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RESUMO 

Os rejeitos de minério de cobre da mina abandonada de Pedra Verde foram 

estudados quanto ao potencial de emissão do elemento Cu2+ para o ambiente e 

quanto a sua concentração e biogeoquímica na água e no solo. Foi realizado 

experimento em vasos, contendo amostras de solo arenoso e solo argiloso sem 

contaminação, coletados a montante da Mina de Pedra Verde para evitar que 

houvesse contaminação por cobre. Estes solos tiveram pH e teor de Cu analisados 

para servirem como referência. Os rejeitos foram adicionados acima dos solos sem 

contaminação e expostos às mesmas condições pluviométricas do local. Os teores 

de Cu foram determinados na solução lixiviada via absorção atômica e, no solo, por 

meio de extração sequencial, para avaliar a biodisponibilidade do metal. Para 

determinar a qualidade da água, foram avaliados parâmetros básicos como pH e 

condutividade elétrica. Apos três meses de experimento, houve um incremento 

médio do teor total de Cu no solo arenoso igual a 21%, já para o solo argiloso, houve 

um incremento médio do teor total de Cu igual a 39%. Para o lixiviado do solo 

arenoso, a média do teor total de Cu encontrada nos vasos foi de 0,60 mg/ L de Cu, 

já para o lixiviado do solo argiloso, a media do teor total de Cu encontrada nos vasos 

foi de 0,34 mg/L de Cu. Quanto a extração sequencial realizada nos solos após 3 

meses de experimento, podemos observar que, em ambos os solos, houve um 

aumento do teor de Cu associado a frações mais móveis, aumentando assim, sua 

biodisponibilidade para o meio ambiente. Os resultados corroboram a hipótese inicial 

de que a deposição de rejeitos de minérios sulfetados e carbonatados de cobre a 

céu aberto, expostos à ação de intempéries, como a chuva, são fontes potenciais de 

contaminação para o solo e para as águas, mesmo após décadas de exposição. 

Ficou evidente que as características dos solos onde se encontram esses rejeitos 

influenciam de forma clara na mobilidade do metal. O estudo tem como benefício o 

conhecimento dos teores de cobre emitidos por esses rejeitos para o ambiente, 

sendo importante para o dimensionamento das medidas de controle e mitigação dos 

impactos.  

Palavras-chave: Solo. Contaminação. Biodisponibilidade. Remediação. 



 

ABSTRACT  

The potential emission of Cu2+ ions from ‘Pedra Verde‘ abandoned copper mine to 

the environment, its concentration and biogeochemistry will be studied on the water 

and soil.  Experiments were carried out in pots containing samples from a dandy soils 

and a clayey soil without contamination collected upstream of the Pedra Verde Mine 

to avoid contamination by copper. These soils had pH and Cu content analyzed to 

serve as reference. The wastes were added above the soils without contamination 

and exposed to the site. The Cu contents were determined in the solution leached via 

atomic absorption and in the soil by means of sequential extraction to evaluate the 

bioavailability of the metal. To determine the water quality, basic parameters such as 

pH and electrical conductivity were evaluated. After three months of experiments 

there was an average increase of the total content of copper in the sandy soil equal 

to 21%, whereas for the clayey soil there was an average increase of the total Cu 

content equal to 39%. For the leachate of the sandy soil, the average of the total 

content of Cu found in the pots was 0.60 mg/L of Cu, while the average of the total 

content of Cu was 0.34 mg/L of Cu. After three months of experiment the sequential 

extraction, performed in both soils, shows a increase in Cu content associated with 

more mobile fractions, increasing its bioavailability to the environment. The results 

corroborate the initial hypothesis that the deposition of open-pit copper sulfate and 

carbonated ore tailings exposed to rainfall are potential sources of contamination to 

soil and water even after decades of exhibition. It was evident that the soil 

characteristics of these wastes clearly influence the mobility of the metal. The study 

has as a benefit the knowledge of the cooper contents emitted by these wastes to the 

environment, being important for the design of control measures and mitigation of 

impacts 

Keywords: Soil. Contamination. Bioavailability. Remediation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
A mineração é uma atividade fundamental para o ser humano pelas inúmeras 

utilidades que os minerais possuem, dentre elas, o peso importante na economia de 

diversas nações, gerando riqueza e desenvolvimento.  

Entretanto, é uma atividade que gera inúmeros impactos ambientais, 

associados às fases de exploração e extração dos bens minerais, bem como pelos 

passivos ambientais que são deixados após o fechamento da mina ou o 

encerramento das atividades (FERNANDES; ALAMINO; ARAÚJO, 2014; 

GAŁUSZKA et al., 2015). Um dos principais problemas ambientais provenientes da 

atividade de mineração ocorre quando há o abandono da mina, sem que medidas de 

recuperação e controle ambiental tenham sido tomadas. O problema se torna ainda 

maior quando se trata da exploração de minerais metálicos, como o cobre 

(LAURENCE, 2006; BALINTOVA et al., 2014).  

