apresenta mais tolerância aos metais, 

em comparação com as demais amostras, não acumuladora, o limitando a entrada de 

metais pesados e a sua translocação para a parte aérea.  No entanto, pode-se observar 

que não foi o que ocorreu nos efeitos dos metais FT R. O rabanete foi que mais teve 

fator de translocação no rejeito (>1).   

O Se FT R 12,16 aponta o maior valor do rabanete entre todos os demais metais 

analisados, Se do FT SN 0,12. É importante destacar quando há acúmulo dos metais, em 

relação ao seu transporte é mantida em um nível constante até que atinja um valor 

crítico que seja alcançado nas plantas, onde esse mecanismo é quebrado, resultando na 

não restrição ao transporte do metal (BAKER, 1981). 

O Se é um micronutriente benéfico para a saúde humana e animal. O Se é um 

elemento que pode ser absorvido pelas plantas, mas sua necessidade para completar o 

ciclo de vida ainda não foi confirmada. Os sintomas mais comuns de envenenamento 

humano por Se incluem perda de cabelo, podridão das unhas, lesões cutâneas e doenças 

neurológicas (LEMIRE et al., 2012). 

Observou-se que para o Fe o FT R é 1,00 e FT SN 0,05, possibilitando sua 

disponibilidade para seres humanos caso seja consumido. Em humanos, o Fe participa 

da biossíntese de ácidos nucléicos, no crescimento e no desenvolvimento celular. A falta 

de Fe causa várias doenças, principalmente a anemia, reduzir a capacidade imunológica, 
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tornando, mais suscetíveis a doenças (CAKMAK, 2008). O envenenamento por Fe 

humano pode desenrolar-se entre aguda e crônica e geralmente por meio de alimento e 

bebidas. Geralmente, na intoxicação aguda ela quase sempre acidental e é devido à 

ingestão de alimentos e medicamentos contendo Fe, o consumo de mais 0,5 g de ferro 

ou 2,5 g de sulfato ferroso, sucedem sintomas como náusea, vômito, diarreia, o 

sangramento gastrointestinal, insolvência do fígado e rins e estreitamento do trato 

gastrointestinal, isto acontece uma vez que o Fe é corrosivo para a mucosa gástrica 

(RIORDAN, 2002; TEPANOSYAN et al., 2017).  

Para o Sn foi estimado um FT R de 1,69 e FT SN de 0,50. O Sn é reconhecido 

como sendo um metal, prontamente, transportado para a parte aérea após a absorção 

pelas raízes. A pequena quantidade de Sn encontrada nos alimentos enlatados é 

inofensiva para os humanos. Os compostos de trialquiltriarestanho são fungicidas e 

devem ser manuseados com cuidado. O Sn contribui para processos fisiológicos, como 

a regulação do sistema imunológico, a desintoxicação de metais pesados, a regulação de 

substâncias exógenas e hormônios tireoidianos e outros benefícios saúde 

proporcionados pelo selênio incluem a redução do risco de câncer (ROMAN et al., 

2014). 

O Hg apresentou FT R de 1,69 e FT SN de 0,33. De acordo com Arduini et al. 

(1996), a regulação da absorção de metais pesados da rizosfera, seu acúmulo nas raízes, 

mantém sua integridade e a função primaria. A translocação para a parte aérea é 

considerada o mecanismo  pelo qual o sistema radicular pode promover a tolerância das 

espécies a metais pesados. 

Dentre as hortaliças estudadas (alface, rúcula e rabanete), conforme observado 

nos resultados de FT, verifica-se que alface e rúcula têm a característica de acumular os 

metais, isto é, devido à parte comestível que representa a proporção de toda a planta 

(BORIN, 2010). 

Pode-se deduzir que o Zn na rúcula teve um comportamento diferente entre as 

hortaliças em estudo, com o teor elevado quando comparado com os demais metais.  No 

estudo, o Se apresentou o FT R mais elevado no rabanete, quando comparado com as 

outras hortaliças. 

5.3 Percolação de água em solo contaminado 
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De acordo com os dados obtidos dos ensaios de percolação de água em solo 

contaminado, os resultados dos parâmetros temperatura, pH, oxigênio dissolvido (OD), 

dureza, condutividade, sólidos totais dissolvidos (TDS) e turbidez, apresentados na 

Tabela 11, são inferiores aos valores máximos permitidos pela Portaria GM/MS nº 

888/21 (BRASIL, 2021).    



Tabela 11 – Parâmetros físico-químicos na água percolada das simulações de chuva em percoladores experimentais. 

