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RESUMO 

 
O Centro Tecnológico de Resíduos (CENTRES) é um exemplo de passivo 

ambiental localizado no município de Queimados, RJ. Neste local, toneladas de 
resíduos industriais foram armazenadas sem nenhum critério ou fiscalização. Os 
recipientes contendo rejeitos químicos sofreram vazamentos e ocasionaram o 
contato de metais tóxicos com o solo. Metais tóxicos no solo associam-se a 
diversos componentes orgânicos e inorgânicos, apresentando-se em diversas 
formas químicas que podem interferir na mobilidade destes metais no solo Este 
estudo visa observar a presença e a mobilidade dos metais Cádmio, Cromo, Cobre, 
Níquel, Chumbo e Zinco no solo do CENTRES. Para tal foram realizadas análises 
de caracterização do solo e extrações pseudototais e sequenciais em amostras de 
sete diferentes pontos da localidade mencionada. As análises físicas do solo foram 
realizadas segundo a metodologia da EMBRAPA (1997). As análises químicas para 
avaliação da concentração dos metais no solo e para fracionamento geoquímico 
foram realizadas com os métodos US EPA3051 e BCR, respectivamente.  No 
método BCR as frações solúveis em ácido, redutível e oxidável, e residual são 
obtidas através de ataques químicos sucessivos. As análises de caracterização 
física mostraram um solo predominantemente franco-argiloarenoso, com pH 
variando entre 4,2 e 6,9 e baixa capacidade de troca de cátions. As análises de 
concentração de contaminantes mostraram solos com valores acima da 
recomendação sugerida pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 
(CETESB, 2005) e pela Resolução CONAMA (2009), com destaque para os pontos 
P5 e P6, que apresentaram altas concentrações de contaminantes.  Dos sete 
pontos analisados, quatro estavam classificados como solos Classe 3 ou Classe 4 
de acordo com CONAMA (2009), o que demonstra a gravidade da contaminação 
da área. O Fracionamento Geoquímico das amostras mostrou que em P1, P2, P5 e 
P6 os metais que apresentam maiores concentrações, encontram-se também na 
Fração Trocável do solo, ou seja, a Fração mais disponível ao ambiente. Em 
contrapartida, Zinco e Chumbo apresentaram altas concentrações na Fase 
Residual do solo. 
 
Palavras - chave: solos; resíduos; contaminantes. 

 
 



  

 
ABSTRACT 

 
Centro de Tecnológico de Resíduos (CENTRES) is an example of 

environmental liabilities in the town of Queimados, RJ. In this place, tons of industrial 
waste were stored without any discretion or supervision. The containers of chemical 
waste have suffered and caused leaks of toxic metals contact with the ground. Toxic 
metals in soil are associated with various organic and inorganic components, 
performing in various chemical forms that can interfere with the mobility of these 
metals in the soil. This study aims to observe the presence and mobility of metals 
Cadmium, Chromium, Copper, Nickel, Lead and zinc in soil from the center. For this 
analysis were performed to characterize the soil and pseudototais extractions and 
sequential samples from seven different points in the locality mentioned. The physical 
analysis of soil were performed using the methodology of EMBRAPA (1997). The 
chemical analysis to assess the concentration of metals in soil and geochemical 
fractionation methods were performed with the US EPA3051 and BCR, respectively. 
In BCR fractions soluble in acid, reducible and oxidizable, and residual are obtained 
by successive chemical attacks. The analysis of physical characterization showed a 
sandy-clay loam, with pH ranging between 4.2 and 6.9 and low cation exchange 
capacity. The analysis showed the concentration of contaminants in soil above the 
recommended values suggested by the Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental (CETESB, 2005) and by CONAMA (2009), highlighting the points P5 and 
P6, which showed high concentrations of contaminants in area. Of the seven points 
analyzed, four were classified as Class 3 soils or Class 4 according to CONAMA 
(2009). The Geochemical fractionation of samples showed that in P1, P2, P5 and P6, 
the metals that have higher concentrations are also found in the exchangeable 
fraction of soil, the fraction most available to the environment. In contrast, zinc and 
lead concentrations were high in Residual Phase soil. 
 
Key - words: soil, waste, contaminants. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O meio ambiente sempre foi o locus das atividades humanas, fato que, 

juntamente com os processos naturais, explica a constante transformação do 

espaço. Segundo SANTOS (2005), o espaço reproduz as necessidades sociais, 

econômicas e políticas na medida em que estas o vão transformando. Dessa forma, 

a transformação do espaço natural em espaço produtivo é fruto de um conjunto de 

decisões que fazem com que um local seja apropriado para um determinado fim. 

Ao utilizar o espaço e exercer nele as mais variadas atividades, este passa a 

receber os resíduos das atividades humanas gerados pelos padrões de consumo da 

sociedade atual. O ser humano tem a capacidade de transformar em larga escala 

determinados materiais e colocá-los no meio ambiente em formas que o 

ecossistema natural (ou até modificado) não é capaz de absorver sem comprometer 

demasiadamente o seu funcionamento. Quando o meio ambiente torna-se um 

espaço receptor de poluição e rejeitos, tem-se então um desequilíbrio ambiental 

(geralmente seguido por deterioração do ambiente). 

Estes rejeitos podem ser classificados em categorias. Segundo a ABNT NBR 

10004 (2004), o resíduo sólido pode ser de origem industrial, doméstica, hospitalar, 

agrícola, comercial, entre outras. Um destes resíduos sólidos destaca-se pela 

possibilidade de apresentar alta periculosidade: os resíduos industriais. 

Segundo TENÓRIO & ESPINOSA (2004), a responsabilidade pelo manejo e 

destinação dos resíduos gerados em indústrias é da empresa geradora. 

Dependendo da forma de destinação, a empresa prestadora de serviço pode ser co-

responsável. Um exemplo é quando um resíduo industrial é destinado a um aterro – 

neste caso a responsabilidade passa a ser também da empresa que gerencia o 

aterro. 
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Um exemplo desse tipo de atividade ocorreu no município de Queimados 

(RJ), em uma área pertencente à Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu 

(CODENI) de capital misto, onde foi instalado o Centro Tecnológico de Resíduos 

(CENTRES) criado em 1987, com o objetivo de ser um centro de estocagem 

transitório. 

Entretanto, parte dos resíduos não recebia uma destinação final e permanecia 

no pátio em condições inadequadas de estocagem. Os resíduos armazenados em 

latões ficavam ao sabor das intempéries e muitos vazamentos aconteceram, de 

maneira que determinadas substâncias entraram em contato direto com o solo, entre 

elas, metais potencialmente tóxicos. Esta prática foi realizada em desacordo com a 

Lei Federal 10.406/2002 que determina no artigo 1228, §1º, que o direito de 

propriedade deve ser exercido de modo que sejam preservados a flora, a fauna, as 

belezas naturais, e o equilíbrio ecológico, bem como evitada a poluição do ar e das 

águas. 

Sabe-se que, em geral, a maioria dos metais ocorre naturalmente no solo em 

concentrações pequenas e em formas não prontamente disponíveis para as plantas 

e organismos vivos (RESENDE, 1995). Algumas células animais e vegetais utilizam 

alguns desses metais em teores traço para a manutenção natural de seus 

metabolismos, mas podem ser sensíveis a maiores concentrações. 

Por ocasião da disposição inadequada de resíduos, onde grande quantidade 

de rejeitos químicos entrou em contato direto com o solo, houve o comprometimento 

da qualidade deste, assim como da qualidade da água na lagoa localizada nesta 

área (PINTO, 2001). Outro problema associado a este impacto é o fato da população 

vizinha ao CENTRES ser composta por usuários de poços artesianos para a 

captação de água, ocorrendo um quadro grave de poluição que pode colocar em 

risco a saúde humana, animal e vegetal da área e circunvizinhança. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o nível de contaminação por metais tóxicos no solo da área degradada 

do Centro Tecnológico de Resíduos (CENTRES) utilizando-se análises químicas e 

mineralógicas. 

 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Verificar a qualidade do solo por meio de indicadores físicos e químicos 

destacando a influência destes indicadores no comportamento 

biogeoquímico de metais. 

� Determinar os teores de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, e Zn em suas 

concentrações pseudototais e nas diferentes frações geoquímicas do 

solo do Centres. 
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3. BASE TEÓRICA 

3.1 METAIS TÓXICOS NO SOLO 

 

Os metais constituem o maior grupo entre os elementos químicos. Apesar do 

vocábulo “tóxicos” transmitir uma ideia de poluição, muitos encontram-se 

naturalmente nos solos e são essenciais a animais e plantas, sendo prejudiciais 

apenas em grandes concentrações. Neste caso, podem gerar prejuízos à saúde ao 

entrar em contato com o organismo de pessoas e de outros seres vivos, 

constituindo-se assim uma ameaça à qualidade de vida (BAIRD, 2002).  

Ao entrar em contato com o solo, os metais podem sofrer diversas reações. Tal 

fato ocorre, pois o solo é um ambiente dinâmico, e suas variações de textura, 

erodibilidade, permeabilidade e capacidade de armazenamento de água podem 

alterar a ação desses metais (RESENDE et al., 1995). Sendo assim, os metais 

tóxicos no solo associam-se a diversos componentes orgânicos e inorgânicos, 

apresentando-se em diversas formas químicas que podem regular e alterar a 

mobilidade destes metais no solo (RIBEIRO FILHO, 1997). 

Normalmente, os metais tóxicos acumulam-se na camada superior dos solos, 

onde se encontra grande quantidade de matéria orgânica, além da raiz das plantas, 

tornando-se acessível a estas. YIN et al. (1996) e JACKSON (1998) afirmam a 

existência de afinidade geoquímica entre metais tóxicos e matéria orgânica. Esta se 
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apresenta nos solos como partículas de qualquer tamanho, desde pedaços visíveis a 

olho nu até partículas de dimensão coloidal e também como moléculas orgânicas 

adsorvidas na superfície das partículas de argila ou intercaladas entre as camadas 

lamelares dos silicatos.  

Na Figura 1 observa-se que um composto orgânico (no caso, a matéria 

orgânica) que envolve o cátion metálico de forma a torná-lo pouco disponível para as 

reações de troca no solo. 

A presença de metais tóxicos no solo pode ser originária do intemperismo das 

rochas, sobretudo das ricas em sulfetos, carbonatos, silicatos e fosfatos. Entretanto, 

tal presença pode ocorrer devido às atividades humanas, como uso de pesticidas e 

fungicidas, deposição de esgoto doméstico contendo metais, atividade industrial e 

mineradora (AMARAL SOBRINHO et al., 2009).  

 

 

 
Figura 1: Modelo esquemático dos mecanismos de complexação de metais 

promovido pela ação da matéria orgânica. Fonte: MAIA, 2004. 
 

Dentre as propriedade do solo que afetam a retenção, mobilidade e 

disponibilidade de metais tóxicos estão o pH, capacidade de troca catiônica (CTC), 

quantidade de substâncias húmicas, quantidade e o tipo da fração argila (CAIRES, 

2009; FONTES et al., 2000; GOMES et al., 2001).  
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3.1.1 Cádmio 

 

O cádmio já foi considerado um elemento relativamente raro (VALLE & 

ULMER, 1972; WOOD, 1974). Posteriormente, foi constatado que o mesmo se 

encontra presente no ambiente em baixos níveis (VARMA, 1986). Atualmente, o 

cádmio é o 67º metal em abundância na crosta terrestre (MATTIAZZO-PREZOTTO, 

1994). 

Ao ser introduzido no organismo oralmente, o cádmio é pouco absorvido, 

sendo 95% eliminado (GERHARDSSON & SKERFVING, 1996). Entretanto, o 

restante é acumulado nos rins e fígado, onde pode apresentar uma meia vida 

biológica de 10 anos (TAVARES & CARVALHO, 1992).  

Tratando-se de alimentos, a contaminação se dá por meio do contato com o 

solo que, por sua vez, pode ser contaminado por água de irrigação, deposição 

originária da poluição atmosférica e adubação com fertilizante fosfatado ou 

deposição de rejeito industrial. Por isso, principalmente alimentos de origem vegetal, 

como leguminosas e cereais, contribuem com a maior proporção na ingestão de 

cádmio, visto que a sua concentração aumenta durante o desenvolvimento da planta 

(GONÇALVES et al., 2010). 