Nesses casos, a exposição de rejeitos abandonados em superfície possui 

grande potencial para contaminar o ambiente, seja pela biodisponibilização de 

metais associados aos minerais, seja por reações biogeoquímicas que ocorrem, 

como a geração da drenagem ácida (MORENO-JIMENEZ et al., 2011; PARK et al., 

2011; GARCIA-LORENZO et al., 2012; GAŁUSZKA et al., 2015; GUSIATIN et al., 

2017).  Esses contaminantes podem afetar o solo, a água, as plantas e os animais, 

comprometendo, assim, todo o ecossistema (ABREU et al., 2008; PERLATTI et al., 

2015). 

O cobre é um elemento essencial para a vida dos animais e das plantas e 

possui grande importância em processos fisiológicos. Contudo, pode se tornar tóxico 

quando disponível em altas concentrações (FLEMMING; TREVORS, 1989; GUO et 

al., 2011). Em solos e sedimentos, o cobre pode estar associado ou adsorvido a 

diferentes frações ou mesmo precipitados. Assim sendo, compreender o modo de 

ocorrência desse elemento em solos e sedimento é essencial para uma precisa 

avaliação ambiental do real risco de contaminação (FAVAS; SARKAR; RAKSHIT, 

2015).  

Diversos estudos demonstram elevadas concentrações de cobre no entorno de 

minas abandonadas. Grout and Levings (2001) demonstraram em uma mina de 
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cobre abandonada na British Columbia no Canadá, que mexilhões juvenis (Mytilus 

edulis) foram expostos a altas concentrações de cobre dissolvido em aguas 

superficiais, e apresentaram altas concentrações de cobre nos seus tecidos. Outro 

exemplo é na região de Coquimbo, no Chile, que sofreu grave poluição do solo e da 

água devido aos metais da mineração, particularmente cobre (PIZARRO et al., 

2015). 

A mina de Pedra Verde, em Viçosa do Ceará, Brasil, foi explorada na década 

de 1980, para extração de minério de cobre. As atividades desenvolvidas no local 

consistiam na extração de minérios sulfetados (Calcopirita - CuFeS2 e Calcocita - 

Cu2S) e oxidados (Malaquita - Cu2(CO3)(OH)2) e seu posterior processamento por 

hidrometalurgia, por meio da lixiviação com ácido sulfúrico. Durante o processo, 

toneladas de rejeitos foram dispersos ao longo de uma encosta escarpada, 

contaminando os solos e as plantas das adjacências (PERLATTI et al., 2014).  

Porém, pouco se sabe sobre o quanto esses rejeitos emitem de Cu para o 

ambiente. O material encontra-se abandonado no local há mais de 30 anos, e a 

compreensão da dinâmica geoquímica e do potencial de emissão de Cu por esses 

rejeitos torna-se fundamental para o planejamento adequado de futuras ações de 

controle, remediação e recuperação. 

Nesse contexto, e baseado na hipótese de que rejeitos de minério de cobre 

dispostos a céu aberto e expostos a intempéries naturais podem emitir elevadas 

concentrações do metal para o ambiente, impedindo sua regeneração natural. Este 

trabalho teve por objetivo determinar, com base em experimentos controlados de 

lixiviação, o potencial que rejeitos de minérios compostos por sulfetos e carbonatos 

de Cu têm para emitir Cu2+ para o ambiente,  utilizando dois solos distintos, próximos 

da região da mina, para experimento em vasos.  Além de avaliar o potencial risco do 

metal para os seres vivos, mediante fracionamento geoquímico e determinação de 

teores biodisponíveis do elemento no solo. 

 
O estudo foi conduzido considerando as resoluções CONAMA 357 (que dispõe 

sobre a classificação dos corpos de água e os padrões para o seu enquadramento) 

e a CONAMA 454 (que avalia o grau de poluição ambiental dos sedimentos, 

adotando valores de referência para metais) como parâmetro de comparação e 
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avaliação da qualidade do solo e da água no entorno da mina abandonada Pedra 

Verde. 
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2 HIPÓTESE   

Os rejeitos de mineração de Cobre dispostos a céu aberto na Mina de Pedra 

Verde impactam negativamente o meio ambiente local, liberando elevadas 

concentrações de Cobre, mediante eventos pluviais.  

Chuvas torrenciais do semiárido brasileiro, associadas a características do 

solo, podem possibilitar que impactos gerados pela atividade de mineração seja 

maior em solos argilosos do que em solos arenosos. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Determinar o teor de cobre lixiviado dos rejeitos da mina de Pedra Verde, seu 

acúmulo no solo da mina, bem como a sua concentração na água e 

biodisponibilidade no solo. 

3.2 Específicos 

a-) Determinar o teor de cobre lixiviado dos rejeitos da mina, com base em 

experimento em ambiente controlado. 

b-) Determinar as concentrações e as formas geoquímicas do cobre no solo 

arenoso e argiloso e suas possíveis consequências para a biodisponibilidade e o 

transporte do metal; 

c-) Determinar os parâmetros físico-químicos básicos (pH e condutividade 

elétrica) e os teores de cobre no lixiviado. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

4.1 Descrição da área  

O experimento foi conduzido com base na mina Pedra Verde, localizada no 

nordeste do Brasil, no município de Viçosa do Ceará/CE, conforme figura 4. O local, 

explorado na década de 80 para a extração e o processamento de cobre a partir de 

carbonatos (malaquita) e sulfetos (calcopirita e calcocita), possui grandes pilhas de 

rejeitos dispostos a céu aberto há aproximadamente 30 anos e atualmente se 

encontra abandonado.  