 

Amostras 

(S1) 

Temperatura pH OD 

°C    mg/L 

Média  
Desvio 

Padrão 
Mínima Máxima  Média  

Desvio 

Padrão 
Mínima Máxima  Média  

Desvio 

Padrão 
Mínima Máxima  

1 CT 22,1 0,2 22 22,3 4,7 0,17 4,57 4,89 7,64 0,04 7,61 7,68 

1 T1 21,8 0,2 21,7 22 4,6 0,07 4,54 4,67 7,4 0,49 6,84 7,71 

1 T2 22,3 0,3 22,1 22,6 5,04 0,62 4,67 5,76 7,86 0,47 7,55 8,4 

1 T3 22 0,1 21,9 22,1 4,67 0,08 4,57 4,72 7,89 0,16 7,74 8,05 

1 T4 22,2 0,1 22,1 22,3 4,67 0,12 4,56 4,79 6,46 0,96 5,35 7,09 

Amostras 

(S2) 
            

2 CT 23,2 0,1 23,2 23,3 5,58 0,09 5,49 5,67 5,72 0,3 5,48 6,05 

2 T1 22,5 0,1 22,4 22,6 6,69 0,17 6,5 6,82 7,08 0,53 6,59 7,65 

2 T2 22,9 0,2 22,7 23 5,92 0,09 5,82 5,99 6,24 0,7 5,67 7,02 

2 T3 22,9 0,2 22,7 23 5,91 0,12 5,78 5,99 6,42 0,43 6,01 6,87 

2 T4 23,2 0,2 23 23,4 5,94 0,01 5,93 5,95 6,63 0,32 6,26 6,85 

S1: Primeira simulação de chuva; 

S2: Segunda simulação de chuva.   



A temperatura nas amostras S1 e S2 tiveram média 22,3±21,8 e 23,2±22,5 °C 

com desvio padrão de 0,3±0,1 e 0,2±0,1 °C, mínimo foi de 22,1±21,7 e 23,2±22,4 °C e 

o máximo de 22,6±22 e 23,4±22,6 °C.  

A faixa de temperatura é de 21,8 ° C a 23,2 ° C, incluindo pequenas flutuações, 

fatores que podem ocorrer devido a causas naturais, como exemplo, sombra. Para (SU et 

al., 2014) a determinação da temperatura da água é crucial por causa das mudanças 

fatores de forma que se aplicam à energia e resposta ecológica, os recursos hídricos 

estão relacionados, principalmente aos organismos aquáticos. 

O pH médio das simulações está entre 4,73 no S1 e 6,00 no S2. O valor de pH 

junto com a concentração de OD e temperatura, afeta diretamente a desinfecção da água 

e obtém melhores resultados quando o valor for inferior a 8. Esse resultado pode ser 

considerado melhor, porque um baixo pH torna a água mais corrosiva e valores altos 

aumentam a possibilidade de escalonamento na rede. 

Segundo Barbosa (2015), o pH é uma variável importante porque, além do 

crescimento de microrganismos ou da proliferação de algas, muitos são os fatores que 

podem afetá-lo. O pH de solo natural de Mariana ligeiramente mais ácido, baixa 

proporção de argila, duas vezes menos matéria orgânica, baixo teor de troca catiônica. O 

elevado pH do rejeito pode ser explicado pelo uso do hidróxido de sódio na etapa de 

gelatinização do processo de beneficiamento do minério. No caso, a capacidade de troca 

catiônica seja muito superior à do solo de Mariana-MG.  

Para OD, há valores entre o S1 e S2, respectivamente, a média foi 7,89±6,46 e 

7,08±5,72 com desvio padrão de 0,96±0,04 e 70±0,30 mg.L O
2
, valor mínimo de 

7,74±5,35 e 6,59±5,48 e  máximo de 8,40±7,09 e 7,68±6,05. 

Quando observado, o parâmetro oxigênio dissolvido, nota-se que os padrões 

encontram abaixo do recomendado de 5 mg/L O2 CONAMA 357/05 para águas classe 

1. Os baixos valores OD e pH em corpos d’água estão associados ao processo de 

decomposição da matéria orgânica (COSTA et al., 2006).   

Os resultados de dureza do solo natural e rejeito, encontram-se na Tabela 12 que 

pode ser visualizada em sequência as duas simulações de chuva.  
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Tabela 12 - Parâmetro da análise de dureza da água percolada das simulações de chuva 

em percoladores experimentais. 

Amostras 

(S1)  

Dureza 

mg/L 

Média  
Desvio 

Padrão 
Mínima Máxima  

1 CT 86 30 38 92 

1 T1 238 127 142 394 

1 T2 425 33 370 430 

1 T3 194 82 170 322 

1 T4 302 103 230 434 

Amostras 

(S2) 
    

2 CT 302 2 22 26 

2 T1 303 1 21 22 

2 T2 304 14 30 58 

2 T3 305 2 32 36 

2 T4 306 11 30 50 

S1: Primeira simulação de chuva; 

S2: Segunda simulação de chuva.   

 

Para dureza há valores entre o S1 e S2, respectivamente, a média foi 425±86 mg 

L
-1

 e 306±302 mg L
-1

 com desvio padrão de 127±33 mg L
-1

  e 14±1 mg L
-1

, valor 

mínimo de 370±38 mg L
-1

  e 32±21 mg L
-1

  e  máximo de 430±92 mg L
-1

  e 50±22 mg 

L
-1

.  