 

3.1.2 Cromo 

 

Na maioria dos solos o cromo é encontrado em concentrações que variam de 2 

a 60 mg kg-1 dependendo do tipo de solo (AZEVEDO & CHASIN, 2003).  

O cromo pode apresentar variadas aplicações industriais como seu emprego 

no processo de curtimento de couros, preservação de madeira, inibidor de corrosão, 

entre outros. As principais indústrias que utilizam esse metal são das áreas de 

metalurgia, cerâmica e pigmentos (MATOS et al., 2008). Outra intensa aplicação de 

compostos desse elemento é na determinação espectrofotométrica de matéria 

orgânica em amostras de solos, realizada especialmente em laboratórios de rotina. 

De acordo com a norma ISO 14235, Soil Quality - Determination of organic carbon 

by sulfochromic oxidation, estabelecida em 1998, a matéria orgânica pode ser 

determinada através de sua reação de oxidação com a mistura dicromato de 

potássio em excesso e ácido sulfúrico a uma temperatura de 135 ºC. 
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Apesar de o cromo existir em diferentes estados de oxidação, somente Cr(III) e 

Cr(VI) são suficientemente estáveis para ocorrer no ambiente (EMSLEY, 1989). A 

presença de Cr(III) na dieta de humanos e animais é importante, pois está 

relacionada com o metabolismo de glicose, lipídeos e proteínas. Entretanto, Cr(VI) é 

tóxico, carcinogênico e mutagênico para animais e humano (MATOS et al., 2008). 

Cr(VI) apresenta mais mobilidade que Cr(III), já que seus ânions são transportados 

com facilidade pelo solo (ZACHARA et al., 1989). 

 

3.1.3 Cobre 

 

O cobre é um elemento essencial à nutrição de plantas. Este pode estar 

presente em resíduos domésticos, industriais e compostos organo-metálicos, como 

os agroquímicos, utilizados largamente na agricultura (PEZZARROSSA et al., 1990).  

Assim como outros metais tóxicos, o cobre tem sua solubilidade controlada por 

reações químicas que ocorrem na superfície dos colóides (MATTIGOD & PAGE, 

1983).  

Em solos muito intemperizados, as reações de adsorção de cobre tem 

características diferenciadas de solos com mineralogia expansiva. Quando os óxidos 

e hidróxidos de ferro e alumínio, típicos de solos muito intemperizados, estão 

presentes em pequenas concentrações no solo, os mesmos proporcionam 

considerável efeito na adsorção de cobre, devido à grande afinidade do metal pela 

superfície reativa desses óxidos (SILVEIRA et al. 1999).  

A concentração média mundial de cobre nos solos é de 30 mg Kg-1 numa 

amplitude média entre 2 e 250 mg Kg-1 (ADRIANO, 1986). Segundo KABATA-

PENSIAS et al. (1985), tais valores se encontram entre 6 e 60 mg Kg-1, sendo os 

mais elevados para solos ferralíticos e os mais baixos para solos arenosos. 

Segundo GUEDES (2009) geralmente o cobre é um elemento com pouca 

mobilidade nos solos, com exceção para os solos ácidos e com baixo teor de 

matéria orgânica. 
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3.1.4 Níquel 

 

O níquel tem como origem geoquímica primordial as rochas ígneas, contendo 

até 3600 mg kg-1 deste elemento. Já as rochas sedimentares apresentam baixos 

teores deste metal. 

O níquel no solo se precipita facilmente na superfície dos óxidos. O elemento 

encontra-se ligado ao sulfato em solos ácidos e na forma de complexos orgânicos e 

carbonatos em solos com pH até 8,0 (MCGRATH, 1995). 

O níquel pode expressar seu potencial poluente diretamente nos organismos 

do solo, pela disponibilidade às plantas, além da possibilidade de transferência para 

a cadeia alimentar através das próprias plantas ou pela contaminação das águas de 

superfície e subsuperfície (CHANG et al., 1987; REIS, 2002; SAUERBECK & HEIN, 

1991).  

 

 

3.1.5. Chumbo 

 

O chumbo não é um elemento essencial nem benéfico para as plantas e 

animais. Os alquimistas medievais acreditavam que este era o mais antigo dos 

metais e o associavam ao planeta Saturno: por este motivo, Saturnismo, ainda hoje, 

era uma nomenclatura para o envenenamento por inalação ou ingestão de chumbo.  

A fonte principal de chumbo é a galena, cuja mineração visa também o 

aproveitamento de outros metais a ela associados, já que esta, que normalmente 

contém 86,6% de chumbo, está sempre unida a outros metais.  

O chumbo apresenta um tempo de permanência no solo bastante longo, pois 

esse elemento pode permanecer relativamente imóvel devido à baixa solubilidade. 

Segundo ABREU et al.,(1998) os teores mais elevados de chumbo ficam localizados 

nos primeiros 10 cm iniciais do perfil do solo. ZIMDAHL & KOEPPE (1977) afirmam 

que a fração orgânica é responsável pela fixação deste metal.  

O principal perigo oferecido pelo chumbo não se trata de sua ingestão, mas de 

sua inalação na forma de tatraetilchumbo. Na ingestão, ele é absorvido parcialmente 

pelo intestino e pelo fígado, mas ao ser inalado, principalmente as partículas finas, 

rapidamente é assimilado pelos glóbulos vermelhos e transportado por toda a 

corrente sanguínea. No sangue, este metal possui uma meia vida de 25 dias, 40 
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dias nos tecidos moles e mais de 25 anos nos ossos.  O chumbo em seu estado 

elementar deposita-se nos ossos substituindo o cálcio, afetando órgãos e o sistema 

imunológico (MOREIRA & MOREIRA, 2004).  

 

3.1.6 Zinco 

 

O zinco é um elemento essencial às funções vitais do metabolismo das plantas, 

principalmente às funções relativas ao crescimento e maturação das plantas, por ser 

um ativador enzimático.  

A disponibilidade de zinco refere-se ao seu teor no solo resultante da inter-

relação dos fatores intensidade, quantidade e poder tampão do solo durante um 

ciclo da planta, podendo ser avaliados por meio de extratores químicos 

(VALLADARES, 2009). 

Segundo ABREU (2001), a quantidade total de Zn no solo representa a 

capacidade potencial do solo em fornecê-lo à planta e recebe influência, 

principalmente, do material de origem. Em relação às formas de zinco no solo, este é 

um elemento cuja forma mais comum em solução é a do cátion Zn+2 e movimenta-se 

por difusão no solo, sendo que a maior disponibilidade ocorre na faixa de pH de solo 

entre 5,0 e 6,5 (LOPES, 1999).  

 

3.2  FRACIONAMENTO GEOQUÍMICO DE METAIS TÓXICOS 

 

A determinação das diferentes formas de ligação do metal ao solo fornece 

informações a cerca da mobilidade, disponibilidade e/ou toxicidade. Para este fim, 

diversas técnicas são utilizadas para avaliar o fracionamento dos metais entre 

diferentes frações geoquímicas (SHUMAM, 1979; TESSIER et al., 1979; SILVEIRA 

et al., 2006; AMARAL SOBRINHO et al., 2009). 

Uma dessas técnicas é a extração seqüencial, na qual um grupo de reagentes 

é empregado para a detecção dos cátions metálicos associados às diferentes formas 

químicas do solo, como: cátions metálicos solúveis, trocáveis, adsorvidos 

especificamente aos óxidos de Al, Fe, Mn e matéria orgânica (GUEDES, 2009). Este 

grupo de reagentes possui a capacidade de extrair as frações de metais nas 

diferentes formas. Portanto, o material sólido pode ser fracionado e ser 

seletivamente extraídas pelo uso de reagentes adequados (TESSIER et al., 1979). 
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Geralmente, são utilizados de três a oito extratores, os quais são adicionados 

sequencialmente, de modo que o reagente anterior seja menos agressivo 

comparado aos reagentes seguintes. Ao serem adicionados, sucessivamente, tais 

reagentes extraem seqüencialmente os metais associados às diversas frações da 

amostra.  

As extrações são efetuadas sucessivamente a partir de uma mesma amostra 

inicial. Muitos métodos de extração seqüencial têm sido desenvolvidos - dentre estes 

muitos foram adaptados a partir de outros métodos, com destaque para os de 

MCLAREN & CRAWFORD (1973), SHUMAN (1979), TESSIER et al.  (1979)  e URE 

et al. (1993).  Segundo TESSIER et al. (1979), o uso da extração sequencial, gera 

informações mais detalhadas sobre a disponibilidade biológica, mobilização e 

transporte dos metais, se comparado à outros tipos de extração.   

Os dois métodos mais utilizados são os propostos por TESSIER et al. (1979) 

e o BCR (Community Bureau of Reference) (URE et al., 1993), agora “Standards, 

Measurements and Testing Programme”. 

 O método BCR foi desenvolvido com o intuito de harmonizar os diferentes 

procedimentos descritos na literatura. Neste procedimento as frações solúveis em 

ácido, redutível e oxidável, são obtidas através de ataques químicos sucessivos, 

utilizando na primeira etapa uma solução de ácido acético 0,11 mol L-1, na segunda 

cloridrato de hidroxilamina, 0,5 mol L-1, na terceira uma solução de peróxido de 

hidrogênio 8,8 mol L-1. Posteriormente é adicionado acetato de amônio 1,0 mol L-1 e 

finalmente o resíduo da etapa 3 é digerido com água régia visando a 

disponibilização dos metais associados às fases minerais residuais (óxidos 

fortemente cristalinos e alguns silicatos) (PEREIRA et al., 2007).  

 

 

3.3 VALORES ORIENTADORES DE METAIS TÓXICOS NO SOLO 

 

A presença de metais no solo ocorre naturalmente, com concentrações 

variando de acordo com sua gênese. Entretanto, ações antrópicas proporcionam o 

incremento das ocorrências de metais tóxicos nos solos devido à atividades 

poluidoras. Apesar de este ser um fato preocupante, a atenção a cerca dos efeitos 

da contaminação nos solos foi irrelevante até o ano de 1972 quando um conselho na 

Europa reconheceu que os solos necessitavam de atos de preservação visando 
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evitar tanto sua degradação por processos erosivos, deficiências nas técnicas de 

cultivo, e por sua contaminação devido ao aporte de substâncias tóxicas – 

considerando que os solos são recursos não renováveis ou de regeneração muito 

lenta (GUEDES, 2009). 

  Em 1986 foram estabelecidas em Berlin as bases científicas para a proteção 

dos solos na comunidade européia. Entre 1987 e 1997, a comunidade européia 

reconheceu a necessidade de uma específica regulamentação, sendo que cada país 

deveria estabelecer suas normas para proteger seus solos.  

Segundo OLIVEIRA (2008), a Holanda foi o primeiro país que formalizou um 

programa nacional para avaliação de contaminação e estabeleceu níveis de 

intervenção.  

Nos EUA, a agência de proteção ambiental americana, em 1991, organizou 

um estudo técnico, sendo que uma das propostas deste estudo foi avaliar meios de 

desenvolver valores orientadores para solos contaminados. A EPA desenvolveu um 

procedimento de avaliação da contaminação em solos que representou a primeira 

de uma série de ferramentas para desenvolver uma avaliação e remediação 

padronizada de solos (GUEDES, 2009).   

 A metodologia criada pelos holandeses é utilizada em alguns países, e foi 

adotada inclusive, pela Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental 

(CETESB) para basear os estudos e avaliações dos solos do estado de São Paulo. 

A CETESB (2005) desenvolveu um trabalho de critérios de classificação para 

a água e o solo do estado de São Paulo, que pode ser observado na Tabela 1. Os 

padrões utilizados são: 

• Valor de Referência de Qualidade (VRQ) é a concentração de 

determinada substância no solo que o define como um solo limpo. 

Deve ser utilizado como referência nas ações de prevenção da 

poluição do solo e de controle de áreas contaminadas. 