Segundo Perlatti (2014), essas pilhas ainda medem 10 metros de altura, e com 

a falta de manutenção desses terraços, além dessa grande quantidade de rejeitos, 

algumas pilhas foram erodidas, espalhando resíduos de rocha a uma distância de 

até 1,5 km ao longo da encosta. A lixiviação hidrometalúrgica nem sempre permite a 

recuperação total do cobre contido nos minerais e, portanto, essas rochas residuais 

ainda podem conter grandes quantidades de cobre, podendo representar um risco 

grande ao ecossistema e à saúde pública local (PERLATTI et al., 2014).     

A mina de cobre de Pedra Verde é de origem supergênica e a zona 

mineralizada de cobre ocorre em filitos como depósitos sulfetados, veias e massas 

irregulares que preenchem as fraturas da mina. Os minerais sulfetados incluem pirita 

(FeS2), calcopirita (CuFeS2), calcocita (Cu2S), bornita (Cu5FeS4) e covelita (USC), 

com arsenopirita (FeAsS), galena (PbS), e esfalerita (ZnS), que ocorrem em 

menores proporções.  Na parte superior do horizonte mineralizado, entre os fititos e 

os conglomerados, predominam óxidos de ferro atingindo níveis de 0,1% de Cu com 

hematita (Fe2O3) como um dos principais constituintes, além da presença ocasional 

de óxido cuproso (Cu2O) (PERLATTI et al., 2014).  

A zona oxidada do minério ocorre nas camadas superficiais, na sua maioria na 

forma de carbonatos em impregnações e estrias de malaquita (Cu2(CO3)(OH) 2), 

que são concentrados ao longo de uma área de mais de 100 metros de uma zona de 

fratura, numa profundidade não superior a 15 metros.  Os minerais de ganga são 

compostos principalmente por quartzo, feldspato, carbonato, muscovita, sericita, 

clorita e calcita (PERLATTI et al., 2014). 
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Próximo à mina, existem pequenas vilas (aproximadamente a 1 km de 

distência) e alguns campos agrícolas que produzem alimentos para a subsistência 

da população local (PERLATTI et al., 2015). O distrito mais próximo é General 

Tibúrcio, que fica a uma distância aproximada de 5 km.  

O clima é considerado tropical quente e semiárido nas regiões de maior altitude 

(onde a mina está localizada) com precipitação média anual entre 960 mm, 

principalmente entre os meses de janeiro e maio, e as temperaturas médias anuais 

variam de 22º a 24º C. A vegetação regional consiste em dois tipos de florestas. A 

tropical, no topo do planalto (serra), e a tropical seca, nas encostas e nas altitudes 

mais baixas (caatinga).   

O Rio Timonha é intermitente e apresenta um pequeno curso com uma 

pequena vazão, tendo seu maior volume d’água nos meses chuvosos (dezembro a 

junho). É o principal ponto receptor da drenagem dos rejeitos da mina abandonada 

Pedra Verde, e sua nascente é bem próxima dali. Ele se estende até a foz próxima 

ao Piauí, sua bacia hidrográfica é a Coreaú. No seu percurso existem várias 

populações que utilizam a água do rio para a criação de peixes, camarão e irrigação 

(NASCIMENTO; SASSI, 2001). 

Devido às altas concentrações de minerais sulfetados contendo cobre e outros 

elementos-traço, supõe-se que estes rejeitos sejam o principal filtro à regeneração 

natural das áreas afetadas (PERLATTI, 2015).  
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Figura 1 - Mapa de localização de Viçosa do Ceará e da mina Pedra Verde  

 
Fonte: Perlatti et al. (2015) 

4.2 Experimento 01 – Potencial de contaminação de águas e solos por 
rejeitos de mineração de cobre  

4.2.1 Coleta de amostras de solo 

Para a montagem do experimento com os vasos, foram utilizadas amostras de 

solos não contaminados. Deste modo, visando a coletar amostras que fossem 

representativas da região, e que não estivessem contaminadas pelos rejeitos, foram 

coletadas cuidadosamente amostras de dois solos distintos, localizados à montante 

da mina (Solo 1 - ponto de coleta 3°32’20.40’’S 41°8’24’’O, de textura areia franca, e 

Solo 2 – ponto de coleta 3°32’16.8’’S 41°8’31.20’’O, de textura franco argilo-

arenoso). Em cada ponto foram coletadas 3 amostras simples de solo, na 

profundidade de 0-20 cm, com auxílio de uma pá. As amostras foram posteriormente 

aglutinadas para a obtenção de uma amostra composta e representativa do local de 

coleta. Após a coleta, os solos foram armazenados em sacos plásticos e mantidos 

refrigerados até a análise e a classificação. 
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4.2.2 Coleta de amostras de rejeito 

Considerando que os rejeitos possuem grande heterogeneidade espacial e 

físico-química, conforme detectado por estudos prévios (PERLATTI et al., 2014, 

2015a), as amostras de rejeito foram coletadas de forma aleatória em 10 pontos 

diferentes das pilhas dispersas pela área da mina (figura 5).  

Figura 2 - Localização geográfica da Mina de Pedra Verde e pontos de coleta dos rejeitos 

 
Fonte: Google Earth. 