A dureza é um dos parâmetros básicos para a análise de amostras de água, pois 

representa a concentração de cálcio (Ca
2+

) e magnésio (Mg
2+

). De acordo com a 

legislação brasileira para a dureza, o valor máximo da água potável é limitado a 300 mg 

/ L
-1

, e apenas algumas fontes de água são adequadas para o consumo humano (Brasil, 

2021). Dessa forma, observa-se que S1 está com o teor acima e S2 todos os teores estão 

abaixo.  

Os resultados dos valores de condutividade, salinidade e sólidos totais 

dissolvidos (STD) encontram-se na Tabela 13.  

 



Tabela 13 - Parâmetros das análises de condutividade e Sólidos Totais Dissolvidos da água percolada das simulações de chuva em percoladores 

experimentais. 

Amostras 

(S1)  

Condutividade STD 

µS/cm mg/L 

Média  
Desvio 

Padrão 
Mínima Máxima  Média  

Desvio 

Padrão 
Mínima Máxima  

1 CT 266 112 137 342 126 54 64 164 

1 T1 1152 472 614 1498 562 236 294 736 

1 T2 1025 756 564 1898 554 344 270 936 

1 T3 1101 347 864 1499 535 174 416 735 

1 T4 1698 464 1286 2200 834 235 627 1090 

Amostras  

(S2) 
        

2 CT 62 8 53 66 34 6 31 41 

2 T1 235 40 205 280 95 3 91 97 

2 T2 382 88 286 459 182 43 136 220 

2 T3 282 24 258 306 134 12 123 146 

2 T4 416 81 338 499 198 39 161 238 

S1: Primeira simulação de chuva; 
S2: Segunda simulação de chuva.   



 

As amostras mostram condutividade diferente, por exemplo, S1 e S2 média, 

desvio padrão, mínimo e máximo mostram valores elevados, 5242, 275,4; 2151, 48; 

3465, 228 e 7437, 322 µS.cm
-1

. Nesse caso, o abastecimento de água tem uma 

condutividade maior do que as águas subterrâneas. 

A condutividade da água indica sua capacidade de transmitir corrente devido à 

presença de substâncias dissolvidas, que podem ser decompostas em ânions e cátions 

(FUNASA, 2014). 

Os teores de TDS de água encontram-se bem abaixo da classe pouco salina. De 

acordo com a classificação, para que uma água seja considerada pouco salina, os valores 

de sólidos totais dissolvidos, segundo a Resolução CONAMA nº 396 de 2008 especifica 

um limite máximo de concentração de 1.000 mg L
-1

 adequado para consumo humano. 

Entretanto, na Portaria Ministério da Saúde n° 888 de 2021, define o limite máximo de 

concentração de 500 mg L
-1

 para água para consumo humano.  

Observando a Tabela 12, nota-se que somente o S1, T1, T2, T3 e T4 encontram-

se com a concentração elevado, respectivamente 736, 936, 735 e 1090 mg.L
-1

,  de 

acordo com Brasil (2021). 

O resultado de turbidez das duas analises da água percolada é apresentado na 

Tabela 14.  

 

Tabela 14 – Parâmetro da análise de turbidez da água percolada das simulações de 

chuva em percoladores experimentais. 

 

Amostras 

(S1)  

Turbidez  

uT 

Média  Desvio Padrão Mínima Máxima  

1 CT 29 10 23 40 

1 T1 57 14 43 70 

1 T2 143 6 138 149 

1 T3 41 16 25 56 

1 T4 63 36 28 99 

Amostras 

(S2) 
    

2 CT 41,7 1,5 40,0 43,0 
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2 T1 39,0 1,0 38,0 40,0 

2 T2 83,0 47,8 52,0 138,0 

2 T3 45,7 4,5 41,0 50,0 

2 T4 50,0 10,4 43,0 62,0 

S1: Primeira simulação de chuva; 
S2: Segunda simulação de chuva.   
 

Para as amostras de turbidez, observa-se um valor de média S2 que teve um 

aumento em comparação com S1, somente CT e T3 do S2 tiveram o valor superior S1 e 

valor máximo analisado S1 de 149±40 uT e S2 138±40,0 uT.   

 

A Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde estabelece que 

o valor máximo permitido seja de 1,0 uT para água subterrânea 

desinfetada e água filtrada após tratamento completo ou filtração 

direta, e 5,0 uT como padrão de aceitação para consumo humano. Para 

água resultante de filtração lenta o valor máximo permitido é 2,0 uT. 

 

A Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde estabelece que o valor máximo 

permitido seja de 1,0 uT para água subterrânea desinfetada e água filtrada após 

tratamento completo ou filtração direta, e 5,0 uT como padrão de aceitação para 

consumo humano. Para água resultante de filtração lenta o valor máximo permitido é 

2,0 uT. 

De acordo com a Tabela 14, a turbidez foi verificada e todas as amostras 

apresentaram alterações em relação ao máximo permitido pelo Ministério da Saúde. 

