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ANÁLISE DE INFLUÊNCIA DE ATIVIDADE MINERÁRIA SOBRE A 

QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO BEZERRA, EM ARRAIAS/TO. 
 

Emanoel Santos da Silva 1 ; Fernan Enrique Vergara Figueroa 2 

RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo avaliar a qualidade da água do Rio Bezerra, município de 

Arraias/TO, ponderando uma visão holística da influência da atividade minerária de exploração de 

fosfato em relação aos mananciais inseridos na área objeto de estudo. Para tanto, este trabalho 

propôs a promover uma consolidação de dados por meio da aplicação de métodos estatísticos para 

tratamento dos resultados históricos da qualidade da água oriundos do programa ambiental de 

monitoramento dos recursos hídricos vinculado ao empreendimento minerário existente na bacia do 

Rio Bezerra. Sendo então verificada uma diferença significativa entre os resultados obtidos na fase 

prévia e após a concepção do empreendimento para os ambientes analisados.   

Palavras-Chave – Qualidade da água, atividade minerária. 

 

INTRODUÇÃO 

A demanda por fósforo é cada vez crescente no Brasil e no mundo, tendo em vista a 

segurança alimentar, já que o uso deste mineral é relacionado diretamente à produção agrícola, o 

que torna a mineração de fosfato uma atividade de “utilidade pública”, conforme Lei Federal nº 

12.651, de 25 de maio de 2012. Uma atividade econômica de grande relevância, portanto. 

Os empreendimentos minerários dependem diretamente do consumo de recursos naturais para 

se desenvolverem, configurando-se, portanto, como uma atividade antrópica fortemente impactante, 

entretanto, ao mesmo tempo são considerados como essenciais ao desenvolvimento econômico e 

social. Apesar de imprescindível ao desenvolvimento econômico, Leite et al. (2017) citam que além 

dos impactos negativos sobre a cobertura vegetal nativa, a atividade de exploração mineral acarreta 

também impactos negativos diretos sobre os recursos hídricos. Bohrer (2016) pondera ainda que 

quando a mineração está atrelada ao consumo de água, torna-se uma atividade de forte conflito 

junto à sociedade, referindo-se a um processo antrópico de grande impacto. 

A mineração de fosfato é voltada especialmente à produção de fertilizantes agrícolas, 

compreendendo a comercialização do bem mineral em sua forma natural - envolvendo apenas o 

beneficiamento físico do minério, e/ou em sua forma enriquecida - após processo de beneficiamento 

químico, em que se eleva os níveis de fósforo disponíveis. Sendo comum para a mineração de 

grande porte voltada à exploração de fosfato apresentar uma estruturação composta por planta 

industrial e por barramentos auxiliares, em especial de bacias de disposição de rejeitos minerários 

em leitos hídricos oriundos da etapa de beneficiamento inicial do minério explorado. 

Na zona rural do município de Arraias/Tocantins encontra-se implantado e em operação um 

dos principais empreendimento minerários existentes no Estado, contando com uma planta 

industrial (etapa de beneficiamento e etapa química) e dois barramentos instalados no leito natural 

do Rio Bezerra, sendo uma barragem destinada ao recebimento dos rejeitos minerais oriundos da 
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etapa de beneficiamento da planta industrial e a segunda, localizada em porção a jusante da 

primeira, referente a uma barragem de acumulação empregada para a captação de água bruta 

voltada ao processo industrial do empreendimento. Este empreendimento destina-se a exploração e 

beneficiamento de bem mineral fosfatado para fins agrícolas. 

A presença de um rejeito mineral disposto em leito natural do Rio Bezerra, mesmo em caso de 

disposição controlada na área da barragem de rejeitos, gera preocupação aos órgãos ambientais e 

instituições de controle nas esferas Estadual e Federal, sobretudo, para os usuários dos recursos 

hídricos, especialmente após os eventos de ruptura de barragens minerárias ocorridas no Estado de 

Minas Gerais que causaram severa poluição sobre os recursos hídricos locais, afetando diretamente 

os usos múltiplos da água. Esse contexto faz com que a população local de Arraias busque 

esclarecimentos sobre a qualidade das águas do Rio Bezerra.  