Com auxílio de uma pá, aproximadamente 200 g de rejeitos foram coletados 

em cada ponto, totalizando 2 kg de material. Posteriormente, referido material foi 

homogeneizado, armazenado em sacos plásticos, identificado e mantido refrigerado 

até a análise. 
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4.2.3 Delineamento experimental  

O experimento foi conduzido durante três meses em casa de vegetação no 

Departamento de Biologia na Universidade Federal do Ceará – UFC. Consistiu em 

aplicações de chuva artificial sobre vasos contendo os solos da região com os 

rejeitos da mina em superfície, visando a reproduzir as condições que se encontram 

na mina. 

Foram preparados 5 vasos de cada solo (1 kg de solo por vaso), contendo 

rejeitos em superfície (200g por vaso), totalizando 10 vasos.  

Os vasos utilizados no experimento apresentavam 10 cm de largura e 10 cm de 

comprimento, totalizando uma área de 0,0210 m2. Todos os vasos continham em 

seu fundo perfurações com 6 mm de diâmetro interior. Acoplados a esses furos, 

havia recipientes plásticos para coleta do lixiviado. No fundo dos vasos, sob o solo, 

foi colocada uma tela tipo sombrite (80%) para evitar perda de solo/sedimento e 

passagem desse material para solução lixiviada. Entre o solo e os rejeitos foi 

novamente colocada uma camada de sombrite, com o objetivo de facilitar a coleta 

de amostras de solo para análise após o término do experimento, evitando que o 

rejeito fosse coletado juntamente com o solo. 

Figura 3 - Esquema dos vasos para irrigação e coleta do lixiviado 

 
Fonte: Elaboração própria.  

A quantidade de água adicionada foi calculada para atingir os volumes de 

chuva médios anuais registrados para o município de Viçosa do Ceará, 
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considerando os meses de fevereiro, março e abril, visto que são os meses que 

mais chovem na região. Os dados de pluviosidade foram obtidos com base no 

histórico de 30 anos (1980 a 2010) no município (FUNCEME, 2015). Sendo assim, 

foram adicionados 326 ml de água sobre os vasos no decorrer dos 3 meses, por 

meio de regas semanais. A duração de cada simulação foi de aproximadamente 30 

minutos com 160ml/0,0210m2/dia útil da semana.   

4.2.4 Coleta do solo nos vasos e da solução lixiviada 

Finalizados os três meses de experimento, foram coletadas, em cada vaso, três 

amostras simples de solo, as quais foram misturadas para formar uma amostra 

composta por vaso. Após a coleta, os solos foram secos ao ar, passados em peneira 

de 2 mm e armazenados em sacos plásticos até a análise. 

As soluções lixiviadas de cada vaso foram coletadas semanalmente, a partir da 

terceira semana que se iniciou o experimento, tempo necessário para a saturação 

do solo. Ao final do experimento, as amostras de lixiviado foram armazenadas em 

congelador até as análises.  

4.2.5 Metodologia analítica 

4.2.5.1 Solos e rejeitos 

Antes de iniciar o experimento, os solos sem contaminação tiveram sua 

composição granulométrica analisada, bem como o pH (1:1 água), condutividade 

elétrica (CE), teores totais de carbono (via úmida) e nitrogênio (KJELDAHL) (Manual 

de métodos de análise de solo 1997), teor total de Cu (USEPA 3050), além da 

extração sequencial, para determinação das concentrações de Cu nas diferentes 

frações do solo (metodologia abaixo). Após o experimento, foram analisados os 

teores totais e fracionados de Cu no solo.  

A distribuição de metais nos solos e nos rejeitos foram avaliados, adaptando-se 

o método de extração sequencial proposto por Perlatti et al. (2014). 

Dessa forma, as amostras de rejeito foram moídas para serem realizadas as 

seguintes análises em 1 g de solo e de rejeito:  
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• F1 – Cu Trocável – Foi adicionado 8 ml de MgCl2 1M (pH 7.0), agitado por 

1 hora a temperatura ambiente, centrifugado a 3.000 rpm por 15 minutos e 

filtrado; 

• F2 - Cu associado aos carbonatos – 30 ml de solução de 1M NaOAc (pH 

5.0), agitado por 5 horas a temperatura ambiente, centrifugado a 3.000 

rpm por 15 minutos e filtrado; 

• F3 - Cu associado à matéria orgânica –10 ml de solução NaOCl 6% a pH 

8.0, agitado por 6 horas a 25 °C, centrifugado a 3.000rpm por 15 minutos 

e filtrado. O procedimento foi repetido 2 vezes (totalizando 3). O 

sobrenadante filtrado foi colocado sempre no mesmo frasco; 

• F4 - Cu associado a óxidos de Fe amorfos – 30 ml de ácido oxálico 0.2 M 

+ oxalato de amônia 0.2 M (pH 3), agitado por 2 horas no escuro, 

centrifugado a 3.000rpm por 15 minutos e filtrado; 

• F5 – Associado a óxidos de Fe Cristalino – extraído com solução de citrato 

de sódio 0.25M + bicarbonato de sódio 0.11M + 3 grs de ditionito de sódio, 

agitado por 30 minutos a 75°C e centrifugado; 

• F6 - Cu associado a sulfetos – 5 ml de solução 4M HNO3, colocado em 

banho maria por 16 horas a 80 °C, com agitação ocasional; e 

• F7 - Residual – em tubo de Teflon para micro-ondas, foi adicionado 9 ml 

de solução 65% HNO3 + 3 ml HCl a 37% + 2 ml de 1M HF, e colocado no 

micro-ondas por 35 minutos a 200 °C. Após esfriar, foram adicionados 

mais 5 ml de ácido bórico 5% + 1 ml de 1M HF e aquecido novamente por 

15 minutos a 160°C. Foi colocado o extrato em tubos de plástico, e 

completado o volume a 50ml com água ultrapura. 