Os impactos mais evidentes se relacionam à qualidade da água para consumo 

humano. Em curto prazo, os valores dos parâmetros alteraram a potabilidade da água, 

impedindo seu consumo e em longo prazo os impactos ambientais ocorridos nos 

mananciais foram graves e envolvem metais pesados, tendo efeitos que se 

potencializarão com o tempo, nas águas, resultando também em efeitos sobre a saúde 

(RODRIGUÊS et al., 2020).  

5.3.1 Análises dos ensaios de percolação de água em solo contaminado 

Podemos observar, que os metais pesados no solo urbano podem entrar no corpo 

humano por meio da absorção por meio da pele, da inalação do pó e ingestão pela água. 
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Dessa maneira, prejudica a saúde humana de forma indireta por meio da poluição da 

água (SU et al., 2014). 

Os elementos químicos de maior concentração nos rejeitos que extravasaram da 

barragem de Fundão de conclusão com as investigações feitas pelo grupo GIAIA e neste 

estudo foram realizadas análises dos seguintes metais são: Zn, Cr, Ni, Cu, As, Se, Pb, 

Sn, Tl, Hg, Cd, Al, Mn e Fe. Porém, após realizar a análise estatística observou-se que 

existem diferenças significantes no teor de metais entre os T1, T2, T3 e T4 em 

comparação com o CT. Ao aplicar o Teste de Comparações Múltiplas de Dunn 

observou-se diferença significante no Cr, Cu e Se, dessa forma vamos apresentar nesta 

etapa somente os resultados dos três metais.   

O resultado da análise do metal Se da água percolada nas duas simulações de 

chuva está apresentado na Figura 19. 

 

 

Figura 19 – Concentração de Se da água percolada nas simulações de chuva em 

percoladores experimentais 
 

Observando, os valores de Se em todas as concentrações S1 está mais elevada 

em comparação S2. Os valores da concentração da simulação 1 e 2 CT, T1, T2, T3 e T4, 

na devida ordem, 3,76 e 1,87; 13,95 e 4,68; 21,00 e 4,85; 12,25 e 4,46; 17,63 e 4,31. 

Todas as amostras estão acima do valor máximo permitido, de acordo com a água 

potável pública deve atingir o valor máximo permitido de 0,04 mg L
-1

 (BRASIL, 2021).  

0

5

10

15

20

25

CT T1 T2 T3 T4

T
eo

r 
S

e 
(m

g
 L

-1
) 

Proporções de SN e R 

Simulação 1

Simulação 2



81 
 

A Resolução CONAMA nº 357/2005 estabeleceu a classificação do uso da água 

e determinou os limites de poluentes, e estipulou que o limite máximo de água doce 

Classe I é de 0,01 mg L
-1

. 

O Se é um elemento essencial ou tóxico para humanos e animais, dependendo da 

concentração no momento da administração. Sua deficiência é causa de cardiomiopatia, 

desnutrição, distúrbios, musculares e reprodutivos em vários animais. A quantidade 

encontrada no sangue é cerca de 100 mg mL
-1

 para humanos, mas, pode variar 

dependendo da idade, fatores médicos e localização vida pessoal. 

Fazendo a média das duas simulações CT-T2, respectivamente, tiveram valores 

2,81-12,92 mg L
-1

. 

As concentrações de Se mostraram diferenças significantes nas amostras CT-T 

pelo teste de Kruskal Wallis (p<0,05). Após a aplicação do Teste de Comparações 

Múltiplas de Dunn, foi evidenciada a diferença entre os pontos CT-T2 com valor de p =  

0.0093. 

O resultado da análise do metal Cu da água percolada nas duas simulações de 

chuva está apresentado na Figura 20. 

 

 

Figura 20 – Concentração de Cu da água percolada nas duas simulações de chuva 

 

 

Devido à presença de canos de cobre na água potável, esse elemento, geralmente 

aparece na água. Algumas aplicações industriais que contêm cobre são na fabricação de 
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cabos e fios condutor, interruptor e caldeira. Na agricultura é utilizado como inseticida, 

algicida e agente antibacteriano na purificação de água.  

O cálculo da média das simulações CT-T2, respectivamente tiveram valores 

0,83-4,61 mg kg
-1

. Na comparação dos níveis de Cu das amostras CT-T, foram 

encontradas diferenças, estatisticamente significantes entre os tratamentos CT-T2 (p< 

0,05), pelo Teste de Kruskal-Wallis. O Teste de Comparações Múltiplas de Dunn 

permitiu observar diferenças significantes entre CT e T2 com o valor de p = 0.0205.  

O resultado da análise do metal Cr da água percolada nas duas simulações de 

chuva está apresentado na Figura 21. 

 

 

Figura 21 – Concentração de Cr da água percolada nas duas simulações de chuva 

 

Geralmente, a presença de Cr nas águas subterrâneas está relacionada à poluição 

produzida pelo homem e a atividades como a indústria de processamento de metal, 

curtimento, mineração e processamento de metal, indústria de fabricação de pigmentos 

e inibidores de corrosão. 