• Valor de Prevenção (VP) é a concentração de determinada substância, 

acima da qual podem ocorrer alterações prejudiciais à qualidade do 

solo. Este valor indica a qualidade de um solo capaz de sustentar as 

suas funções primárias, protegendo-se os receptores ecológicos.  

• Valor de Intervenção (VI) é a concentração de determinada substância 

no solo acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à 

saúde humana, considerando um cenário de exposição genérico.  
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Tabela 1 : Valores orientadores para solos (mg kg -1) segundo CETESB (2005). 

Intervenção (VI) 
Metal 

Referência 

(VRQ) 

Prevenção 

(VP) Agrícola Residencial Industrial 

Cádmio 0,5 1,3 3,0 8,0 20,0 

Chumbo 17 72 180 300 900 

Cobre 35 60 200 400 600 

Cromo 40 75 150 300 400 

Níquel 13 30 70 100 130 

Zinco 60 300 450 1000 2000 

 

Em 2009 o Conselho Nacional do Meio Ambiente ao considerar a existência 

de áreas com solos contaminados e a necessidade de prevenção destes elaborou a 

Resolução CONAMA (2009) nº 420/2009. A resolução dispõe sobre critérios e 

valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias 

químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas 

contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas.  

Os padrões utilizados são: 

• Valor de Referência de Qualidade (VRQ) é a concentração de uma 

substância que define a qualidade natural do solo, sendo determinado 

com base em interpretação estatística de análises físico-químicas de 

amostras de diversos tipos de solos; 

• Valor de Prevenção (VP) é a concentração de valor limite de 

determinada substância no solo, tal que ele seja capaz de sustentar as 

suas funções principais de acordo com o Art. 3º1; 

• Valor de Investigação (VI) é a concentração de uma substância no solo 

ou acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde 

humana.  

 

 

 

A Tabela 2 mostra os valores apresentados pela Resolução CONAMA (2009). 
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Tabela 2 : Valores orientadores para solos (mg kg-1) segundo CONAMA (2009). 

Investigação (VI) 
Metal 

Referência 

(VRQ) 

Prevenção 

(VP) Agrícola Residencial Industrial 

Cádmio - 1,3 3,0 8,0 20,0 

Chumbo - 72 180 300 900 

Cobre - 60 200 400 600 

Cromo - 75 150 300 400 

Níquel - 30 70 100 130 

Zinco - 300 450 1000 2000 

 

Os valores orientadores dispostos nesta resolução foram baseados nos 

valores do CETESB (2005) e, segundo o Art. 8º da resolução CONAMA (2009) 

420/2009, os valores de referência de qualidade do solo para substâncias químicas 

naturalmente presentes devem ser estabelecidos pelos órgãos ambientais 

competentes dos Estados e do Distrito Federal.  Além do estado de São Paulo, 

Espírito Santo (PAYE, 2010) e Paraná (MINEROPAR, 2005), por exemplo, já 

possuem seus respectivos Valores de Referência de Qualidade. 

A Resolução CONAMA (2009) também estabeleceu: 

• Classe 1 - Solos que apresentam concentrações de substâncias químicas 

menores ou iguais ao VRQ;   

• Classe 2 - Solos que apresentam concentrações de pelo menos uma 

substância química maior do que o VRQ e menor ou igual ao VP;   

• Classe 3 - Solos que apresentam concentrações de pelo menos uma 

substância química maior que o VP e menor ou igual ao VI;  

• Classe 4 - Solos que apresentam concentrações de pelo menos uma 

substância química maior que o VI.   

 

Observadas tais classificações existem procedimentos a serem tomados 

(Figura 2): 

•  Classe 1 - não requer ações;   

• Classe 2 - poderá requerer uma avaliação do órgão ambiental, incluindo a 

verificação da possibilidade de ocorrência natural da substância ou da existência de 

                                                                                                                                                         
1
 Art. 3º - Funções: Sustentar a vida; Manter o ciclo da água e nutrientes; Ser meio de produção de alimentos; 
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fontes de poluição, com indicativos de ações preventivas de controle, quando 

couber, não envolvendo necessariamente investigação; 

• Classe 3 - requer identificação da fonte potencial de contaminação, 

avaliação da ocorrência natural da substância, controle das fontes de contaminação 

e monitoramento da qualidade do solo e da água subterrânea; 

• Classe 4 - requer as ações estabelecidas no Capítulo IV (que descreve as 

formas de gerenciamento de áreas contaminadas). 

 

Além das classificações brasileiras existem vários outros valores orientadores 

internacionais. Devido às variações climáticas e características pedológicas 

existentes entre países, o uso de padrões internacionais pode proporcionar 

interpretações equivocadas.  Entretanto, é interessante observar certos alguns 

deles, fazendo uma análise conjunta, como pode ser observado na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Valores de Referência de Qualidade - Padrões nacionais e internacionais. 
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Metal 

VRQ (mg kg-1) 

Cádmio 0,5 - 0,18 0,4 1 0,5 0,07 1 1,6 

Chumbo 17 5,39 23,21 50 50 40 23,60 150 16 

Cobre 35 4,98 141,72 15 50 40 20 100 17 

Cromo 40 40,34 105 50 100 30 53,90 100 37 

Níquel 13 6,44 34,16 10 30 15 23,4 60 13 

Zinco 60 21,02 75,26 50 150 100 67,70 1400 48 

Adaptado de GUEDES, 2009. 
1Referência de Qualidade (CETESB, 2005); 2, 8, 9PAYE(2010); 3Mineropar (2005); 4Referência de 

Qualidade considerado padrão (CROMMENTUIJN et al., 2000);  5,6Referência de Qualidade 

(SANEPAR, 1999); 7CHEN et al. (2001). 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Proteger águas subterrâneas; Ser fonte de recursos minerais; Ser meio de ocupação territorial (CONAMA 2009). 
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Figura 2: Avaliação da Qualidade – CONAMA (2009) (2009). In: Guedes, 2009. 
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3.4  NORMAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS 

 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT - 2004) os 

resíduos sólidos são definidos como: 

 

“Aqueles que no estado sólido e semi-sólido, resultam de atividades de 

origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 

varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o 

seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso 

soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível”. 

 

A ABNT (2004) classifica os resíduos em: 

• Classe I – Perigosos: São resíduos que em função de suas 

características de corrosividade, inflamabilidade, reatividade, 

toxicidade, patogenicidade podem apresentar riscos à saúde pública e 

ao meio ambiente. Ex: solventes usados, resíduos de tintas, etc. 

• Classe II – Não-Inertes: São os que não se enquadram na Classe I ou 

Classe III. Ex: resíduos de gesso, areia de fundição, entre outros. 

• Classe III – Inertes: Resíduos que ao serem submetidos ao ensaio de 

solubilização, não apresentam quaisquer de seus contribuintes 

solubilizados às concentrações superiores aos padrões de potabilidade 

de água, excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor. 

Ex: tijolos, vidros. 

 

A Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) dispõe na 

Diretriz de Destinação de Resíduos Industriais (DZ – 1311) as seguintes definições: 

• Resíduos: restos provenientes de quaisquer atividades ou processos 

de origens industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agropecuária e 

outras, nos estados sólido, semi-sólido e/ou líquido, não passíveis de 

tratamento convencional. 
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• Resíduos Industriais: resultantes dos processos industriais, inclusive os 

líquidos, que por suas características peculiares não podem ser 

lançados na rede de esgoto ou em corpos d'água e que não são 

passíveis de tratamentos convencionais. Incluem-se também os 

resíduos gerados nos sistemas de tratamento de efluentes e emissões 

atmosféricas.  

 

3.4.1 Deposição e tratamento de resíduos sólidos 

 

A geração de resíduos sólidos industriais requer opções de tratamento e 

armazenamento adequado. Segundo o Manual de Gerenciamento de Resíduos 

elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN-

2006), os principais métodos de tratamento são: 

 

A) Processos térmicos: Existe uma grande variedade de técnicas de 

tratamento baseadas na aplicação de calor aos resíduos, os chamados processos 

térmicos. Os produtos resultantes do emprego dessas técnicas dependem da 

quantidade de calor utilizada. Os processos térmicos mais usuais incluem: 

• Incineração; 

• Co-processamento; 

• Pirólise; 

• Plasma. 

 

A.1) Incineração: 

O processo de incineração utiliza a combustão controlada para degradar 

termicamente materiais residuais. Os equipamentos envolvidos na incineração 

garantem fornecimento de oxigênio, turbulência, tempo de residência e temperatura 

adequados e devem ser equipados com mecanismos de controle de poluição para a 

remoção dos produtos da combustão incompleta e das emissões de particulados. 

É necessária a correta disposição dos resíduos sólidos resultantes (cinzas) 

após a incineração. Quando componentes orgânicos são incinerados, concentrações 

de metais aumentam nas cinzas e processos de estabilização ou inertização podem 

ser necessários para evitar a sua liberação para o meio ambiente. As cinzas devem 
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ter sua composição analisada para que seja determinado o melhor método de 

disposição. Normalmente são utilizados aterros industriais. 

Monitoramento Necessário: Emissões atmosféricas, temperatura, tempo, 

oxigenação, composição das cinzas.   

 

A.2) Co-Processamento: 

O co-processamento consiste no reaproveitamento de resíduos nos 

processos de fabricação de cimento. O resíduo é utilizado como substituto parcial de 

combustível ou matéria-prima e as cinzas resultantes são incorporadas ao produto 

final, o que deve ser feito de forma controlada e ambientalmente segura. 

O tempo de residência e a temperatura do forno de cimento (entre 1400 e 

1500ºC) são adequados para destruir termicamente a matéria orgânica. Esses 

fornos também devem ter mecanismos de controle de poluição atmosférica para 

minimizar a emissão de particulados para a atmosfera. 

Esta é uma alternativa de baixo custo freqüentemente utilizada para 

tratamento térmico de grande variedade de resíduos. 

Monitoramento Necessário: Emissões atmosféricas, temperatura, tempo, 

oxigenação.   

 

A.3) Pirólise: 

A pirólise é a decomposição química do resíduo orgânico por calor na 

ausência de oxigênio. Os resíduos selecionados devem ser triturados e enviados a 

um reator onde os compostos orgânicos são volatilizados e parcialmente 

decompostos.  

A vantagem deste processo é a limitação da produção de particulados. 

Porém, possuir uma custosa manutenção, necessita de maior aprimoramento 

tecnológico. 

 

A.4) Plasma: 

O plasma é um gás ionizado por meio de temperaturas superiores a 3000 ºC, 

tornando-se uma forma especial de material gasoso condutor de eletricidade. A 

característica de alta energia e temperatura do plasma permite um tempo de reação 

curto em relação ao incinerador clássico, permitindo uma velocidade de destruição 

mais alta e a construção de reatores menores. 
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B) Processos físicos: 

Os processos físicos são normalmente empregados como pré-tratamento 

para que os resíduos sejam posteriormente encaminhados para tratamento e/ou 

disposição final. 

Os processos físicos de tratamento de resíduos englobam:  

• Centrifugação;  

• Separação gravitacional 

• Redução de partículas. 

 

B.1) Centrifugação: 

Processo mecânico de separação de mistura de substâncias de densidades 

diferentes, pela ação da força centrífuga. Pela variação da velocidade de rotação do 

equipamento ou de suas dimensões, pode-se aumentar a força centrífuga e com 

isso diminuir o tempo necessário para a separação dos componentes da mistura. 

 

B.2) Separação Gravitacional: 

Técnica de separação que explora as diferenças de densidade entre as fases. 

A dimensão do equipamento e a eficiência do processo dependem da velocidade de 

sedimentação dos sólidos, da viscosidade do fluido e da a concentração de 

partículas. Também é empregada na remoção de óleo e para classificação onde 

partículas de tamanhos diferentes são separadas. 

 

B.3) Redução de Partículas: 

Método constituído por processos mecânicos formados por sistemas 

seqüenciais de peneiras e moinhos, montados para reduzir a granulometria do 

resíduo final ou para manter as características dos produtos finais dentro de limites 

desejados. 