 Entre cada passo da extração, o solo residual foi lavado com 20 ml de água 

ultrapura, e a mistura agitada manualmente e centrifugada a 3000 rpm durante 15 

minutos. O sobrenadante foi descartado para impedir a interferência do reagente 

anterior da extração subsequente. Todas as amostras foram analisadas em triplicata 
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e os extratos analisados por espectrometria de absorção atômica (PERKIN-ELMER 

1100 B da COMTEC).  

4.2.5.2 Água e lixiviados 

Tanto a água utilizada para simulação da chuva no experimento quanto o 

lixiviado obtido após o experimento foram analisados no que se refere ao pH e CE. 

O teor total de cobre foi analisado por sorção atômica.  

O valor do pH e da CE foi determinado pelo pHmetro DM-22 da marca 

Digimed, que utiliza um eletrodo de vidro associado a um eletrodo de referência.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização inicial do solo, água e rejeitos 

Os dois solos utilizados no experimento apresentaram o mesmo valor de pH, 

porém manifestaram características distintas, quanto à composição granulométrica. 

No solo 1, predominam as partículas da fração areia, enquanto que o solo 2 

apresenta um predomínio da fração argila (Tabela 1). 

Os teores totais de Cu observados nos solos não contaminados, utilizados 

como referência no experimento, apresentam teores de Cu dentro dos parâmetros 

de qualidade do solo, com 36,1 mg kg-1 no solo 1 e 40,6 mg kg-1 no solo 2. Kabata-

Pendias (2011) descreve que os valores médios de background de Cu nos solos ao 

redor do mundo encontram-se em 38,9 mg kg-1, enquanto que, no Brasil, a 

Resolução CONAMA 420/09 define como 60 mg kg-1 de Cu o teor de intervenção 

para solos. 

O fracionamento geoquímico de Cu nos solos demonstra que no solo 1, mais 

arenoso, há uma maior concentração do metal nas frações F3 (matéria orgânica) e 

F5 (óxido de Fe cristalino), enquanto que no solo 2 as maiores concentrações de 

cobre encontram-se nas frações F5, F6 e F7 (óxidos cristalinos, sulfetos e residual, 

respectivamente).  

Tabela 1 - Caracterização físico-química dos solos utilizados no experimento e 
resultados do fracionamento geoquímico do Cobre 

 
  pH CE 

(ds/m) 
C  

(g/kg) 
N 

 (g/kg) 
Areia  
(g/kg) 

Silte 
 (g/kg) 

Argila  
(g/kg) Classificação 

Sol
o 1 4.9 0.27 13.88 1.49 720 182 120 Areia Franca 

Sol
o 2 4.9 0.11 8.00 0.83 530 203 405 Franco Argilo 

Arenoso 

Cu (mg/kg-1) 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Cu TOTAL 

Sol
o1 

0.72 ± 
0.00 

2.40 ± 
0.00 

7.73 ± 
0.71 

3.10 ± 
0.35 

10.40 ± 
0.17 

6.60 ± 
2.10 

5.20 ± 
0.40 36.15 ± 2.59 

Sol
o2 

0.56 ± 
0.08 

2.10 ± 
0.00 

3.50 ± 
0.10 

4.70 ± 
0.62 

10.60 ± 
1.21 

10.80 ± 
0.60 

8.40 ± 
0.40 40.66 ± 1.98 

Fonte: Elaboração própria.  
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No solo 1, o maior acúmulo de Cu na fração F3 se deve provavelmente ao 

maior teor de matéria orgânica, conforme se observa nos teores de C e N, onde o 

solo arenoso possui teores maiores desses elementos que o solo 2. Já é bem 

conhecida a afinidade entre o Cu e a matéria orgânica, pela formação de complexos 

organo-metálicos, que diminui a biodisponibilidade do metal (STRAWN; BAKER, 

2009).  

Entretanto, o maior acúmulo de Cu neste solo ocorre na fração F5 (óxidos de 

ferro), que de certo modo é incomum, uma vez que esses óxidos são mais 

comumente encontrados em solos argilosos. Nesse caso, pode estar havendo um 

recobrimento dos grãos de areia por oxi-hidróxidos de Fe e Al, que por sua vez 

estão adsorvendo os íons de Cu. Tal comportamento já foi observado em outros 

estudos (OTERO et al., 2013). 

Já o solo 2, devido aos maiores teores de argila, adsorve o Cu em frações mais 

estáveis, como óxidos cristalinos e na fase residual (SIPOS et al., 2008). No caso, 

apesar de apresentar teores mais elevados de Cu que o solo 1, nesse solo, devido 

às associações do metal serem mais estáveis, teoricamente é um solo com maior 

capacidade de retenção de Cu. 