No entanto, a contaminação desses metais depende das propriedades da 

mobilidade da água no solo, tais como: teor de argila, óxido de ferro Fe2O3, matéria 

orgânica e pH predominante ácido. Como o Cr tem efeitos tóxicos mesmo em baixos 

níveis de concentração e é, amplamente, distribuído no meio ambiente, o problema do 

cromo tornou-se um problema de saúde pública (RODRIGUES, 2020). 
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O teor de Cr no SN é de 11,96 mg.kg
-1

 já é bastante elevado, sendo que em 

rejeição sua concentração é 19,46 mg.kg
-1

 maior que o solo natural.  As concentrações 

de cromo mostraram percolação desse metal, apresentando concentrações similares para 

a CT, S1 e S2. Entretanto, as concentrações de Cr nos demais tratamentos foram mais 

elevados na S1 do que na S2. Fazendo a média das duas simulações CT-T2 e CT-T4, 

respectivamente tiveram valores 0,83-4,61 e 0,83-4,98 mg kg
-1

. 

Na comparação dos níveis de Cr das amostras CT-T, foram encontradas 

diferenças, estatisticamente significantes entre CT-T2 e CT-T4 (p < 0,05). 

Comparando a concentração de Cr dos pontos T1, T2, T3 e T4 com os CT, 

verificou-se que CT, T2, T4, apresentaram diferenças, estatisticamente significantes. 

Por meio do Teste Comparações Múltiplas de Dunn, observou-se que essa diferença foi 

entre CT-T2 (p = 0.0093) e CT-T4 (p = 0,0012). 

 

 

5.3.2 Lixiviação utilizando a ABNT NBR 10005: 2004  

A solução de extração é uma composta de uma mistura de ácido acético glacial, 

NaOH 1,0 N e água Ultrapura (Milli-Q
®

), misturada na razão estequiométrica 

especificada, de modo que o valor de pH da solução de extração atinja o valor de pH 

4,98 ± 0,05 para a solução de extração n°1 e pH 3,85 ± 0,07 para a solução de extração 

n°2.  

Para as duas amostras de rejeitos analisadas neste estudo, a solução de extração 

utilizada foi o n° 1 (pH 4,69 ± 0,05). As condições de lixiviação são definidas após 

adição de HCI, aquecimento e resfriamento da amostra, e são determinadas pela norma 

ABNT NBR 10.005:2004, conforme mostra na Figura 22. Portanto, o processo de 

lixiviação é agitar a solução de extração n°1 (pH 4,93 ± 0,05) com resíduos de 

mineração (proporção de 20:1) por 18 horas e com rotação de 30 rpm em um dispersor 

rotativo. Após agitação, a solução foi filtrada por meio de uma membrana de acetato de 

celulose (0,45 µm) em um dispositivo de filtração a vácuo Nalgene. De acordo com os 

procedimentos da norma NBR 10.005 2004, a membrana filtrante foi lavada com 

solução de HNO3 1,0 N. Esse procedimento está contido em 5.2.1 da norma ABNT 

NBR 10.005 2004, que trata da lixiviação de resíduos não voláteis com teor de sólidos 

igual a 100%.  
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O objetivo dessa norma classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados 

adequadamente.  

Os metais Zn, Mn, Fe, Cu, Ni e Co não apresentam concentrações máximas 

entalecidas na norma para efetuação da comparação entre os valores (Figura 22). Já os 

metais Cr, Pb e Cd que consta na norma mais identificado nas análises. Nesse caso, para 

efetuar a comparação utilizaremos a Portaria GM/MS nº 888/21 (BRASIL, 2021), se 

está adequado para o consumo humano.   

Para a classificação dos resíduos foi necessário à realização dos testes de 

lixiviação. Que propõe o procedimento de extração para ensaio de toxicidade de 

resíduos sólidos (ABNT, 2004). A Figura 22 apresenta as concentrações dos 

contaminantes de lixiviação segundo as Normas da ABNT 10005. 

 

 

Figura 22 – As concentrações de contaminantes presentes no extrato lixiviação  

 

   

Dos metais apresentados na Tabela 22, temos Cu e Zn que estão abaixo de 

concentrações máximas estabelecidas na norma. Agora, de acordo com os resultados, 

pode-se verificar que Mn, Fe e Ni são metais que está com o valor superior ao limite da 

portaria brasileira. 

Nessa etapa da pesquisa, o Mn e Fe tanto de SN e R apontam elevadas 

concentrações do máximo constituído pela norma que é de 0,1 mg.L
-1

 para Mn e para Fe 

0,3 mg.L
-1

, no solo natural da Mn foi 0,78, 0,34 mg.L
-1

, no caso de Fe foi 0,98 e 0,49 
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mg.L
-1

 agora no rejeito do Mn 3,38 , 1,37 mg.L
-1

 e do Fe 1,86 e 0,76.   

O teor de Ni de acordo com a legislação é 0,7 mg.L
-1

 sendo que neste metal 

somente um dos tratamentos mostra elevação segundo a norma, o REJ IN 0,57 mg.L
-1

.   