 

C) Disposição final em aterros: 

Segundo a DZ-1311 (FEEMA) uma das alternativas recomendadas para 

resíduos industriais perigosos (resultantes de atividade industrial e que apresentam 

periculosidade efetiva ou potencial ao meio ambiente) exceto os de alta 

periculosidade é indicada a disposição final em aterros industriais. 
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Nos Aterros Industriais, os resíduos são confinados em grandes áreas 

especialmente projetadas para receber os tipos de resíduos que estão sendo 

dispostos. Existem aterros para resíduos Classe I e Classe II (ABNT - 2004) que 

diferem entre si no sistema de impermeabilização e controle necessário. 

O aterro Industrial é uma alternativa de destinação de resíduos industriais, 

que se utiliza de técnicas que permitam a disposição controlada destes resíduos no 

solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública, e minimizando os impactos 

ambientais. Essas técnicas consistem em confinar os resíduos industriais na menor 

área e volume possíveis, cobrindo-os com uma camada de material inerte na 

conclusão de cada jornada de trabalho ou intervalos menores, caso necessário.  

Um aterro industrial deve ter as seguintes características: Sistema de 

drenagem e remoção de líquidos que percolam através dos resíduos; Sistema de 

tratamento de gases que emanam dos resíduos; Monitoramento de águas 

subterrâneas; Impermeabilização com camadas de argila e material polimérico de 

alta densidade. 

As desvantagens do aterro industrial são a necessidade de uma grande área 

física para construção e operação e a geração de um passivo que precisa ser 

continuamente monitorado. 

 A deposição de rejeitos no solo de maneira inadequada pode acarretar na 

contaminação do solo, plantas, lençol freático, organismos, etc, devido à presença 

de elementos tóxicos nestes rejeitos, especialmente, os metais tóxicos. Para a 

correção deste fato, vem sendo criadas técnicas de remediação. 

A remediação pode ser entendida como a união de técnicas utilizadas com o 

intuito de diminuir ou eliminar a presença de contaminantes do solo ou da água.  

Segundo OLIVEIRA (2008) é necessário que alguns aspectos sejam analisados para 

que se defina o método de remediação mais adequado, tais como: características do 

solo, recursos técnicos e financeiros disponíveis, aspectos geoeconômicos, 

propriedades do contaminante, local e histórico da área atingida e o grau de 

contaminação. 
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3.5 ESTUDO DE CASO: CENTRO TECNOLÓGICO DE RESÍDUOS – CENTRES 

 

3.5.1 Histórico 

A empresa CENTRES foi criada em 1987, com sede na Travessa Irene nº 48, 

Nova Iguaçu – RJ, inscrita no CGC/MF nº 31.369-721/0001-05. O pátio de 

estocagem temporária implantado pela empresa foi instalado no bairro Santo 

Expedito, Rodovia Presidente Dutra Km192, em Nova Iguaçu, atual município de 

Queimados, no ano de 1988 em área alugada da Companhia de Desenvolvimento 

de Nova Iguaçu – CODENI. O objetivo do CENTRES era contemplar as indústrias 

oferecendo soluções aos seus rejeitos industriais (Tabela 4). 

O município de Queimados foi emancipado em 1992 e, em 1996 foi 

implantada a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente - SEMURNA, a 

qual deu início à verificação de questões ambientais no município, encontrando o 

pátio do CENTRES como principal questão a ser resolvida. 

Em abril de 1997 a empresa entrou com um processo na Prefeitura Municipal 

de Queimados de renovação de Alvará de Licença de Localização. Em 1998 foi 

publicado no Diário Oficial o indeferimento do pedido de renovação do Alvará e foi 

remetida pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente uma cópia do 

processo à FEEMA para a cassação da Licença de Operação, e determinando a 

remoção de todo o material da área (PINTO, 2001). 

Em 2000 foi realizada uma campanha de monitoramento por técnicos da 

Divisão de Qualidade de Água da FEEMA juntamente com técnicos do 

Departamento de Recursos Minerais – DRM. O resultado das análises realizadas em 

poços dentro do CENTRES e em poços das ruas vizinhas mostraram a presença de 

ferro e manganês (PINTO, 2001). 
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Tabela 4 : Relação de indústrias e os resíduos armazenados no CENTRES. 

Indústrias Tipo de resíduo armazenado 

Quantidade 

 (tambores de 

200L) 

Cera Johnson 
Cera fora de especificação; terra; 

lodo EDTI 
36 

Casa da Moeda Sais de cianeto; ferro fundido 18 

Xerox do Brasil Lodo seco; tone em pó colorido 1500 toneladas 

Sulzer do Brasil S.A. Borra de tina e de óleo 30 

Duloren Lodo metálico 78 

Rio Paracatu Mineração S.A. 
Graxa de base asfáltica; solo 

contaminado 
360 

Smithkline Becham do Brasil 

Ltda. 
Medicamentos veterinários 2 toneladas 

Souza Cruz 
Capacitores contaminados com 

PCBs 
Desconhecido 

Sony Music Lodo EDTI 116 

Oxiteno Acículos, flóculos 176 

Siemens Lodo de ETE 408 

Varig Lodo de EDTI 418 

Inepar S.A. Lodo de ETE Desconhecido 

Vale do Rio Doce Soda amina 110 toneladas 

FioCruz Desconhecido Desconhecido 

Tibogue Guimarães Ltda. Lodo galvânico; solo contaminado 39740 toneladas 

Coelce 
Capacitores contaminados com 

PCBs 
45 toneladas 

FEEMA. In: PINTO, 2001. 

 

3.5.2 Irregularidades 

O Código de Obras do Município de Queimados dispõe: 

“Art. 207 – As construções destinadas às fábricas ou depósitos de inflamáveis 

e explosivos, só serão permitidos na Zona Industrial 3 e afastados dos limites das 

propriedades vizinhas, numa distância mínima igual a três vezes a medida do 

perímetro da fábrica ou depósito  propriamente dito”. 
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A Zona industrial 3 é destinada pelo referido Código de Obras às empresas 

que causem alta poluição ou ofereçam perigo, que é o caso do CENTRES (Figura 

3). Esta se encontra localizada na Zona Industrial 1, área destinada a pequenas 

indústrias. 

 

 A  B 

 C D 

Figura 3: (A) CENTRES em 1998; (B) CENTRES em 2003, com parte do material removido; (C) 

CENTRES em 2007 com indícios de material enterrado; (D) CENTRES em 2009 sem nenhum 

tambor à vista. 

 

Além de sua localização inadequada, a disposição dos rejeitos no pátio era 

feita a céu aberto. Tambores de 200 litros eram colocados diretamente no solo sem 

qualquer base de proteção, permitindo a lixiviação e a percolação de substâncias 

para o solo e águas subterrâneas. Não havia rotulação que identificasse as 

substâncias presentes nos tambores (SILVA, 2007). 
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A proposta inicial de tratamento e estocagem de resíduos passou a ser 

apenas de estocagem. Não houve nenhum tratamento dos rejeitos.  

As empresas descritas na tabela retiraram seus rejeitos da área do CENTRES 

e enviaram para outro depósito. Tal fato não impediu que substâncias químicas 

tóxicas entrassem em contato com o solo. Segundo o representante da ONG Defesa 

Ambiental que ficou responsável pela área até 2010, ainda existem tambores 

enterrados no local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.  MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo localiza-se no município de Queimados. Este possui clima 

quente e úmido e localiza-se numa Planície Costeira com altitude de 29m (Fundação 

CEPERJ). De acordo com o mapa do Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2001) o 

solo do município é classificado como podzólico. 

O pátio de estocagem do CENTRES possui área plana com a presença de 

algumas colinas em seu entorno e uma parte que foi escavada, com intuito 

desconhecido.  

 

 

4.2 AMOSTRAGEM 

 

Na primeira campanha amostral foram coletadas amostras superficiais de 

solos (0 a 10 cm) com auxílio de um trado holandês, como preconizado pela 

Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (LEMOS, SANTOS, 1996). As amostras 

foram do tipo compostas e seguiram as especificações de coleta, manuseio, 

preservação, acondicionamento e transporte de acordo a Resolução CONAMA 

(2009) nº 420/2009. 

A coleta ocorreu em novembro de 2009, na primavera. Nesta ocasião foram 

coletadas amostras em sete pontos distintos (P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7) da 

propriedade do Centres (Figura 4). A escolha destes pontos foi direcionada pelo 

representante da ONG Grupo de Defesa Ambiental (GDA) responsável pela área até 

então, que indicou os locais mais críticos, onde houve expressiva disposição de 

rejeitos. Os pontos de amostragem P1, P2 e P3 se encontram em área pantanosa, 

sujeita a inundações oriundas de água pluvial. Não existe curso de água perene na 
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maioria parte do terreno do CENTRES, mas acredita-se que a água pluvial 

que recai nesta área deverá escorrer pela superfície, ou por percolação, para esta 

área pantanosa. A área pantanosa, por sua vez, é drenada eventualmente por uma 

vala ou córrego intermitente, que percorre em direção da área urbana de 

Queimados, passando em duto abaixo da Via Dutra (BR116). Então, os pontos P1, 

P2 e P3 foram amostrados em uma tentativa de avaliar a mobilidade, na superfície 

do solo, da contaminação, e se o CENTRES estaria exportando metais para a 

direção de Queimados. O ponto P4 está localizado em uma área mais elevada que 

os outros pontos, próxima ao limite do terreno do CENTRES. Assim, é provável que 

não tenha sido alvo de despejo ou estocagem de material contaminante. O P5 se 

encontra em uma área bastante crítica, onde houve o uma grande concentração de 

armazenamento de barris e foi estocado tetra-etil de chumbo em tambores que, 

consequentemente, sofreram corrosão e desintegração parcial. É o ponto mais 

próximo ao galpão principal do Centres.  O P6 e P7 (localizado em uma leve 

depressão no terreno) se encontram na área logo abaixo do P5 onde também 

passaram outros rejeitos com conteúdo de metais pesados por esta área bem como 

na área do P5.   



  

Figura 4 : CENTRES: Pontos Amostrais
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4.3  TRATAMENTO DAS AMOSTRAS 

 

As amostras de solos foram secas, destorroadas, tamisadas em peneira de 

2,0 mm, recolhendo-se as frações das amostras não retidas na peneira, 

constituindo-se assim, a terra fina seca ao ar (TFSA). 

A vidraria utilizada foi previamente descontaminada com detergente Extran 

Merck e enxaguada com água deionizada. Posteriormente, foi submersa em solução 

de ácido nítrico a 10% (v/v) e mantida nessas condições por uma noite. Em seguida, 

o material foi enxaguado com água deionizada. 

As soluções foram preparadas com reagentes de grau analítico Merck e a 

água deionizada purificada através sistema Milli-Q (Millipore) até alta pureza 

(resistividade 18 M-1). As soluções de referência, para obtenção das curvas 

analíticas para determinação dos metais nas amostras de solo, foram preparadas 

por diluição serial das soluções estoque de 1000  mg L-1 de Cr, Ni, Cd, Cu, Zn e Pb 

em HNO3 1,0 mol L-1.  

Foram utilizados HNO3 e HCl, de grau p.a. (pró-análise) da marca Merck. 

 

 

4.4 DETERMINAÇÕES DOS INDICADORES DA QUALIDADE DO SOLO 

 

Foram selecionados alguns indicadores da qualidade dos solos nos perfis 

destinados à descrição pedológica das amostras coletadas, segundo metodologias 

da EMBRAPA (1997). 

 

4.4.1 Índices Físicos e Mineralógicos do Solo 

 

4.4.1.1 Análise Granulométrica 

 

As partículas foram separadas baseando-se nas diferentes velocidades de 

queda das partes constituintes do solo: areia, silte e argila. Fixou-se um tempo para 

a sedimentação na suspensão do solo com água, após adição do dispersante 

químico, hidróxido de sódio. Pipetou-se um volume da suspensão, para determinar 

argila, que após ter secado em estufa, foi pesada. A fração areia (>2 mm) foi 

separada por peneiração, seca em estufa e pesada. A fração silte (entre 63 µm e 2 



 41 

µm) corresponde ao complemento dos percentuais para se atingir 100%, isto é, foi 

obtido por diferença das outras frações em relação à amostra original (EMBRAPA, 

1997). 