A água utilizada no experimento apresentou valor médio de pH = 7.69. Já os 

teores de Cu na água utilizada na simulação da chuva apresentaram teores 

máximos de Cu, da ordem de 0.01 mg L-1, podendo ser considerada isenta de 

contaminação por Cu. 

Ainda no sentido de caracterizar as amostras utilizadas no experimento, 

também foi feita a extração sequencial de Cu nos rejeitos. Foram selecionadas 

aleatoriamente três amostras e submetidas à análise, que detectaram, em média, 

teores totais de Cu da ordem de 8.343 mg kg-1. Esses teores são extremamente 

elevados e demonstram alto potencial de contaminação dos rejeitos para o 

ambiente.  

A extração sequencial dos rejeitos (Figura 7) apontou que a maior parte do Cu 

está associada aos carbonatos (F2), aos óxidos de Fe amorfos (F4) e aos sulfetos 

(F6), respectivamente. Na amostra de Rejeito 1, a distribuição do Cu entre as 

frações foi de 40% nos carbonatos, 48% nos óxidos de Fe amorfos e 9% nos 

sulfetos, concentrando 98% nessas três frações. Já a amostra de rejeitos 2 
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apresentou porcentagens de 46% na F2, 43% na F4 e 8% na F6, totalizando 98%, 

enquanto que a amostra 3 concentrou 38% na F2, 50% na F4 e 9% na F6, somando 

98% nessas três frações. 

De fato, estudos anteriores (PERLATTI et al., 2014) identificaram que os 

principais minérios de cobre da jazida são a malaquita (carbonato de Cu) e a 

calcocita (sulfeto de Cu), portanto, os carbonatos e sulfetos de Cu predominam 

como minerais primários e consequentemente armazenam as maiores quantidades 

do metal.  

Figura 4 - Distribuição do Cu em mg/Kg nas diferentes frações dos rejeitos 

 
Fonte: Elaboração própria.  

Já a elevada associação do Cu com óxidos amorfos de ferro pode ser 

explicada pela oxidação dos sulfetos (ex: CuFeS2 e Cu3FeS4), que em contato com a 

água e oxigênio libera o cobre na forma Cu2+ (reações 1 e 2; FAURE, 1991), além de 

formar oxi-hidróxidos de Fe, que posteriormente podem vir a adsorver esses íons. 

Além disso, essa reação gera acidez para o solo, o que é muito comum em áreas de 

mina com minerais sulfetados, gerando a drenagem ácida. As reações comumente 

observadas nesses casos são: 
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CuFeS2 + 15/4O2 + 7/2H2O↔Fe(OH)3 + 2SO=4 + Cu2+ + 4H+                                

(1) 

Cu3FeS4 + 31/4O2 + 7/2H2O↔Fe(OH)3 + 4SO=4 + 3Cu2+ + 4H+                            

(2) 

5.2 Teor total e fracionamento de Cu no solo após o experimento 

Após os 3 meses de simulações de chuva sobre os rejeitos/solos, foram 

observadas alterações estatisticamente significativas, nos teores totais de Cu dos 

solos (Figura 8). 

Para o solo 1, foi observado um aumento médio de 7,51 mg/Cu por Kg de solo, 

enquanto que no solo 2, foi observado um aumento de 16,07 mg/Cu por Kg de solo. 

Esses resultados evidenciam a pronunciada dissolução dos minerais presentes e 

seu potencial em promover a contaminação de solos (21% e 39% de incremento, 

respectivamente, nos solos 1 e 2). 

Figura 5 - Teor total de cobre nos solos antes e depois do experimento. Tukey 5%.  
Comparação entre os mesmos solos 

 
Fonte: Elaboração própria.  

O maior acúmulo de Cu no Solo 2, provavelmente, está relacionado aos 

maiores teores de argila. Solos argilosos tendem a possuir mais sítios de adsorção 

em sua composição, o que faz com que tenham maior capacidade de acumular 

água, e consequentemente seus solutos, imobilizando maiores quantidades de íons, 

sejam eles nutrientes ou elementos potencialmente tóxicos, como os metais (Sipos, 

2008).  

a 
a 

b 

b 
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Já o solo 1, de composição mais arenosa, não teve a mesma capacidade de 

imobilizar o Cu, uma vez que a maior parte de sua capacidade sortiva encontra-se 

na matéria orgânica, quando presente, e na dependência/possibilidade de formação 

de recobrimento dos grãos de areia por oxi-hidróxidos de Fe  e Al. Fato este que fica 

evidente, ao se observar os resultados da extração sequencial (Figura 9).  

Figura 6 - Extração sequencial de Cu em mg/kg antes e depois do experimento 

 
        Fonte: Elaboração própria. 

No solo 1, na fração F1 (Cu trocável/biodisponível), houve um aumento de 

115% do teor de Cu2+ após o experimento, seguido por F4 (óxido de ferro amorfo) 

com 97% de aumento em relação ao solo antes do experimento. Os teores de cobre 

em F2, F6 e F7 tiveram um aumento relativo de 28%, 20% e 18%, respectivamente. 

Em F3 e F5 permaneceram praticamente inalterados com aumento de apenas 5% e 

3%, respectivamente. 