O Ni não tem função específica em humanos, mas é um cofator para certas 

enzimas microbianas que atuam no trato intestinal. Para adultos saudáveis, a dose 

recomendada de Ni é estimada em menos de 0,1 mg no dia 1. O uso excessivo pode 

danificar o DNA e a estrutura celular (KOHLMEIER, 2003). 

Estima-se que a ingestão diária de Ni seja de 0,046 mg,L
-1

 o que representa 

cerca de 3,3% do estabelecido de 0,02 mg kg
-1

 dia
-1

, que é equivalente a 1,4 mg dia
-1

 

para um adulto de 70 kg (OMS, 1993). A ingestão diária é inferior à ingestão máxima 

permitida de 1,4 mg no dia
-1

, e também é inferior ao valor da literatura (0,089-0,231 mg 

no dia
-1

) (SANTOS et al., 2004). A maior contribuição do consumo de níquel veio do 

arroz (0,015 mg, dia
-1

) e feijão 1 (0,0036 mg, dia
-1

), que representaram 40,7% do total. 

Um dos problemas apontados pela Organização Mundial de Saúde (1999) sobre 

acidentes envolvendo substâncias tóxicas é a ausência de pessoas ou de organizações 

para fazer um parecer objetivo, imparcial e holístico do acidente, do ponto de vista da 

saúde pública. A OMS destaca que os pesquisadores em saúde pública, em geral, são os 

mais preparados para considerar o impacto dos acidentes e dar subsídios para a tomada 

de decisão visando à saúde e bem-estar da população atingida (IPCS, 1999). 

Os desastres não só causam mortes, doenças tangíveis e danos pecúlio e 

econômicas, mas, da mesma forma têm uma exuberância de efeitos na saúde, 

principalmente na saúde mental das pessoas devido às mudanças na vida diária e seus 

prejuízos. Os desastres pioram a vida das pessoas, desintegram famílias e comunidades, 

afetam as situações da vida da população e deterioram a atmosfera pessoal e social. 

Portanto, para compreender o impacto sobre o ser humano, é necessário monitorar a 

custo, médio e longo prazo. 
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6 CONCLUSÃO  

 Considerando os resultados desta pesquisa, foi possível realizar um diagnóstico 

básico sobre rotas de dispersão ambiental dos metais no solo após ruptura da 

Barragem do Fundão, Mariana, MG.  

 Após analisar as amostras do solo e rejeitos, foi evidenciado que o As, Pb, Tl, Al 

e Fe apresentaram as maiores concentrações. Algumas amostras analisadas 

apresentaram Cu e Ni em concentrações superiores as recomendadas pela Res. 

420 do CONAMA e por normativas da Alemanha.   

 Os resultados dos ensaios com hortaliças (alface, rúcula e rabanete) apontam 

para algumas amostras, Fator de Translocação superiores a 1, evidenciando o 

transporte de metais das raízes até parte aérea das hortaliças, o que pode 

representar risco para saúde da população.   

 De acordo com os resultados obtidos da simulação de percolação e lixiviação, 

verifica-se que ocorreu movimentação de metais horizontal e verticalmente, 

podendo atingir corpos hídricos superficiais e subterrâneos. 

Após o desenvolvimento desta pesquisa, mostra-se a necessidade de se dar 

continuidade de estudos nas áreas atingidas pelos rejeitos de mineração a mediano e 

longo prazo, com foco em estratégias de remediação que visem a redução a potencial 

toxidade para as comunidades assentadas após esses acidentes em áreas atingidas. A 

geração de dados toxicológicos e avaliações de risco a saúde da população subsidiaram 

a tomada de decisões e o desenvolvimento de ações intersetoriais, visando à promoção e 

proteção da saúde e melhoria das condições sociais e de vida da população afetada pelo 

desastre. 
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APÊNDICE A – Valores das concentrações de metais nas amostras de hortaliças (alface, rúcula e rabanete), cultivados em solo natural e rejeito.   