A análise granulométrica das amostras foi realizada no Laboratório de 

Geociências da UERJ (Figura 5). 

 

 

Figura 5: Sedimentação - Método da Pipeta (EMBRAPA, 1997) 

  

 

4.4.1.2 Análises Mineralógicas e da composição do solo 

 

Os aspectos físicos da fração areia das amostras foram analisados com lupa 

binocular. As frações areia grossa e areia fina foram separadas por peneiras de 

malhas de 0,2 e 0,053 mm de diâmetro respectivamente.  

Os difratogramas de raios-X das amostras, obtidos pelo método do pó, foram 

analisados em um equipamento Bruker-D4 Endeavor (Bremen, Germany), nas 

seguintes condições de operação: radiação Co Kα (40 kV/40 mA); velocidade do 

goniômetro de 0,02° 2θ por passo com tempo de contagem de 0,5 segundos por 

passo e coletados de 4 a 80º 2θ, com detector sensível à posição LynxEye. As 

interpretações qualitativas de espectro foram efetuadas por comparação com 

padrões contidos no banco de dados PDF02 em software Bruker DiffracPlus. 

Todas as análises concernentes à caracterização mineralógica das amostras 

foram realizadas no Centro de Tecnologia Mineral – CETEM. 
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4.4.2 Índices Químicos da Qualidade do Solo 

 

4.4.2.1 pH em água  

 

Alíquotas de 10 cm3 de TFSA, de todas as amostras em triplicata, foram 

colocadas em copos plásticos de 100 mL, com 25 mL de água deionizada; agitou-se 

a mistura com bastão de vidro, deixou-se em repouso por 1 hora, agitou-se 

novamente a mistura e mediram-se as concentrações efetivas de H3O
+ nas soluções 

dos solos, potenciometricamente, através de eletrodo combinado imerso nas 

suspensões de solo: H2O, na proporção sólido:líquido 1:2,5 (m/v) (EMBRAPA, 1997). 

 

4.4.2.2 Acidez Potencial (Hidrogênio + Alumínio) 

 

Colocou-se 5 cm3 de TFSA em erlenmeyer de 125 mL, adicionou-se 75 mL de 

solução de (CH3COO)2Ca.H2O 5 mol L-1 pH = 7.1, agitou-se horizontalmente e em 

círculos, decantando-se por uma noite. 

Pipetou-se 25 mL do extrato, transferiu-se para erlenmeyer de 125 mL, titulou-

se com NaOH 0,025 mol L-1, usando-se 3 gotas de fenolftaleína 10g L-1, como 

indicador, até atingir o ponto de viragem de incolor para rosa. O teor de (H+ + Al3+) 

presente na amostra de TFSA é calculado por: 

 

H+ + Al3+ (cmolc dm-3) = (Va - Vb) x 1,65 

 

Va = volume (mL) gasto na titulação da amostra 

Vb = volume (mL) gasto na titulação da prova em branco 

1,65 = fator de correção decorrente das alíquotas tomadas e do método só 

extrair 90% da acidez. 

 

 

4.4.2.3 Determinação de Ca, Mg e Al Trocáveis: Extração com KCl 1 mol L-1. 

 

Alíquotas de 10 cm3 de TFSA, das amostras superficiais, foram colocadas em 

erlenmeyers de 125 mL, adicionados 100 mL de solução de KCl 1 mol L-1, agitadas 

horizontalmente em círculos por 5 minutos, decantadas por uma noite (EMBRAPA, 
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1997). Uma vez obtidos os extratos determinou-se (Cálcio+Magnésio) Trocáveis, 

pipetando-se, sem filtrar, alíquotas de 25 mL do extrato, levando-se a erlenmeyer de 

125 mL, adicionando-se 4 mL de “coquetel” de KCN, Trietanolamina e solução 

tampão. Juntou-se 30 mg de ácido ascórbico e 3 gotas do indicador Negro de 

Eriocromo T (NET), (EMBRAPA, 1997). Titulou-se complexometricamente com 

EDTA Dissódico 0,0125 M, observando-se o ponto de viragem de rosa para azul. 

Calculou-se teor de (Ca2++ Mg2+), presente na amostra de TFSA, por: 

 

Ca2+ + Mg2+ (cmolc dm-3) = mL de EDTA Dissódico 0,0125 M 

 

Uma nova alíquota de 25 mL do extrato foi transferida para erlenmeyer de 125 

mL, adicionou-se: 3 mL de KOH 100 g L-1, 30 mg de ácido ascórbico, 30 mg de 

indicador (ácido calconcarbônico + Na2SO4), e titulou-se complexometricamente com 

EDTA Dissódico 0,0125 M, até o ponto de viragem da titulação, de vermelho para 

azul (EMBRAPA, 1997). Calculou-se teor de Ca2+ trocável, presente na amostra de 

TFSA, por: 

 

Ca2+ (cmolc dm-3) = mL de EDTA Dissódico 0,0125 M 

 

O teor de Mg2+ trocável presente na amostra de TFSA foi obtido pela 

diferença das duas titulações anteriores (EMBRAPA, 1997): 

 

Mg2+ (cmolc dm-3) = cmolc (Ca2+ + Mg2+) dm-3 - cmolc de Ca2+ dm-3 

 

Pipetou-se alíquotas de 25 mL do extrato, transferiu-se para erlenmeyer de 

125 mL, adicionou-se 3 gotas do indicador azul de bromotimol 1g L-1, e titulou-se 

com NaOH 0,025 M, até o ponto de viragem, de amarelo para verde 

(EMBRAPA,1997). Calculou-se o teor de Al3+ trocável presente na amostra de TFSA, 

por: 

 

Al3+ (cmolc dm-3) = mL de NaOH 0,025 M 
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4.4.2.4 Determinação de Na, K e P assimilável: extração com Mehlich 1. 

 

Alíquotas de 10 cm3 de TFSA, das amostras superficiais, foram colocadas em 

erlenmeyers de 125 mL, adicionados 100 mL de solução de Mehlich 1 (HCl 0,05 mol 

L-1 + H2SO4 0,0125 mol L-1), agitadas horizontalmente em círculos por 5 minutos e 

postas a decantar por uma noite (EMBRAPA, 1997). 

Obtidos os extratos foi determinado o Fósforo assimilável, pipetando-se, sem 

filtrar, alíquotas de 5 mL do extrato, levando-se a erlenmeyer de 125 mL, 

adicionando: 10 mL de solução ácida de molibdato de amônio diluída e 30 mg de 

ácido ascórbico. Agitou-se horizontalmente e em círculos por 2 minutos, deixou-se 

reagir por 1 hora, e determinou-se na amostra de TFSA, a concentração do P 

disponível às plantas em espectrofotômetro, com comprimento de onda ajustado 

para 660 nm. Os cálculos levaram em conta o fator de diluição (Fd = 10). 

 

P (mg dm-3) = [P] x 10 

 

Alíquotas de 10 mL do extrato foram pipetadas, transferiu-se para o 

nebulizador do Fotômetro de Chama, previamente selecionado para determinar 

Potássio na amostra de TFSA, e aguardaram-se os resultados diretos, multiplicando-

se pelo fator de diluição (Fd). 

 

K+ (mg dm-3) = [K+] x 10 

 

Alíquotas de 10 mL do extrato foram pipetadas, transferiu-se para o 

nebulizador do Fotômetro de Chama, previamente selecionado para determinar 

Sódio na amostra de TFSA, e aguardaram-se os resultados diretos, multiplicou-se 

pelo fator de diluição (Fd). 

 

Na+ (mg dm-3) = [Na+] x 10 

 

 

4.4.2.5 Soma das Bases Trocáveis (S) 

 

Determinado em todas as amostras superficiais de TFSA, pela expressão: 
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S (cmolc dm-3) = Ca2+ (cmolc dm-3) + Mg2+ + K+ + Na + 

 

4.4.2.6 Capacidade de Troca de Cátions (T) 

 

A Capacidade de Troca de Cátions a pH = 7.0, ou valor T, correspondente ao 

valor S, somado à acidez potencial, foi obtido em todas as amostras superficiais de 

TFSA, de acordo com a seguinte expressão: 

 

T (cmolc dm-3) = S + (H+ + Al3+) 

 

 

4.4.2.7 Índice de Saturação por Alumínio (m) 

 

O Al3+ (%), ou valor m, foi obtido nas amostras superficiais de TFSA, de 

acordo com a seguinte expressão: 

 

Al3+(%) = 100 Al3+/ (S + Al3+) 

 

Os índices químicos de qualidade do solo foram analisados na Embrapa 

Solos. 

 

 

4.4.3 Análise da Composição Elementar Carbono 

 

Os teores de carbono total (CT), carbono orgânico (CO) e carbono inorgânico 

(CI) foram determinados nas amostras superficiais, em um analisador elementar 

LECO CNS-2000 (St. Joseph, MI, USA), cuja temperatura do forno atinge 1450 ºC. 

Foi utilizada uma balança analítica Sartorius, modelo CP124S e uma impressora 9 

Pin, (ambas conectadas ao analisador elementar). O catalisador utilizado foi o COM-

CAT Accelerator da LECO (502-321). Os gases hélio ultra-puro (99,999%) e oxigênio 

científico (99,9999%) foram fornecidos pela AGA (Berlin). Todas as amostras 

precisaram ser previamente cominuídas para que se atingisse a granulometria 

homogênea de tantos mm, usando-se um moinho orbital.  
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Foram construídas curvas de calibração para carbono total utilizando um 

padrão secundário de solo LECO RM Soil 502-062 (St. Joseph, MI, USA). 

Posteriormente aferiu-se a exatidão e reprodutibilidade visando-se a validação da 

técnica analítica, sendo analisados aproximadamente 0,25 g de dois materiais de 

referência certificados (MRC): LECO RM Sulfur in coal (St. Joseph, MI, USA) e SRM 

2704 - Buffalo River Sediment (National Institute of Standards and Technology – 

NIST, Gaithersburg, MD, USA). 

A determinação CT teve início com a pesagem de aproximadamente 0,25 g 

de amostra seca e cominuída em uma barquinha de cerâmica (LECO Combustion 

Boat 528-203, St. Joseph, MI, USA), que é introduzida manualmente na câmara de 

combustão, localizada no interior do forno, previamente aquecido. A temperatura do 

forno pode ser alterada para controlar a combustão. Ao selecionar “analyser” na tela 

do computador, o sistema de purga é acionado e após seu término, inicia-se 

liberação de oxigênio para a combustão da amostra. O processo de combustão 

converte todos os compostos contendo carbono, enxofre e nitrogênio em CO2, SO2 e 

N2/ NOx, respectivamente. Ao saírem da câmara de combustão, os gases são 

bombeados através de tubos contendo perclorato de magnésio (Anydrone), para a 

retirada da umidade, prevenindo assim, interferências na detecção de C. Em 

seguida, os gases passam por um filtro de partículas e são coletados num tanque 

cilíndrico de 6 L, onde permanecem por um período curto de tempo para 

homogeneizar a mistura de gases, antes de sua liberação para as células de 

infravermelho e loop de alíquotas. Uma alíquota do gás é então bombeada através 

das células de infravermelho para se determinar os teores totais de carbono e 

enxofre.  

Após esta determinação a alíquota do gás é arrastada pelo gás carreador 

(He) para um sistema de redução aquecido com catalisador à base de cobre, 

contendo várias formas de cobre e um material catalítico, para reduzir NOx a N2. Em 

seguida, esse gás é arrastado para um tudo contendo Lecosorb (St. Joseph, MI, 

USA), para remoção de CO2 e SO2 para um tubo contendo Anydrone, para remoção 

de umidade. Finalmente, o N2 é conduzido para uma célula de condutividade 

contendo várias formas de cobre e um material catalítico (LECO COM-CAT 502-231, 

St. Joseph, MI, USA), para reduzir NOx a N2 (Tabela 5).  