Já no solo 2 (mais argiloso), os maiores aumentos na concentração de Cu2+ 

ocorreram nas frações F1, F2 e F4 com incrementos equivalentes a 248%, 207% e 

170%, respectivamente (Figura 5). Nas demais frações (F3; F5 e F6), os aumentos 

nas concentrações de Cu não foram tão pronunciados.  

Dentre as frações do solo, a matéria orgânica destaca-se na imobilização do 

cobre, devido à forte interação que ela apresenta com o íon, por meio da formação 

de complexos de esfera externa e interna, além de ligações com grupos carboxílicos 

e fenólicos (GUO et al., 2006).  
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A fração associada aos óxidos amorfos (F4) foi a segunda mais importante no 

solo arenoso (Solo 1) e a terceira com maior capacidade de retenção no solo 

argiloso (Tabela 3). Já o teor de Cu2+, associado aos óxidos cristalinos (F5), foi 

pouco expressivo quanto à capacidade de retenção, quando comparado à F4. Essa 

maior retenção observada na fração associada aos óxidos amorfos/baixa 

cristalinidade, provavelmente, encontra-se associada à grande superfície específica 

associada a esses óxidos, em detrimento das formas cristalinas (F5) 

(SCHWERTMANN; TAYLOR, 1977).  

Quanto à fração residual (F7), ela praticamente não existia nos rejeitos, quando 

se observam os valores encontrados nos solos após o experimento, pode-se 

verificar que existe muita fração residual. Isso pode ocorrer devido à adsorção 

específica com os argilominerais. Da mesma forma acontece quando se compara o 

teor de cobre ligado à matéria orgânica presente nos rejeitos com o teor que 

aparece no solo após o experimento. Pode-se observar que, após o experimento, a 

influência dos carbonatos diminui enquanto aparece a influência dos óxidos 

cristalinos, além de aumentar muito a participação das formas trocáveis ou 

prontamente biodisponíveis. Esse cobre pode estar vindo da dissolução dos 

carbonatos e, talvez, da oxidação dos sulfetos, pois são as frações maus 

susceptíveis à alterações, nessas condições.      

A dissolução e oxidação de carbonatos e sulfetos, respectivamente, culminam 

em aumento da biodisponibilidade de Cu para o meio. Nesse contexto, a exposição 

dos rejeitos às intempéries representa um elevado potencial de contaminação para 

os ambientes circunvizinhos à mina.   

5.3 Teores de Cu lixiviados 

No solo 1 (arenoso) foi observado que os teores de Cu lixiviados foram maiores 

do que no solo 2  (argiloso) (Figura 10), corroborando a ideia de que solos argilosos 

acumulam mais Cu e minimizam a lixiviação, enquanto que solos mais arenosos se 

tornam menos susceptíveis a acumular metais, porém permitem uma lixiviação 

maior.  
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Figura 7 - Evolução da lixiviação de Cu. Os valores referem-se aos teores médios 
acumulados durante o período. O valor final refere-se ao total de Cu lixiviado por vaso 

 

Fonte: Elaboração própria.  

De forma geral, a média do conteúdo total de Cu encontrada no lixiviado dos 

vasos contendo o solo arenoso foi de 0,60 mg/L-1 de Cu. Já no solo argiloso, a 

média do conteúdo total de Cu dos lixiviados foi de 0,34 mg, ou seja, quase a 

metade. Esses valores representam uma diferença significativa (p<0.05) na 

capacidade de cada solo em reter os íons de cobre. Os valores encontrados são 

relativamente baixos, porém, quando se calculam esses valores para mais 2 meses 

de experimento (simulando uma precipitação anual), encontram-se valores de 1,0 

mg (para o solo arenoso) e 0,57 mg (para o solo argiloso).    

Extrapolando os resultados para um cálculo anual, pode-se estimar que 1 kg de 

rejeito (200g x 5), exposto a uma pluviosidade média anual de 1.630 mm (326mm x 

5), tem potencial para lixiviar 61.30 mg/L-1 Cu por ano. Sendo assim, comparando 

esses valores ao valor máximo permitido pela legislação brasileira, que é de 2 mg/L-

1, para águas subterrâneas (CONAMA 2009), pode-se concluir que os teores de 

cobre lixiviados no solo, oriundos dos rejeitos em superfície, têm potencial para 

contaminar de forma substancial as águas subterrâneas nas adjacências da mina. 

A tabela 2 apresenta os dados compilados dos teores de Cu adsorvidos e 

lixiviados, que representam os teores totais de Cu emitidos pelos rejeitos. Observa-

se que houve uma variação significativa na emissão de Cu pelos rejeitos, tanto entre 
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as repetições no mesmo solo quanto entre os solos. Essa variação era de certo 

modo esperada, dada a grande heterogeneidade dos rejeitos, que são compostos 

por diversos minerais, como carbonatos, óxidos e sulfetos de Cu.  