Amostras  
mg/kg

-1 

Zn Cr Ni Cu As Se Pb Sn Tl Hg Cd Al Mn Fe 

1 SN PA 627,50 2,76 3,01 29,90 0,00 0,52 1,23 0,44 0,10 0,11 0,49 899,69 645,53 988,70 

1 SN R 426,99 4,77 4,73 47,84 0,00 0,44 26,94 0,66 3,07 0,07 0,41 8092,24 382,76 1795,89 

1 REJ PA 131,87 2,97 2,64 36,36 0,00 1,23 0,70 0,43 0,07 0,04 0,10 760,88 219,56 652,74 

1 REJ R 239,67 8,68 5,98 34,37 0,00 0,76 1,86 0,48 1,56 0,06 0,07 1146,29 339,14 6524,47 

2 SN PA 224,55 2,90 1,43 35,01 0,00 1,38 0,97 0,42 0,28 0,06 0,29 1122,99 146,52 535,22 

2 SN R 114,39 3,93 3,63 35,40 0,00 0,84 20,62 0,29 0,14 0,03 0,18 4060,83 56,40 1119,92 

2 REJ PA 2352,55 3,13 0,00 29,11 0,00 0,94 1,20 0,35 0,20 0,05 0,16 1121,85 134,06 1738,12 

2 REJ R 336,21 12,30 2,54 39,75 0,00 1,09 3,66 0,19 0,15 0,07 0,06 984,57 179,31 1294,42 

3 SN PA 88,48 2,43 1,34 56,31 0,00 0,16 1,17 0,39 1,10 0,03 0,15 755,97 306,23 274,26 

3 SN FR 2594,76 2,59 1,26 10,79 0,00 0,34 1,92 0,36 1,08 0,05 0,18 991,57 79,44 160,62 

3 SN R 971,94 8,84 3,21 68,35 0,00 1,01 2,36 0,41 0,88 0,05 0,11 1397,17 192,90 5359,00 

3 REJ PA 592,80 2,68 1,81 89,46 0,00 0,96 0,92 0,41 0,27 0,04 0,05 909,52 182,61 568,08 

3 REJ FR 35,04 3,95 1,36 11,54 0,00 0,94 0,52 0,38 0,36 0,01 0,02 607,45 53,04 172,99 

3 REJ R 1413,78 3,99 2,87 88,83 0,00 0,08 19,20 0,24 2,08 0,03 0,13 2404,15 78,30 568,72 

 

1 SN PA Alface Solo Natural parte aérea; 1 SN R  Alface Solo Natural Raiz; 1 REJ PA Alface Rejeito parte aérea; 1 REJ R Alface Rejeito 

Raiz; 2 SN PA Rúcula Solo Natural parte aérea; 2 SN R Rúcula solo Natural Raiz; 2 REJ PA Rúcula Rejeito parte aérea; 2 REJ R Rúcula 

Rejeito Raiz; 3 SN PA Rabanete Solo Natural parte aérea; 3 SN FR Rabanete do Solo Natural  tubérculo; 3 SN R  Rabanete do Solo Natural  

Raiz; 3 REJ PA Rabanete Rejeito parte aérea; 3 REJ FR  Rabanete Rejeito tubérculo e 3 REJ R Rabanete Rejeito Raiz. 



APÊNDICE B – Os parâmetros de análises físicas e químicas da água percolada, em 

duas simulações de chuva. 

 

Amostras  T  pH OD Condut Turbidez  Dureza TDS Sal 

 °C  mg/L µS/cm uT mg/L mg/L % 

1 CT 22,0 4,89 7,68 137 40 38 64 0,1 

1 CT 22,1 4,57 7,64 342 23 92 164 0,2 

1 CT 22,3 4,64 7,61 318 23 86 151 0,1 

1 T1 21,8 4,67 6,84 614 70 142 294 0,3 

1 T1 22,0 4,54 7,65 1344 59 238 656 0,7 

1 T1 21,7 4,58 7,71 1498 43 394 736 0,7 

1 T2 22,1 5,76 7,55 564 138 370 270 0,3 

1 T2 22,6 4,67 8,40 614 149 430 456 0,3 

1 T2 22,3 4,69 7,62 1898 143 425 936 0,9 

1 T3 22,1 4,57 7,74 1499 43 322 735 0,7 

1 T3 21,9 4,72 8,05 941 25 194 455 0,5 

1 T3 21,9 4,71 7,89 864 56 170 416 0,4 

1 T4 22,1 4,79 5,35 1286 99 230 627 0,6 

1 T4 22,2 4,66 6,93 1607 61 302 786 0,8 

1 T4 22,3 4,56 7,09 2200 28 434 1090 1,1 

 

 

Amostras  T  pH OD Condut Turbz  Dureza TDS Sal 

 °C  mg/L µS/cm uT mg/L mg/L % 

2 CT 23,2 5,49 6,05 53 40 22 41 0 

2 CT 23,3 5,58 5,48 66 42 26 31 0 

2 CT 23,2 5,67 5,62 66 43 24 31 0 

2 T1 22,6 6,50 7,01 205 38 22 91 0,1 

2 T1 22,4 6,82 6,59 280 39 21 96 0,2 

2 T1 22,6 6,74 7,65 220 40 22 97 0,1 

2 T2 22,9 5,99 7,02 400 52 44 191 0,2 

2 T2 23,0 5,95 5,67 459 138 58 220 0,2 

2 T2 22,7 5,82 6,02 286 59 30 136 0,1 

2 T3 22,7 5,78 6,87 306 41 36 146 0,1 

2 T3 23,0 5,99 6,01 282 50 34 134 0,1 

2 T3 22,9 5,97 6,38 258 46 32 123 0,1 

2 T4 23,0 5,95 6,85 499 45 50 238 0,2 

2 T4 23,3 5,93 6,77 411 43 48 196 0,2 

2 T4 23,4 5,94 6,26 338 62 30 161 0,2 

  



APÊNDICE C - Valores das concentrações de metais da água percolada nas duas simulações de chuva. 