Ante o problema apresentado, pretendeu-se avaliar a qualidade da água do Rio Bezerra em 

função do desempenho de atividade minerária de exploração de fosfato realizada na zona rural do 

município de Arraias/TO, tendo como base os dados de análise da qualidade das águas superficiais 

históricos oriundos do plano de monitoramento ambiental, levando-se em conta o nível de 

significância dos constituintes analisados em período prévio e após a concepção do 

empreendimento. 

METODOLOGIA 

Avaliação da qualidade da água 

A área de estudo objeto possui cerca de 233 km² e compreende trecho do Rio Bezerra 

localizado na porção sudeste do Estado do Tocantins, na zona rural do município de Arraias. O Rio 

Bezerra tem suas nascentes no território estadual, compondo o sistema hidrográfico do Rio Paranã, 

bacia do Rio Tocantins.  

Para a caracterização da qualidade da água da área de estudo foram empregados os ensaios 

analíticos físico-químicos e biológicos conduzidos pelo empreendimento minerário instalado na 

bacia do Rio Bezerra, oriundos do seu monitoramento regular, com dados de monitoramento que 

compreendem os anos de 2011 a 2020, contemplando 23 campanhas de amostragem da água. O 

empreendimento conta com uma malha amostral contemplando o Rio Bezerra e seus tributários 

envolvendo a área de estudo estabelecida.  

O presente estudo contemplou a avaliação dos resultados oriundos de 17 pontos de 

monitoramento, sendo 01 estratificado (coletas superficial e profunda) – na barragem de 

acumulação de água, conforme demonstrado na Figura 1.  

Os resultados de qualidade da água foram comparados aos padrões estabelecidos pela 

Resolução CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, 2005), para águas doces de classe 2. Sendo 

apresentados no presente estudo apenas aqueles cujo limite referencial é estabelecido pela referida 

normativa. Os dados passaram por tratamento estatístico descritivo.  

Foram realizados ainda os testes estatísticos paramétricos ANOVA e Tukey (após 

normalização dos dados), a um nível de confiança de 95% (p < 0,05), para os fatores temporal 

(diferentes anos) e espacial (diferentes pontos) com o objetivo de verificar suas influências sobre as 

concentrações observadas, sobretudo, para avaliação de influência do empreendimento sobre a 

qualidade da água da região.  

De modo complementar, a análise de componentes principais (PCA) foi utilizada para 

verificar as correlações das variáveis de qualidade de água entre os pontos de amostragem e as 

campanhas de monitoramento. 
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Figura 1. Área de estudo e localização dos pontos de qualidade das águas superficiais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Estatística descritiva 

Os resultados obtidos denotam uma característica de neutralidade dos valores médios 

históricos de pH obtidos, tanto ao se analisar os pontos de amostragem quanto em relação às 

campanhas conduzidas no período de estiagem e no período chuvoso. A média histórica observada 

em relação aos pontos amostrais foi de 7,88 (± 0,4), o menor valor médio foi obtido para o ponto P9 

(7,34 ± 0,6), localizado a montante da barragem de água bruta – em tributário do Rio Bezerra, e o 

maior no ponto P6 (8,84 ± 0,8), inserido na barragem de água. Entre as campanhas (C), a média 

obtida foi 7,85 (± 0,5).  

Figura 2. Dados históricos médios de pH - pontos amostrais e campanhas (C). 

  
Já para o Oxigênio Dissolvido (OD), a média observada ao longo do monitoramento em 

relação aos pontos amostrais foi de 7,2 mg/L (±1,0), compreendendo condições favoráveis ao que 

preconiza a resolução CONAMA nº 357/2005 para águas doces de classe 2. As maiores e menores 

concentração de OD foram observadas em pontos amostrais relacionados à barragem de 

acumulação de água, ponto P8, com 9,26 mg/L (± 4,53), e no ponto P7 (profundo), com 4,81 mg/L 
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(± 2,19). As campanhas conduzidas na estação seca obtiveram uma concentração média inferior as 

da estação chuvosa, com 7,28 mg/L (±1,13) e 7,60 mg/L (±0,96), respectivamente. 

