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INTRODUÇÃO 

Esse estudo avaliou os dados de monitoramento de arsênio total do ribeirão Água Suja em 

Nova Lima, MG, considerando-se a série histórica de monitoramento de dados do IGAM durante o 

período de 1998 a 2010. Esse ribeirão localiza-se abaixo da área urbana de Nova Lima, em cujo o 

vale foram depositados rejeitos de mineração (1930-1940) contendo expressivos teores de arsênio. 

Na margem direita do ribeirão Água Suja, em frente ao deposito do Galo, uma fábrica de trióxido 

de arsênio começou a ser construída em 1910 e funcionou no início da década de 1940 até 1975. A 

matéria prima era o minério da Mina Morro Velho, que apresentava elevado teor de arsenopirita, 

que era transformada em trióxido de arsênio, por sua vez recuperado e comercializado.  

Em conseqüência de um termo de ajustamento de conduta assinado entre a promotoria e a 

atual empresa de mineração de ouro da região, com interveniência da Fundação Estadual de Meio 

Ambiente de MG, iniciou-se em 2003 a recuperação de 6 antigos de depósitos de rejeitos da 

mineração de ouro. As intervenções consistiram no enclausuramento e selagem do rejeito e na 

construção de um sistema de drenagem (Deschamps e Matschullat, 2007).  

O presente estudo tem como objetivo apresentar a avaliação dos resultados de arsênio total 

no ribeirão Água Suja (BV062) e investigar os reflexos das intervenções de reabilitação do Morro 

do Galo na qualidade das águas desse ribeirão. 

METODOLOGIA  

A estação de monitoramento BV062 está localizada no ribeirão Água Suja, sob as 

coordenadas 43°49'29,5” (latitude) e 19°58’55,2”(longitude). Suas águas são enquadradas como 

classe 2 segundo DN COPAM 20/97.  

Foi analisada a ocorrência de arsênio total considerando-se a série histórica de 

monitoramento de dados do IGAM durante o período de 1998 a 2010. Até o ano de 2006 as coletas 

eram realizadas trimestralmente, passando para freqüência mensal a partir de 2007. As coletas e 

análises laboratoriais das amostras de água foram realizadas pela Fundação Centro Tecnológico de 

Minas Gerais – CETEC. 

Os resultados obtidos foram comparados aos limites estabelecidos na Deliberação 

Normativa Conjunta do COPAM/CERH no 01/08. Para se verificar se as diferenças observadas 

entre os resultados obtidos nos períodos chuvoso e seco e antes (1998 a 2003) e depois (2004 a 

2010) das intervenções realizadas em 2003 no Morro do Galo foram estatisticamente significativas 

foi utilizado o teste não paramétrico Mann-Whitney. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados mostraram que o arsênio é um elemento cuja presença vem se destacando ao 

longo dos anos na estação BV062 já que suas concentrações apresentam-se bastante elevadas desde 

o início do monitoramento, com 95% dos resultados acima do limite máximo preconizado para rios 

de Classe 2 que é de 0,01 mg/L. Segundo Deschamps et al, (2007) os elevados teores de arsênio 

nesse corpo de água pode ser atribuído a presença natural desse elemento na região como também 

pela contribuição proveniente das atividades de mineração ao longo de três séculos.  

O teste estatístico mostrou uma ausência de diferença significativa entre os resultados 

obtidos para os períodos seco e chuvoso, ao nível de significância de 5%. Esses resultados indicam 
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que o arsênio total tem comportamento semelhante para os períodos climáticos testados, 

caracterizando a influência da poluição pontual sobre a qualidade das águas do ribeirão Água Suja, 

confirmando as observações de Mattos (2004) e Deschamps, et al (2007).  

Entretanto, percebe-se uma tendência de redução das concentrações de arsênio total a partir 

do ano de 2004. O teste estatístico mostrou uma diferença significativa entre os resultados de 

arsênio nas águas superficiais do ribeirão Água Suja obtidos para os períodos de 1998 a 2003 (antes 

das obras) e 2004 a 2010 (após as obras), como ilustrado na Figura 1B.  

 

 
 

Figura 1: Box-Plot dos valores de Arsênio total na estação BV062 nos períodos climáticos (A) e antes 

(1998-2003) e depois (2004-2010) (B) das obras de reabilitação do Morro do Galo, em Nova Lima. 

CONCLUSÕES  

A avaliação da qualidade das águas do ribeirão Água Suja em Nova Lima mostrou 

resultados elevados de arsênio ao longo da série histórica de monitoramento em virtude da presença 

natural desse elemento na região, como também pela contribuição proveniente das atividades de 

mineração ao longo de três séculos. Essa redução pôde ser atribuída às obras de reabilitação 

ambiental da pilha de estéril do antigo depósito do Morro do Galo iniciada em 2003 e finalizada no 

ano de 2004, como conseqüência de um termo de ajustamento de conduta assinado entre a 

promotoria e a atual empresa de mineração de ouro da região, com interveniência da FEAM. 

Os resultados do estudo demonstram a importância dos dados de monitoramento no 

conhecimento e avaliação das condições da qualidade das águas, como ferramenta no planejamento 

da gestão dos recursos hídricos, na avaliação da eficiência das ações de controle, além da 

proposição de prioridades de atuação e tomadas de decisão. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL. Deliberação Normativa 

Conjunta COPAM/CERH-MG N.º 1, de. Belo Horizonte, MG. “Minas Gerais”, 05 de Maio 

de 2008. 

2. DESCHAMPS, E. & MATSCHULLAT, J. Arsênio antropogênico e natural - Um estudo em 

regiões do Quadrilátero Ferrífero.1 ed. Belo Horizonte: Gráfica e Editora Sigma Ltda, 2007, 

330p. 

3. MATTOS, A.R. Contaminação das águas em área de mineração de ouro resultado da 

lixiviação natural das rochas ou passivo ambiental da mineração de ouro.In: AIDIS. 

Forjando el Ambiente que Compartimos. San Juan, AIDIS, Ago. 2004. p.1-9, Ilus. 

Apresentado em: Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 29, San 

Juan, 22-27 Ago. 2004.  

B

a 

A

a 