 

SIMULAÇÃO 1 

 
mg/L 

Amostras Zn Cr Ni Cu As Se Pb Sn Tl Hg Cd Al Mn Fe 

CT1 59,12 1,04 0,00 2,64 0,00 4,17 11,54 0,27 0,73 0,82 0,26 0,80 0,73 0,29 

CT2 65,61 1,08 1,81 13,51 0,00 3,73 17,95 0,10 0,69 0,36 0,18 1,59 0,75 0,58 

CT3 26,18 0,37 0,95 5,71 0,00 3,40 6,79 0,04 0,42 0,32 0,22 0,47 0,35 0,18 

T1 104,96 3,16 0,00 5,54 0,00 8,13 4,79 0,21 1,15 0,35 0,39 1,21 2,15 0,32 

T1 171,38 4,96 0,00 7,21 0,00 17,26 4,24 0,20 1,57 0,44 0,74 1,92 3,91 0,34 

T1 80,66 4,53 0,00 10,11 0,00 16,46 4,91 0,05 1,22 0,37 14,71 1,38 3,71 0,30 

T2 112,85 5,64 0,00 13,00 0,00 20,12 6,81 0,05 1,43 0,35 0,96 2,39 5,70 0,99 

T2 120,26 6,43 0,00 13,51 0,00 21,45 6,17 0,11 1,47 0,35 0,83 2,19 5,86 0,67 

T2 113,67 5,92 0,00 13,87 0,00 21,45 6,68 0,21 1,48 0,39 0,75 2,01 6,31 0,75 

T3 137,82 3,69 0,00 6,96 0,00 12,16 5,51 0,02 1,27 0,29 0,49 1,41 2,87 0,36 

T3 119,97 3,83 0,00 6,01 0,00 13,42 4,13 0,15 1,00 0,24 0,33 1,33 2,40 0,32 

T3 151,98 4,45 0,00 6,60 0,00 11,19 4,98 0,33 1,00 0,30 0,38 1,45 2,43 0,44 

T4 166,55 4,96 0,00 12,78 0,00 13,37 3,00 0,15 1,40 0,32 0,72 1,68 4,52 0,37 

T4 253,34 5,63 0,00 9,03 0,00 19,49 6,21 0,10 1,55 0,30 1,10 1,87 5,18 0,53 

T4 224,37 6,93 0,00 8,45 0,00 20,05 4,00 0,23 1,67 0,26 0,87 2,03 5,92 0,55 
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SIMULAÇÃO 2 

  mg/L 

Amostras Zn Cr Ni Cu As Se Pb Sn Tl Hg Cd Al Mn Fe 

2CT1 45,82 0,95 0,00 3,78 0,00 1,40 8,43 0,13 0,31 0,19 0,12 0,59 0,58 0,81 

2CT2 31,05 0,76 0,00 5,35 0,00 2,03 10,20 0,18 0,29 0,16 0,06 0,85 0,40 0,63 

2CT3 29,00 0,80 1,26 4,03 0,00 2,19 6,94 0,19 0,33 0,14 2,51 0,53 1,03 2,12 

2T1 23,82 1,92 0,00 7,80 0,00 5,53 6,37 0,14 0,30 0,25 0,03 0,50 0,30 0,28 

2T1 22,53 1,88 0,00 7,05 0,00 3,97 5,70 0,24 0,33 0,27 0,05 0,45 0,30 0,19 

2T1 21,96 1,85 0,00 8,16 0,00 4,55 6,13 0,03 0,32 0,25 3,13 0,40 0,31 0,18 

2T2 27,40 2,81 1,10 7,11 0,00 4,61 12,83 0,21 0,32 0,21 0,09 0,94 0,40 0,39 

2T2 36,49 3,68 1,90 13,82 0,00 5,45 9,21 0,15 0,46 0,18 0,25 0,87 1,16 0,44 

2T2 42,06 3,23 0,92 6,90 0,00 4,51 10,45 0,14 0,43 0,29 0,12 0,68 0,82 0,21 

2T3 44,51 3,32 1,02 6,52 0,00 4,05 10,49 0,16 0,43 0,23 0,10 0,77 0,75 0,21 

2T3 41,46 4,09 1,28 7,22 0,00 6,41 12,95 0,22 0,39 0,30 0,09 1,34 0,70 0,62 

2T3 42,19 2,97 1,03 6,64 0,00 2,93 11,35 0,18 0,33 0,25 0,09 0,91 0,61 0,30 

2T4 50,52 3,99 1,23 8,30 0,00 4,19 11,35 0,24 0,46 0,33 0,14 1,04 1,13 0,35 

2T4 58,56 3,98 1,91 7,34 0,00 5,12 10,06 0,27 0,40 0,25 0,12 0,93 0,91 0,34 

2T4 31,97 4,39 1,05 8,79 0,00 3,65 11,98 0,17 0,30 0,25 0,08 1,06 0,48 0,39 

 