Figura 3. Dados históricos médios de OD - pontos amostrais e campanhas (C). 

  
As concentrações de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) obtida para os pontos de 

amostragem foram em média de 1,64 mg/L (3,25), com maior concentração média obtida no ponto 

P7(profundo), com valor de 7,34 mg/L. Os pontos P7(superficial) e P14, também apresentaram 

concentrações médias superiores ao limite de referência da Resolução CONAMA nº 357/2005, 

superando o valor 5,0 mg/L. O P7 localiza-se na barragem de acumulação de água, enquanto o P14 

está inserido a jusante dessa mesma estrutura, no Rio Bezerra. 

 Entre as campanhas, a média geral observada foi de 2,95 mg/L (±4,17), com destaque a 16ª C 

(set/18) que apresentou as maiores concentrações para DBO dentro do histórico do monitoramento, 

obtendo-se valores elevados de DBO, especialmente para os pontos inseridos na barragem de água. 

Figura 4. Dados históricos médios de DBO - pontos amostrais e campanhas (C). 

  
Em relação aos parâmetros Cor (Pt/L) e Turbidez (NTU), a média geral obtida entre os pontos 

de monitoramento foi de 246,6 Pt/L (±450,8) e de 57,7 NTU (±62,6), respectivamente. O ponto 

amostral com os maiores resultados médios referiu-se ao P2, localizado na barragem de rejeitos 

minerários, no rio Bezerra. Já os menores valores se relacionam ao ponto P14 e P17, ambos 

localizados no rio Bezerra, a jusante da barragem de acumulação de água.  

As maiores concentrações foram registradas na 7ª (jan/13) e 9ª (nov/13) campanhas para o 

parâmetro Cor. Já para Turbidez, os maiores registros médios foram observados na 7ª (jan/13) e 10ª 

(fev/14). Período que se caracteriza pela etapa final de enchimento dos reservatórios do 

empreendimento, bem como pelo início efetivo exploratório das áreas de lavra e processo industrial.  
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Figura 5. Dados históricos médios de Cor e Turbidez - pontos amostrais (P) e campanhas (C). 

  
Para o parâmetro Sólidos Totais Dissolvidos (STD), a média geral observada para os pontos 

de amostragem está abaixo do limite referencial da norma, com uma concentração de 87,6 (±231,0). 

A mediana amostral obtida foi de 233,09 mg/L. As maiores concentrações estão relacionadas aos 

resultados do ponto P2, localizado na barragem de disposição de rejeitos, com 408,25 mg/L Foram 

observados valores médios superiores para as campanhas realizadas na estação seca, com 289,41 

mg/L (±188,7), em relação as da estação chuvosa, com concentração de 204,57 mg/L (±48,3).   

Figura 6. Dados históricos médios de STD - pontos amostrais e campanhas (C). 

  

Para o Fósforo total (P), a média geral obtida em relação aos pontos foi 0,22 mg/L (±0,29), 

onde as maiores concentrações foram registradas no ponto P2 (barragem de rejeitos), 1,04 mg/L, 

seguidos dos pontos P4 (jusante da barragem de rejeitos), P8 (barragem de água) e P14 (jusante da 

barragem de água), com média de 0,39 mg/L, 0,37 mg/L e 0,36 mg/L, respectivamente. No geral, os 

pontos amostrados apresentam concentrações para P acima do que prevê a Resolução CONAMA nº 

375/2005, para águas de classe 2. Entre as estações climáticas, não se nota uma diferença 

substancial entre as concentrações médias dentro do histórico, tendo valor médio acima de 0,2 mg/L 

para as campanhas conduzidas em ambos os períodos climáticos (seca e chuvoso). 

Figura 7. Dados históricos médios de P - pontos amostrais e campanhas (C). 