A determinação do teor de carbono orgânico foi realizada com a pesagem de 

aproximadamente 0,25g de amostra em barquinha de porcelana, seguido de 
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lixiviação com HCl 50% por 15 horas (visando a eliminação do carbono inorgânico). 

Após a remoção da solução ácida, o resíduo obtido foi lavado com água destilada e 

deixado sob banho de luz (para secagem) por 15 horas. Uma vez seca, a amostra é 

analisada pelo mesmo procedimento descrito para a determinação de CT, como 

descrito anteriormente. 

Este análise foi realizada no CETEM. 

As concentrações de carbono inorgânico são obtidas indiretamente, pela 

subtração do teor de carbono total com o teor de carbono orgânico: 

CI (%) = CT (%) – CO (%). 

 

Tabela 5: Teores totais de carbono e enxofre recuperados nos materiais de 

referência certificados. 

                         Valores 
 MRC1 

Obtidos Certificados 

 S (%) CT (%) S (%) CT (%) 

LECO Sulfur in coal 1,54 72,34 1,66 ND2 

          SRM 2704 0,257 3,32 ND 3,35 
1MRC: Material de Referência Certificado. 2ND: Não Disponível. 

 

 

4.4.4 Extração assistida por micro-ondas (Método US EPA 3051) 

 

Esta extração dos metais para análise posterior foi realizada em todas as 

amostras, em triplicata. Alíquotas de 0,5 mg de amostra cominuídas, pesadas em 

triplicata, foram transferidas para vasos de digestão em micro-ondas feitos de 

Politetrafluoretileno (PTFE ou vulgarmente conhecido como “teflon”). Posteriormente, 

adicionou-se aproximadamente 10 mL de HNO3 (65% (v/v)), e introduzidas em um 

forno micro-ondas de marca MarsXpress – CEM, no qual as amostras foram 

submetidas a uma temperatura de 175°, com uma rampa de cinco minutos e meio 

até a estabilização da temperatura (fase de pré-aquecimento e aquecimento) e mais 

quatro minutos e meio de estabilização desta, totalizando 10 minutos de reação, a 

uma potência de 1600W e 80% de aproveitamento. 

Após o resfriamento, os digeridos foram transferidos quantitativamente para 

tubos de centrífuga com capacidade de 50 mL, sendo o volume ajustado com água 
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Milli-Q. A fase insolúvel contendo silicatos não digeridos foi separada por 

centrifugação a 3000 rpm por 5 minutos em uma centrífuga da marca CELM modelo 

LS-3 Plus (São Paulo, SP). Os sobrenadantes foram transferidos para frascos de 

polipropileno e armazenados a 4°C até o momento da análise. 

Esse método está de acordo com o protocolo de digestão USEPA 3051A 

(USEPA, 1994) e foi executado com o intuito de se determinar as concentrações dos 

seguintes elementos: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn. 

Foi utilizado o Material de Referencia Certificado SEM 2782 – Industrial 

Sludge (National Institute of Standards and Technology – NIST, Gaithersburg, MD, 

USA), que foi submetido às mesmas condições anteriormente descritas para que se 

pudesse avaliar a exatidão e reprodutibilidade da técnica de digestão, com isso 

validando-se ou não o método. 

 

4.4.5  Extração Sequencial 

 

Adotou-se o método de fracionamento geoquímico por extração seqüencial 

em três etapas como preconizado pelo "Standard, Measurements and Testing 

Program” (SM & TP). Entretanto, por este procedimento ainda ser largamente citado 

na literatura internacional como BCR “Bureau of Comunity Reference” preferiu-se no 

presente texto citá-lo ainda como tal (Tabela 6). 

As extrações foram feitas em triplicatas, usando-se alíquotas de 1g de 

amostra. Os resultados foram controlados em relação aos valores certificados 

(etapas 1 a 3) e valores indicativos (digestão pseudototal do resíduo da etapa 3 e do 

material integral) com a utilização do material de referência BCR-701 e brancos 

analíticos foram avaliados em todas as fazes da extração. 

Após cada etapa da extração, as suspensões foram centrifugadas por 10 min 

à velocidade de 2500 rpm, os extratos transferidos para frascos de polipropileno e 

armazenados a 4 °C até o momento da análise. Todas as etapas, incluindo a 

residual, foram executadas em um mesmo tubo de policarbonato a fim de minimizar 

a perda ou a contaminação do material. Entre cada etapa, os resíduos foram 

lavados com 20 mL de água.  
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Tabela 6: Protocolo analítico BCR, adaptado para 1g de amostra 

 

 

Abaixo, seguem as etapas deste método: 

Etapa 1 – Íons trocáveis e íons associados a carbonatos: 20 mL de ácido 

acético 0,11 mol L-1 foram adicionados aos tubos contendo a alíquota do solo. As 

suspensões foram agitadas em agitador rotativo 360° (Heidolph Instruments, Reax 

2) por 16 h. 

Etapa 2 – Fase redutível ou íons associados a óxidos de ferro e de 

manganês: 20 mL de cloridrato de hidroxilamina 0,1 mol L-1 (pH 2 com HNO3 15,8 

mol L-1) foram adicionados aos tubos com os resíduos da Etapa 1. As suspensões 

foram agitadas por 16 h. 

Etapa 3 – Fase oxidável ou metais associados a sulfetos e matéria orgânica: 

10 mL de peróxido de hidrogênio 8,8 mol L-1 foram adicionados aos tubos contendo 

Fração Reagentes 
Volume 

(mL) 

Temp. 

(°C) 
Tempo de extração 

Fração 1 

(Trocável) 

0,11  mol L-1 de ácido 

acético 
20 22±5 

Agitação mecânica 

por 16h 

Fração 2 

(Redutível) 

0,1  mol L-1 de 

cloridrato de 

hidroxilamina (pH 1,5) 

20 22±5 
Agitação mecânica 

por 16h 

22±5 
Digestão por 1h com 

agitação ocasional 10 

85±2 Digestão por 1h 

8,8  mol L-1 de 

peróxido de 

hidrogênio 
10 85±2 Digestão por 1h 

Fração 3 

(Oxidável) 

1,0  mol L-1 de acetato 

de amônio (pH 2) 
25 22±5 Agitação por 16 

22±5 Repouso por 16h 
Fração 

Residual 

(Pseudo-total) 

Água Régia 

(HCl+HNO3) 
10 

85±2 

Aquecimento por 2h 

com agitação 

ocasional 
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os resíduos da etapa anterior e reagiram durante uma hora com agitação ocasional. 

Em seguida foi aquecido em banho-maria a 85±2°C. Mais uma alíquota de 10 mL de 

peróxido de hidrogênio 8,8 mol L-1 foi adicionada aos tubos e as suspensões foram 

reaquecidas a 85 ± 2 °C até próximo à secura. Após resfriamento foram adicionados 

em cada tubo 25 mL de acetato de amônio 1,0 mol L-1  (pH 2 com HNO3 15,8 mol L-

1) para prevenir readsorção. As suspensões foram agitadas por 16 h. 

Resíduo - Ao resíduo da Etapa 3 e às alíquotas das amostras integrais 

(1.000,0 ± 0,2 mg), foram adicionados 9,3 mL de água régia (7,0 mL de HCl 12,0 mol 

L-1 e 2,3 mL de HNO3 15,8 mol L-1). A digestão ocorreu a frio por 16 h e, em seguida, 

as suspensões foram aquecidas por 2 h a 90 ± 5 °C com os tubos parcialmente 

tampados. O material foi então filtrado e o volume completado para 50 mL. 

A digestão com água régia, tanto do resíduo da fase 3 da extração quanto da 

amostra integral, é recomendada pelo método BCR. Este procedimento, referido 

como "digestão pseudototal", disponibiliza os metais associados às fases minerais 

residuais (óxidos fortemente cristalinos e alguns silicatos) sendo considerado um 

controle de qualidade vital para o protocolo BCR. 

Para esta digestão foram adicionados 10 mL de uma mistura de  (HCl+HNO3), 

na proporção de 3:1, a uma massa de 1 g±0,1 mg de amostra de solo, que 

permaneceu em repouso no béquer tampado com vidro de relógio por 16h, à 

temperatura ambiente. Após esse período, as amostras foram aquecidas por 2h 

(85°C), resfriadas, e em seguida, filtradas, transferidas e avolumadas para balão 

volumétrico de 50 mL. 

 

 

4.4.6  Determinações Elementares  

 

As concentrações de Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, e Zn foram determinadas usando um 

espectrômetro de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES), 

seqüencial, com visão radial, marca Jobin Yvon Horiba (Longjumeau, França), 

modelo Ultima 2, equipado com câmara de nebulização ciclônica, nebulizador do tipo 

MiraMist (Mira Mist CE, Burgener Research Inc., Ontario, Canadá), amostrador 

automático modelo AS 421 e software operacional Analyst 5.4. 

As condições de trabalho do equipamento foram: 1200 W de potência 

incidente, 12 L min-1 de vazão de gás no plasma, 0,2 L min-1 de vazão de gás de 
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revestimento, 0,80 L min-1 de vazão de nebulização, vazão de purga do gás normal, 

resolução normal, em triplicata, tempo de estabilização 10 segundos, tempo de 

integração 1 segundo, tempo automático de leitura (1 a 10 segundos), 2,0 mL min-1 

de taxa de vazão da amostra, 4,0 mL min-1 de taxa de fluxo de amostra, altura de 

observação 15 mm.  

Os comprimentos de onda utilizados foram: 226,502 nm para cádmio, 324,750 

nm para cobre, 205,502 nm para cromo, 231,604 nm para níquel, 220,353 nm para 

chumbo e 213,856 nm para zinco.  

As sensibilidades das técnicas de determinação foram definidas pelos limites 

de detecção (LD) e de quantificação (LQ) pelas equações LD = 3,3 s/b e LQ = 10 

s/b, onde (s) é o desvio-padrão da resposta do branco e (b) é a inclinação da curva 

de calibração (RIBEIRO et al., 2008). 

 

4.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS DOS DADOS 

 

Para verificar a existência de diferenças significativas nos diferentes 

parâmetros avaliados entre os pontos amostrais foram realizadas análises de 

variâncias (ANOVA), e o teste post hoc de comparação entre médias Tukey. As 

análises estatísticas foram realizadas pelo uso do software Statistica ®.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
5.1 INDICADORES FÍSICOS DE QUALIDADE DOS SOLOS 
 

As amostras coletadas nos pontos P1, P2, P5, P6 e P7 apresentam 

granulometria franco-argiloarenosa, como pode ser observado na Tabela 7. O ponto 

P3 apresenta granulometria argiloarenosa e o ponto P4 apresenta granulometria 

argilosa. A fração arenosa do solo, predominante na maioria dos pontos de coleta, 

se comparada à fração argilosa, apresenta menor superfície específica do solo e 

menor intensidade de fenômenos como retenção de água, capacidade de troca 

catiônica, resistência à erosão e fixação de fósforo (RESENDE et al., 1995). Tal fato 

ocorre, pois o solo arenoso apresenta grande macroporosidade, exercendo assim, 

considerável influência na infiltração, drenagem e perdas de solo e de água por 

erosão (MESSING & JARVIS, 1993). 

A caracterização mineralógica revelou como fases minerais majoritárias na 

fração argilosa, caulinita e haloisita. A presença abundante de caulinita sugere que o 

ambiente sofreu intemperismo intenso. Foram encontradas também ilita, vermiculita 

e muscovita. 
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Tabela 7: Composição granulométrica e mineralógica das amostras 

Granulometria 

 (g kg-1) Amostras 

Areia Silte Argila 

Razão textural Composição mineralógica 

1 476 259 266 Franco-
argiloarenosa 

2 468 269 263 Franco-
argiloarenosa 

3 515 135 350 Argiloarenosa 

4 365 184 451 Argila 

5 523 167 310 Franco-
argiloarenosa 

6 482 253 246 Franco-
argiloarenosa 

7 570 170 259 Franco-
argiloarenosa 

Halosita, caulinita, ilita, 

vermiculita, quartzo, 

muscovita. 