Tabela 2 - Teor total de cobre emitido pelos rejeitos durante o experimento 

SOLO	01	-	ARENOSO	 POT	1	 POT	2	 POT	3	 POT	4	 POT	5	
Solo	Inicial	Cu	(mg/kg-1)	 36.15	 36.15	 36.15	 36.15	 36.15	
Pós-experimento	(mg/kg-1)	 45.27	 45.09	 38.75	 41.62	 47.58	
TOTAL	adsorvido	no	solo	(mg/Kg-1)		 9.12	 8.94	 2.60	 5.47	 11.43	
	 	 	 	 	 	
Lixiviado	(mg/L-1)	 0.73	 1.00	 0.36	 0.27	 0.63	
	 	 	 	 	 	
Total	Cu	emitido	pelos	rejeitos	(adsorvido	+	
lixiviado)	mg/Cu	 9.85	 9.94	 2.96	 5.74	 12.06	

Teor	médio	emitido	pelos	
8.11	±3.68	mg/Cu	

rejeitos	durante	o	experimento	(solo	1)	
	 	 	 	 	 	
SOLO	02	-	FRANCO	ARENO	ARGILOSO	 POT	1	 POT	2	 POT	3	 POT	4	 POT	5	
Solo	Inicial	Cu	(mg/kg-1)	 40.66	 40.66	 40.66	 40.66	 40.66	
Pós-experimento	(mg/kg-1)	 50.11	 54.99	 55.97	 47.75	 74.81	
TOTAL		adsorvido	Cu	(mg/Kg-1)	 9.45	 14.33	 15.31	 7.09	 34.15	
	 	 	 	 	 	
Lixiviado	(mg/L-1)	 0.21	 0.41	 0.66	 0.17	 0.26	
	 	 	 	 	 	
Total	Cu	emitido	pelos	rejeitos	(adsorvido	+	
lixiviado)	mg/Cu	 9.66	 14.74	 15.97	 7.26	 34.41	

Teor	médio	emitido	pelos	
16.41	±10.68	mg/Cu	

rejeitos	durante	o	experimento	(solo	2)	
	 	 	 	 	 	
Teor	médio	de	Cu	emitido	pelos	

12.26	±	8.71	mg/Cu	
rejeitos	(solo	1+solo	2/2)*	
* Considerando 200 gramas de rejeito, 326 ml de água adicionada em 1kg de solo. 

Cada mineral possui um comportamento reativo frente às intempéries, no caso 

em estudo a água, e suas reações possuem tempos diferentes, as quais influenciam 

na liberação do Cu (LIMA et al., 2000). 

Os sulfetos, que estão presentes no rejeito, quando são expostos a ambientes 

abertos e entram em contato com o oxigênio e a água, geram os sulfatos, 

substâncias ácidas, que nem sempre dão origem à água ácida. O que causa a água 

de drenagem acida são características locais e a diferença entre o poder de geração 
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dessa água e o poder de neutralizá-la. Nos locais onde ha uma maior quantidade de 

carbonatos e bicarbonatos, componentes de característica básica, é mais fácil 

ocorrer a neutralização natural da água de drenagem ácida.  (MELLO, 2014). 

Um estudo realizado na mina de cobre de Huogeqi, localizada no interior da 

Mongólia, na China, avaliou o potencial de lixiviação e formação de drenagem ácida 

formada pelos rejeitos da mina. Nesse estudo, foram encontradas altas 

concentrações de cobre nos rejeitos e no lixiviado, variando de 439,1mg/kg a 

4527mg/kg e 0,162 a 7,964mg/L, respectivamente. Nesse estudo, o cobre estava 

mais presente na forma oxidável (acima de 60%). O silicato foi a segunda forma 

mais encontrada no rejeito, enquanto as formas desoxidadas e trocáveis existiram 

em pequena quantidade.  (CHEN, 2018). 

Um estudo que aconteceu no Brasil, em Minas Gerais, avaliou preliminarmente 

a drenagem ácida de minas, associando os valores de pH obtidos nas amostras com 

a presença de carbonatos e sulfetos. As amostras com altos valores de pH foram 

relacionados à presença de carbonatos e aquelas com pH baixo/ácido sugerem a 

presença de sulfetos. Em geral, valores de condutividade elétrica são mais altos em 

amostras contendo sulfetos e estão associados ao processo de drenagem ácida, à 

oxidação de sulfeto, que envolve reações de solubilização iônica e, 

consequentemente, ao aumento dos valores de condutividade elétrica. (MELLO, 

2006). 
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6 CONCLUSÕES 

Os resultados corroboram a hipótese inicial, uma vez que demonstram que a 

deposição de rejeitos de minérios sulfetados e carbonatados de cobre a céu aberto, 

expostos a ação de intempéries como a chuva, são fontes potenciais de 

contaminação para o solo e para as águas, mesmo após décadas de exposição.  

Também fica evidente que as características dos solos onde se encontram 

esses rejeitos influenciam de forma clara na mobilidade do metal. Solos mais 

arenosos tendem a reter menos o metal, favorecendo sua lixiviação para o subsolo. 

Já solos mais argilosos tendem a adsorver mais o metal, principalmente devido aos 

óxidos presentes na argila, minimizando sua lixiviação para as águas subterrâneas. 

Considerando as milhares de toneladas de rejeitos existentes na mina de 

Pedra Verde, assim como já relatado em diversas outras minas de cobre ao redor do 

mundo, fica claro o grande risco de contaminação ambiental que a deposição 

inadequada desse tipo de rejeito representa, tanto para o solo como para os cursos 

d’água. 

Esses resultados são de fundamental importância para a elaboração e a 

aplicação de técnicas de recuperação ambiental, uma vez que permitem 

dimensionar adequadamente as medidas a serem tomadas, visando a impedir que o 

excesso de Cu emitido pelos rejeitos atinja solos e rios. 
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