  



                                                            

XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 
6 

Em relação as formas nitrogenadas, Nitrogênio Amoniacal Total (N-NH3), Nitrato (NO3) e 

Nitrito (NO2), as concentrações médias entre os pontos variaram de 0,44 a 0,99 mg/L N-NH3, de 

0,49 a 1,34 mg/L NO3, e de 0,001 a 0,12 mg/L NO2. Entre as campanhas de monitoramento a média 

geral obtida foi de 0,50 mg/L N-NH3 (±0,36), de 0,69 mg/L NO3 (±0,50) e de 0,03 mg/L NO2 

(±0,05). No geral, os ambientes amostrados apresentam condições compatíveis à águas de classe 2. 

Figura 8. Dados históricos médios de N-NH3, NO3 e NO2  - pontos amostrais (P) e campanhas (C). 

  

Para os demais parâmetros inorgânicos Manganês Total (Mn), Alumínio Dissolvido (Al), 

Cloreto Total (Cl) e Sulfato Total (SO4), apresentaram, respectivamente, as seguintes concentrações 

médias em relação aos pontos de amostragem: 0,95 mg/L Mn (±0,36), 0,08 mg/L Al (±0,06), 2,0 

mg/L Cl (±5,7) e 9,82 mg/L SO4 (±15,8), mantendo-se no geral as concentrações obtidas para os 

pontos de amostragem em respeito ao que preconiza a Resolução CONAMA nº 357/2005 para 

águas doces de classe 2 para os parâmetros Al (0,1 mg/L), Cl (250,00 mg/L)  e SO4 (250,00 mg/L), 

exceção ao Mn cuja concentração média dos pontos ultrapassou o limite da norma (0,1 mg/L).  

Figura 9. Dados históricos médios de Mn, Al, Cl e SO4 - pontos amostrais (P) e campanhas (C). 

  

Quanto ao parâmetro Clorofila a (Cla) e Coliformes Termotolerantes (CT), as concentrações 

médias entre os pontos ao longo do monitoramento foram de 6,0 µg/L Cla (±4,7) e de 3.865,2 

NM/100 ml CT (3.338,8). Para os usos gerais da água a Resolução CONAMA nª 357/2005 prevê 

um valor máximo de 1.000 NM/100 ml para CT, já para Cla o limite é de 30,0 µg/L. 

   Entre as campanhas de monitoramento, destaque é dado a 11ª C (mai/14) para Cla, obtendo-

se as maiores concentrações para o parâmetro, sendo em média de 20,0 µg/L, mas ainda abaixo do 

VMP da norma. Já para CT, observam-se concentrações médias acima do que prevê a normativa de 

referência em 9 das 23 campanhas executadas, com destaque 20ª C (dez/19).   
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Figura 10. Dados históricos médios de Cla e CT - pontos amostrais (P) e campanhas (C). 

  

Avaliação espacial e temporal dos dados 

Ao se analisar os resultados gerais obtidos em relação aos pontos de amostragem das 

campanhas de monitoramento, indica-se que pelo menos uma das interações entre os grupos possui 

uma diferença significativa, obtendo-se um valor p abaixo de 0,05, para um nível de confiança de 

95%. Os resultados desta análise são demonstrados na Tabela 1.  

Para a avaliação espacial dos dados oriundos do monitoramento foi realizado um 

agrupamento dos pontos em relação aos seus respectivos ambientes de amostragem, contemplando 

os pontos localizados no Rio Bezerra, em seus tributários amostrados, na barragem de acumulação 

de água e na barragem de disposição de rejeitos, avaliando-se o nível de significância entre eles. 

Tabela 1 – Valores de p em relação à localização dos pontos de amostragem. 

Fator  Rio Bezerra Tributários Barragem de Água Barragem de Rejeitos 

Rio Bezerra - 0,5254 0,5292 0,02973* 

Tributários 1,9320 - 0,04075* 0,0004842* 

Barragem de Água 1,9230 3,8550 - 0,4499 

Barragem de Rejeitos 4,0300 5,9620 2,107 - 

Nota: *p < 0,05: significativo a um nível de confiança de 95%. 

Entre as campanhas de monitoramento, foi também indicada uma diferença significativa em 

pelo menos em uma das interações avaliadas, obtendo-se um valor p abaixo de 0,05, para um nível 

de confiança de 95% (Tabela 2). Um p abaixo de 0,05 também foi obtido ao se analisar as 

campanhas conduzidas em etapa prévia e/ou de instalação do projeto (até o ano de 2012) em relação 

as campanhas correspondentes à fase operacional do empreendimento minerário na região.  