 

 

As análises na lupa binocular com amostras da fração arenosa mostram a 

presença predominante de quartzo e matéria orgânica (Figura 6). 

 A  B 

Figura 6: (A) Areia fina - Ponto P5; (B) Areia Grossa – Ponto P6. 

   

 

5.2 INDICADORES QUÍMICOS DE QUALIDADE DOS SOLOS 

 

Os resultados dos indicadores químicos do solo estão na Tabela 8. A análise 

do pH dos solos revelou valores que vão de fortemente a moderadamente ácidos 

nos pontos P1, P 2, P3 e P4 (pHs de 3,8 a 5,5). Tal acidez é típica em solos tropicais 
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(PRADO, 2003) e pode contribuir para uma maior disponibilidade dos metais nestes 

pontos (GUEDES, 2009). Já os pontos P5, P6 e P7 apresentam valores que 

margeiam a faixa de neutralidade (entre 6,7 e 6,9).  A soma das bases trocáveis (S) 

apresentou valores medianos sugerindo boa fertilidade do solo (Tabela 9). 

Excetuando a amostra P6, foram evidenciados baixos teores para Ca2+ e Mg2+, o 

que pode causar restrição à nutrição mineral de plantas. As maiores contribuições 

para S foram as do cátion Ca2+, com destaque para a amostra do ponto P7. 

Os teores de Fósforo apresentaram valores que variaram entre 2,9 cmolc dm-3 

e 127,1 cmolc dm-3 dentre os pontos. Encontram-se, na literatura, casos de alta 

variabilidade espacial deste elemento em um mesmo sítio arqueológico (KERN, 

1989; KERN, 1996), indo de teores altos a baixos como no presente estudo. 

A CTC expressa pelo valor T demonstrou uma baixa atividade da fração argila 

para todas as camadas amostradas, estando de acordo com resultados de 

diferentes classes de solos do estado do Rio de Janeiro, os quais são considerados 

baixos a médios, caso apresentem valores menores ou iguais a 10 cmolc.kg-1 

(FADIGAS et al., 2002). 

 

Tabela 8: Distribuição de índices Químicos das amostras coletadas. 

Al Ca Mg Na K H+Al P S T 
Amostra pH 

(H2O) cmolc dm-3 mg dm-3 cmolc dm-3 mg dm-3 cmolc dm-3 V(%) 
COT 
(%) 

1 4,2 0,7 1,2 0,9 55 74 7,3 127,1 2,5 9,8 26 4,0 
2 5,5 0 3,3 2 99 59 3,3 16,3 5,9 9,2 64 4,1 
3 4,5 0,3 2,1 1,6 21 86 2,6 5,6 4 6,7 60 0,6 
4 3,8 1,4 0,8 2 16 121 4,5 2,9 3,2 7,6 42 0,3 
5 6,9 0 4,3 0,9 25 121 0,8 38,9 5,6 6,4 87 2,3 
6 6,8 0 7,4 1,4 23 300 1,5 88,5 9,7 11,2 87 2,7 
7 6,7 0 4,6 1,1 51 156 1,2 23,5 6,3 7,5 85 1,0 

Média 5,49 0,34 3,39 1,41 41,43 131,00 3,03 43,26 5,31 8,34 64,43 2,14 
 

 
Com exceção dos pontos P1 e P4 os pontos estudados apresentaram alta 

saturação por bases (V%), o que confere caráter Eutrófico (EMBRAPA, 2006).  

A quantificação da matéria orgânica revelou teores baixos, variando entre 

0,3% e 4,1%. Estes valores estão de acordo com os teores de matéria orgânica 

tipicamente encontrada em solos tropicais da América do Sul (entre 0,5 e 21,7 %), 

reportados por ALLOWAY (1995 apud PALMIERI et al., 2005).  
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5.3 CONCENTRAÇÕES DE METAIS NOS SOLOS 

 

As concentrações pseudototais de Cd, Cr, Cu, Pb, Ni e Zn estão na Tabela 9. 

Devido às informações sobre a disposição de estocagem e manuseio dos rejeitos 

contendo metais, esperava-se que os solos dos pontos P5 e P6 apresentassem 

maiores concentrações de todos os metais. A exceção é o elemento Zn, o qual 

predomina no P1, com 515,66 mg kg-1. 

O ponto P4 apresentou os valores mais baixos, confirmando a possibilidade 

do solo nesta área não ter entrado em contato com os rejeitos estocados no 

CENTRES. 

Semelhantemente ao P4 os pontos P1, P2 e P3 apresentam concentrações 

de metais baixas, sendo possível afirmar estatisticamente, que os valores de P1, P2 

e P3 não são significativamente diferentes do P4, excetuando-se a situação do 

elemento Zn. 

De acordo com a Resolução CONAMA (2009), os estados brasileiros que 

ainda não possuem seus próprios Valores de Referencia de Qualidade e que 

estejam em regiões próximas a outros estados que os possuam podem utilizar como 

parâmetros os valores de localidades próximas, até que cada Estado possua seus 

VRQs. Para a análise da presença de cada metal serão considerados os valores 

CONAMA (2009) e CETESB (2005). 

No ponto P6 o Cd apresentou valores superiores ao Valor de Prevenção (VP) 

CONAMA (2009). Nos pontos P1, P2, P5 e P7 a concentração do metal foi superior 

ao VR estipulado por CETESB (2005). Isto significa que dos sete pontos, cinco 

apresentam valores acima do VRQ CETESB (2005). 

De acordo com a classificação dos solos sugerida pela CONAMA (2009) o 

solo do P6 enquadra-se na Classe 3, tendo como medida necessária monitoramento 

da qualidade do solo e da água subterrânea. Os pontos P1, P2, P5 e P7 enquadram-

se na Classe 2 por apresentarem um valor superior ao VRQ e menor que o VP.  

 



  

Tabela 9: Concentrações de Metais no solo extraídos pelo método US EPA 3051. 

 
Prof. = Profundidade.  VO = Valores Orientadores. P = Prevenção. IA= Investigação Agrícola. IR = Investigação Residencial. II = Investigação 
Industrial. VR = Valores de Referência. Médias acompanhadas dos respectivos desvios-padrão (n=3). Letras maiúsculas iguais em uma 
mesma coluna não são significativamente diferentes pelo teste Tukey em nível de confiança de 5%.  
 

 

 

Cd Cr Cu Ni Pb Zn Solo 
 mg kg-1 

1 0,83 ± 0,06B 23,14 ± 0,16CD 13,66 ± 1,08CD 21,38 ± 1,82C 25,04 ± 1,44C 515,66 ± 38,46A 
2 0,73 ± 0,04B 14,00 ± 1,02CD 7,99 ± 0,37D 7,24 ± 0,55C 21,69 ± 0,77C 82,45 ± 2,92CD 
3 0,46 ± 0,06B 10,73 ± 0,50D 2,79 ± 0,16D 2,73 ± 0,26C 11,09 ± 0,49C 13,83 ± 1,20E 
4 0,49 ± 0,05B 7,06 ± 0,85D 1,87 ± 0,07D 0,96 ± 0,02C 14,10 ± 0,51C 6,35 ± 0,68E 
5 0,75 ± 0,04B 51,65 ± 20,04B 80,90 ± 4,79B 366,56 ± 137,78A 313,72 ± 34,38A 97,07 ± 8,58C 
6 2,41 ± 0,33A 124,09 ± 17,42A 94,28 ± 10,75A 173,50 ± 20,35B 211,41 ± 17,68B 144,44 ± 17,75B 
7 0,76 ± 0,09B 40,83 ± 4,38BC 24,52 ± 2,27C 36,13 ± 4,07BC 43,62 ± 4,84C 42,95 ± 4,67DE 

VR CETESB 0,5 40 35 13 17 60 
P 1,3 75 60 30 72 300 
IA 3 150 200 70 180 450 
IR 8 300 400 100 300 1000 

VO 

II 20 400 600 130 900 2000 
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No ponto P6 o Cr apresentou valor superior ao VP CONAMA (2009) sendo 

também o solo neste ponto, classificado como Classe 3. O ponto P5 e o P7 

apresentaram valor superior ao VRQ CETESB (2005), e enquadram-se na Classe 2 

por apresentar um valor superior ao VRQ e menor que o VP CONAMA (2009). Os 

demais pontos não apresentaram valores que superassem nenhum VRQ, 

demonstrando que, de fato, não houve contaminação por cromo nas áreas de 

abrangência desses pontos. 

Os Pontos P5 e P6 apresentaram um valor de Cu superior ao VP CONAMA 

(2009). Dessa forma, os solos P5 e P6 encontram-se na Classe 3. 

Os pontos P5 e P6 mais uma vez apresentaram concentrações mais elevadas 

de Ni se comparados aos demais pontos amostrados. A concentração nestes dois 

pontos ultrapassou o Valor de Investigação Industrial (II) (366,56 mg kg-1 e 173,50 

mg kg-1, respectivamente). Os solos encontrados nestes pontos enquadram-se na 

Classe 4, o que requer atenção. O ponto P7 apresenta concentração superior ao VP 

CONAMA (2009) proporcionando a classificação deste solo como Classe 3. O ponto 

P1 superou o VRQ da CETESB (2005) sendo classificado como Classe 2. 

As concentrações de Pb nos pontos P1 e P2 foram superiores ao VRQ da 

CETESB. O ponto P5 apresentou concentração superior ao Valor de Investigação 

Residencial (IR). O ponto P6 supera o Valor de Investigação Agrícola (IA) 

enquadrando o solo nestes pontos como Classe 4. O solo no ponto P7 ultrapassou 

os VRQs para Pb da CETESB (2005). 

Os pontos P2, P5 e P6 ultrapassaram o VRQ CETESB (2005) para Zn e são 

classificados como solo Classe 2. O ponto P1 ultrapassou o Valor de Intervenção 

Agrícola (IA) classificando-se como solo Classe 4.   

 

 

5.4 EXTRAÇÂO SEQUENCIAL 

 

A Tabela 10 mostra o fracionamento geoquímico obtido pelo método BCR. De 

acordo com a tabela, é possível observar que o ponto P1 não apresenta 

concentrações de Cd, Cu e Pb na Fração 1 do solo. Devido ao fato da Fração 1 

(solúvel/trocável em ácido), representar a quantidade de cada elemento que seria 

liberado no meio ambiente, em condições ácidas (SASTRE et al., 2001), verifica-se 

que os elementos acima citados não representam mobilidade neste ponto.   
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O ponto P1 apresenta altas concentrações de Zn nas Frações 1 e 2 (895,16 

mg kg-1 e 888,38 mg kg-1), o que é um fato preocupante, já que a Fração 1 é 

considerada a fase mais móvel. A presença de Zn na Fração 2 (redutível) também é 

um dado relevante, já que o metal pode ser liberado para o ambiente caso o solo 

seja submetido à condições redutoras (PASSOS et al., 2011). 

No ponto P2 é possível observar que o Pb também não apresenta 

concentrações na Fração 1, possuindo sua  maior concentração na Fração 2. O 

metal Cr não apresenta concentrações nas Frações 1 e 2, estando mais concentrado 

na Fração Residual (7,47 mg kg-1).  O Zn encontra-se em maior concentração na 

Fração 1, comportamento semelhante ao ocorrido em P1. Devido à localização dos 

pontos P1 e P2 , em áreas mais baixas no terreno, há a possibilidade destes pontos 

serem ambientes deposicionais.  Há ainda a possibilidade desta alta concentração 

contaminar o solo à medida que ocorrer o aumento da profundidade. 

WELCH & LUND (1989) e AMARAL SOBRINHO et al. (1998) verificaram a 

movimentação do Zn em profundidade em condições em que houve a lixiviação de 

metal em função da acidez do meio. Como os pontos P1 e P2 possuem um pH ácido 

(4,2 e 5,5, respectivamente) há a possibilidade deste metal também estar sendo 

lixiviado para maiores profundidades. Um estudo em colunas de um Podzólico 

Vermelho-Amarelo tratadas com resíduo siderúrgico ácido, AMARAL SOBRINHO et 

al. (1998) concluíram que do total lixiviado, 50% estava na forma trocável, o que se 

aplica ao comportamento do Zn neste estudo, em P1 e P2. Este comportamento 

também foi encontrado por KABATA PENDIAS & ADRIANO (1995) que concluíram 

que, em solos tratados com elevadas taxas de lodo de esgoto, mais de 50% do Zn 

estava nas formas trocáveis e facilmente solúveis, observação que podem justificar a 

mobilidade do elemento.  