A mesma análise realizada não indicou uma diferença significativa entre as campanhas 

conduzidas durante o período de estiagem ao se comparar os resultados das campanhas realizadas 

durante a estação chuvosa ao longo do monitoramento. 

Tabela 2 – Valores de p em relação às campanhas de amostragem. 

Fator  Entre as Campanhas Antes x Depois Seca x Chuva 

Valor de p 4,63E-03* 1,11E-11* 0,9426 

Nota: *p < 0,05: significativo a um nível de confiança de 95%. 

Correlação das variáveis de qualidade 

A PCA, por sua vez, permitiu complementar a avaliação pontuada, indicando para os pontos 

localizados na barragem de rejeitos e de água os principais componentes (PC) ou de maior peso em 

relação aos parâmetros de análise do monitoramento (Figura 11).  
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Figura 11. Análise de componentes principais. 

 
 

Segundo Liu et al. (2003) apud Trindade (2013), pode-se classificar as cargas dos fatores 

oriundos da PCA como “fortes”, “moderadas” e “fracas”, correspondendo aos valores absolutos 

iguais a >0,75, 0,75 - 0,50 e 0,50 - 0,30, respectivamente. Para a análise promovida foram 

identificadas correlações “moderadas” a “fortes” em relação às PCs (Tabela 3). 

Tabela 3. Resultado da ACP, com as cargas obtidas para cada Componente Principal. 

 PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 

Rio Bezerra -0.044414 0.22568 0.83495* 0.49995 

Tributários -0.11698 0.70088* -0.49506 0.50000 

Barragem de Água -0.61614** -0.58293** -0.17464 0.50006 

Barragem de Rejeitos 0.77763* -0.34355 -0.16515 0.49998 

Nota: * Correlação positiva moderada a forte; ** Correlação negativa moderada a forte. 

Na barragem de rejeitos são apontados maior influência dos parâmetros inorgânicos de caráter 

mineral, inerentes a PC 1, especialmente o Fósforo (P), Alumínio Dissolvido (Al), Cloreto (Cl) e 

Sulfato (SO4), além de algumas formas nitrogenadas (N-NH3 e NO3), bem como dos parâmetros 

físicos Sólidos Totais Dissolvidos, Turbidez e Cor. Tais constituintes se relacionam diretamente ao 

rejeito mineral disposto no barramento, enquanto na barragem de acumulação de água se observam 

maiores pesos ou influência dos parâmetros DBO, Clorofila a, Oxigênio Dissolvido e pH, 

parâmetros esses correspondentes à PC 2. A PC 1 e 2 são responsáveis por representar ou explicar 

mais de 80% dos dados oriundos do monitoramento. 

Já ao considerar as campanhas de amostragem e os parâmetros de análise adotados ao longo 

do monitoramento, é indicado que as correlações entre as CPs e as variáveis se mostram com cargas 

“fracas” a “moderadas”, não sendo observadas correlações “fortes” (Tabela 4), indicando que um 

maior número de CPs é necessário para se explicar os dados do monitoramento. Dos 16 CPs 

determinados pela PCA, 11 possuem autovalores maiores que 1, que explicam cerca de 97% da 

variância encontrada em relação aos parâmetros de análise da área de estudo. Os 7 primeiros CPs 

representam pouco mais de 85% da variância dos dados.  

Tabela 4. Resultado da ACP, com as cargas obtidas para cada Componente Principal. 

 PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6 PC 7 

pH 0.1785 0.34029* 0.014914 0.4031* 0.33528* -0.17076 0.11236 
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Turb. -0.12053 0.64976* 0.037072 -0.13349 -0.1502 -0.12855 0.0025056 

OD -0.025078 0.24175 -0.29702 0.41529* 0.29413 0.25965 -0.45102** 

STD -0.002966 -0.075463 0.047582 0.59235* -0.4287** -0.013862 -0.14088 

Cl 0.34117* -0.033205 0.25256 0.17547 -0.30898** 0.05655 0.19498 

Cor -0.15519 0.55523* -0.094127 -0.15132 -0.29355 0.23052 0.14308 

SO4 0.40359 * 0.035171 0.050763 -0.058453 0.20423 0.2499 -0.22967 

DBO 0.054833 0.165140 0.56848* 0.14609 0.15792 -0.42788** -0.032746 

P 0.44161* 0.082227 0.10858 -0.077342 -0.02017 -0.0083768 -0.1092 

Mn -0.0029709 0.059922 0.49493** -0.06529 0.33039* 0.5176* 0.29366 

N-NH3 0.35394* 0.17358 -0.24269 0.088362 -0.15966 0.11688 0.32265* 

NO3 0.33599* 0.049346 -0.024141 -0.22248 -0.15043 -0.39289** -0.13316 

NO2 0.27636 -0.10261 -0.24266 0.19835 0.033148 0.039613 0.40231* 

CT 0.3656* 0.024464 -0.066858 -0.31331 -0.055336 0.17828 -0.34101 

Cla 0.058027 0.048544 -0.3300** -0.11202 0.42959* -0.3389** 0.21323 

Al Dis. -0.0017058 -0.059955 -0.14509 -0.016939 -0.0068581 0.024989 0.32893* 

Nota: * Correlação positiva fraca a moderada; ** Correlação negativa fraca a moderada. 

Por meio da Figura 12 apresentada a seguir, observam-se alguns relevantes agrupamentos 

para análise promovida, especialmente ao indicar que os parâmetros de análise avaliados não se 

tendenciam fortemente em relação às campanhas iniciais do monitoramento, corroborando para a 

avaliação de diferença entre os dados de campo realizados previamente e após a concepção do 

projeto na zona rural de Arraias/TO.   

Figura 12. Análise de componentes principais. 

 
 

CONCLUSÕES 

As análises promovidas neste estudo não ponderam a influência das concentrações observadas 

para os parâmetros de análise em relação ao ambiente monitorado, sendo observado especialmente 

o grau ou nível de significância das concentrações para os sítios de amostragem e as campanhas de 

monitoramento históricas realizadas. 

Mesmo assim, é possível denotar algumas condições importantes para o ambiente de estudo, 

mostrando-se com características condizentes a ambientes de água doce (classe 2) ao se analisar as 

concentrações médias obtidas para os pontos de amostragem, estando compatíveis às condições 
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estabelecidas pela Resolução CONAMA nº 357/2005 para os parâmetros empregados na presente 

análise ao considerar suas médias históricas. Exceção é feita ao parâmetro Fósforo Total, 

apresentando-se em condições acima do que prevê a norma para a maioria dos pontos e campanhas 

promovidas. 

Ao se observar o comportamento dos parâmetros entre as campanhas, no geral, as conduzidas 

no início do monitoramento foram as que obtiveram as menores concentrações médias. 

Levando-se em conta a avaliação de significância e correlação promovida em relação aos 

dados, permite-se verificar que a instalação e operação do empreendimento minerário exerceu 

influência sobre as características dos corpos hídricos inseridos na área de estudo, apontando uma 

diferença significativa sob a ótica estatística entre as campanhas prévia e após a concepção do 

empreendimento na região, bem como pelas diferenças apontadas entre os sítios de amostragem 

localizados nos tributários do Rio Bezerra e os demais locais de amostragem compreendendo a 

barragem de disposição de rejeitos e a de acumulação de água, estruturas estas sob responsabilidade 

direta do empreendimento. 

Nessas estruturas, as alterações provocadas podem ser entendidas como condições esperadas 

em função de suas características e condições operacionais, especialmente em relação à barragem 

de rejeitos, estrutura responsável por receber a polpa de rejeitos minerários oriundas do processo de 

beneficiamento do empreendimento.  

Entretanto, não foi observada pela análise uma diferença significativa entre os resultados 

obtidos para os barramentos e os demais pontos inseridos no Rio Bezerra, podendo-se indicar por 

essa observação que as características ambientais dos pontos de amostragem possam estar sob 

influência das características de qualidade da água apresentadas pelas barragens, especialmente a de 

rejeitos.  
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