No ponto P3, novamente, Pb e Cd não estão concentrados na Fração 1, 

mostrando a pouca mobilidade desses elementos. Neste ponto há concentrações 

semelhantes de Zn nas Frações trocável e residual. Além do Zn, há outros três 

metais que estão concentrados na Fração residual, que é a fase que  contém metais 

fortemente associados às estruturas cristalinas dos minerais (Cd, Cr e Ni). O Cr 

mantém um comportamento semelhante aos pontos P1 e P2 e se apresenta com 

concentrações fixadas nas fases oxidável e residual, confirmando o que tem sido 

encontrado em outros trabalhos sobre a presença do Cr na fase  orgânica e residual 
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(MCGRATH &  SMITH, 1990; MCLEAN & BLEDSOE, 1992; OLIVEIRA & 

MATIAZZO). 

O ponto P4 apresenta muitos valores baixos ou nulos. Dentre todos os metais 

o valor mais alto é representado pelo Zn (12,57 mg kg-1), na Fração Residual. Este 

ponto apresenta as menores concentrações totais de metais, provavelmente, por ser 

localizado em um ponto um pouco mais afastado e de acesso não tão facilitado 

quanto os outros pontos. Seria de fato possível que nele não houvesse a presença 

de tambores contendo contaminantes. A presença do Zn na Fração Residual poderia 

ser litológica (PASSOS et al., 2011).  

O ponto P5 apresenta, com exceção do Ni, todos os metais com suas maiores 

concentrações na Fração Residual do solo. Apesar das altas concentrações totais, 6 

dos 7 metais localizam-se principalmente na Fração onde os metais permanecem 

mais fortemente ligados ao solo. Já o Ni concentra-se na Fração 1 (308 mg kg-1) 

estando mais móvel no solo.  

O ponto P6 apresenta variabilidade das concentrações entre as fases. Cu e 

Pb encontra-se mais presentes na Fração 2, redutível. Resultados semelhantes 

foram encontrados para o Pb (ARAÚJO et al., 2002) ao ser verificado que em 12 

classes de solos brasileiros, o Pb apresentou maior afinidade pelo grupo funcional 

OH presente na superfície de caulinita, óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio e 

menor afinidade pelos grupos funcionais das substâncias húmicas.  O Cr encontra-

se concentrado na Fração 3 a qual reflete a quantidade de metal ligado à matéria 

orgânica e sulfetos, que seria liberado em condições oxidantes (SASTRE et al., 

2001). Resultado semelhante também foi encontrado por FERREIRA et al. (2003) 

mostrando que este elemento comumente está ligado à matéria orgânica e sulfetos. 

Novamente, o Zn e o Ni apresentam maior concentração na Fração 1 do solo, 

acarretando maior mobilidade no solo em relação à outros metais. 

 

 

 

 



  

Tabela 10: Fracionamento geoquímico de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn obtido pelo método BCR. 
Cd Cr Cu Ni Pb Zn Pontos Fase 

mg kg- 
F1 >LD 0,59 ± 0,01C >LD 15,10 ± 0,46A >LD 895,16 ± 2,37C 
F2 0,38 ± 0,02A 0,37 ± 0,07C 4,85 ± 0,13C 5,21 ± 0,20C 16,33 ± 0,58A 888,38 ± 2,27C 
F3 0,10 ± 0,02C 10,38 ± 0,13A 5,20 ± 0,28C 4,87 ± 0,12C 7,17 ± 0,29B 242,62 ± 7,72B 

1 

R 0,27 ± 0,04B 8,76 ± 0,58B 1,29 ± 0,43A 0,67 ± 0,11B 1,66 ± 0,41C 487,90 ± 9,34A 
F1 0,05 ± 0,01C 0,13 ± 0,01C 0,44 ± 0,06B 5,23 ± 0,24A >LD 184,68 ± 5,02A 
F2 0,13 ± 0,01B >LD 2,03 ± 0,06C 1,52 ± 0,40B 13,20 ± 0,76A 79,59 ± 1,68B 
F3 0,06 ± 0,01C 4,98 ± 0,09B 1,56 ± 0,23A 1,65 ± 0,09B 3,29 ± 0,17C 46,98 ± 4,17C 

2 

R 0,42 ± 0,02A 7,47 ± 1,11A 2,15 ± 0,15C 1,33 ± 0,67B 10,12 ± 1,93B 18,30 ± 3,00D 
F1 >LD 0,05 ± 0,02C 0,09 ± 0,01B 0,16 ± 0,03C >LD 31,95 ± 3,01A 
F2 0,06 ± 0,01B >LD 2,12 ± 0,13A 0,31 ± 0,06BC 6,83 ± 0,85A 6,93 ± 1,67B 
F3 >LD 2,91 ± 0,09B 0,45 ± 0,24B 0,49 ± 0,02B 1,08 ± 0,27C 10,32 ± 1,56B 

3 

R 0,28 ± 0,10A 9,13 ± 0,76A 0,34 ± 0,05B 2,09 ± 0,14A 4,79 ± 0,39B 31,78 ± 7,62A 
F1 >LD 0,02 ± 0,00C >LD >LD >LD >LD 
F2 0,05 ± 0,02B >LD >LD 0,33 ± 0,05C 7,14 ± 0,65C >LD 
F3 >LD 2,10 ± 0,11B 0,11 ± 0,02B 0,37 ± 0,06C 3,03 ± 0,56A 2,08 ± 0,20B 

4 

R 0,33 ± 0,02A 4,73 ± 0,23A 1,76 ± 0,07A 0,19 ± 0,03A 8,53 ± 0,70C 12,57 ± 1,38A 
F1 0,44 ± 0,03B 3,64 ± 0,36B 38,67 ± 1,53B 308,00 ± 6,56A 200,01 ± 9,28B 337,08 ± 10,06B 
F2 0,21 ± 0,01C 17,69 ± 5,25C 32,33 ± 1,53C 162,03 ± 4,97B 99,00 ± 1,00C 100,18 ± 1,25C 
F3 >LD 17,39 ± 0,39C 12,33 ± 1,53D 34,92 ± 1,43C 31,85 ± 1,54D 68,60 ± 6,89D 

5 

R 1,44 ± 0,06A 91,67 ± 5,03A 501,50 ± 3,50A 24,73 ± 1,86C 2891,23 ± 8,75A 1753,86 ± 9,76A 
F1 1,14 ± 0,14A 2,16 ± 0,22B 13,99 ± 1,00C 95,67 ± 1,53A 28,72 ± 1,69C 141,53 ± 1,04A 
F2 0,93 ± 0,03A 16,65 ± 1,93C 55,25 ± 2,93A 73,00 ± 3,61B 139,00 ± 2,65A 129,43 ± 8,02B 
F3 0,27 ± 0,03B 82,67 ± 3,79A 22,83 ± 0,76B 34,00 ± 2,65C 41,98 ± 3,07B 18,71 ± 2,82C 

 6 

R 0,20 ± 0,09B 12,34 ± 2,02C 1,85 ± 1,03D  8,63 ± 4,52D 116,65 ± 0,87D 
F1 0,38 ± 0,02A 0,59 ± 0,02D 5,27 ± 0,55C 22,33 ± 3,51A 2,08 ± 0,15C 19,85 ± 2,31B 
F2 0,25 ± 0,02B 2,37 ± 0,31C 12,11 ± 0,84A 13,49 ± 0,64B 36,55 ± 1,38A 16,28 ± 2,98B 
F3 >LD 26,69 ± 0,72B 6,25 ± 0,13C 4,00 ± 1,73C 8,18 ± 0,87B 20,54 ± 0,99B 

7 

R 0,07 ± 0,06C 8,67 ± 8,67A 1,01 ± 0,05B 1,56 ± 0,38C 3,05 ± 0,20C 10,69 ± 0,87A 
F1=Fração Trocável. F2=Fração Redutível. F3=Fração Oxidável. R=Fração Residual. Médias acompanhadas dos respectivos desvios-padrão 
(n=3). Letras maiúsculas iguais em um mesmo ponto amostral não são significativamente diferentes pelo teste Tukey em nível de confiança de 
5%.
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A heterogeneidade dos valores nos pontos amostrados, pode estar associada 

às diferenças de localização e relevo onde os pontos se encontram.  

A Figura 7 apresenta os resultados deste experimento, com valores 

expressos em percentuais extraídos em cada fração para os sete pontos avaliados. 

O ponto com a maior concentração de Cd é o ponto P6. Este apresenta 44% de 

suas concentrações de Cd na Fração 1, que é a fase trocável, na qual os 

contaminantes encontram-se mais disponíveis à biota. Apenas 7% do Cd no ponto 6 

encontra-se na fase residual. 

 

Figura 7:  Porcentagem de Cd nos pontos amostrados. 

 

Para os pontos P2, P3, P4 e P5 houve predomínio do cádmio na fração 

residual, ou seja, na fração mais estável, não disponível para as plantas nem 

passível de ser lixiviada.  Este fato também foi comprovado por CALLEGARIO 

PEREIRA (2004), estudando o fracionamento geoquímico do cádmio em solos 

contaminados, verificou que maiores valores de cádmio foram encontrados nas 

frações mais estáveis. 

Segundo a Figura 8, é possível constatar que as concentrações de Cr 

encontram-se majoritariamente nas fases oxidável e residual. Os pontos P1, P2, P3, 

e P4 não chegaram a ultrapassar nenhum valor de referência. Dessa forma, conclui-

se que tais pontos, de acordo com a análise US EPA3051, além de possuírem 

baixas concentrações de Cr (entre 7,06 mg kg-1 e 23,14 mg kg-1) não apresentam 

altos teores nas fases mais lábeis. 
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Os pontos mais críticos, especialmente, o P6 e o P7 apresentam as maiores 

concentrações na fase oxidável. Apesar de todos os pontos apresentarem baixas 

concentrações de Cr, estas em sua maioria não se encontram na fase trocável, ou 

seja, a pouca quantidade encontrada nesses pontos, está bem associada ao solo. 

 

 

 

Figura 8: Porcentagem de Cr nos pontos amostrados 

 

Na Figura 9 vemos a distribuição do cobre nos pontos analisados. Os pontos 

P4 e P5 apresentam grandes concentrações do metal fixadas nas fases residuais 

(94,17% e 85,55%,, respectivamente).  

 

 

Figura 9: Porcentagem de Cu nos pontos amostrados 
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O gráfico nos mostra um predomínio do Cu na Fração Oxidável, resultado 

também encontrado por Ryan et al.(2001).  

A presença de Níquel e sua distribuição podem ser vista na Figura 10. Dos 7 

pontos analisados, 5 apresentam a presença de Ni concentrada na fase trocável em 

mais de 45% (entre 47,21% e 58,43%, pontos P1, P2, P5 e P7). As demais fases 

apresentaram concentrações variadas de acordo com os pontos. 

Nos pontos P5 e P6 houve ultrapassagem dos valores de Ni em relação ao II, 

que é o valor de Intervenção Industrial CONAMA (2009). Conclui-se, portanto, que 

houve relevante contaminação no solo localizado nestes pontos, já que o Ni 

apresenta-se pouco concentrado nas fases oxidável e residual. 

Os pontos P3 e P4 não apresentaram nenhum valor superior aos VRQs, e 

além de apresentarem baixas concentrações, estas estão fixadas majoritariamente 

nas fases residual e oxidável, respectivamente. 

O ponto P1 também apresentou valores superiores à 3 VRQs (CETESB, 

Holanda e Suécia)  - 21,38 mg kg-1, sendo que desta concentração, 58,43% estão na 

fase trocável do solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Porcentagem de Ni nos pontos amostrados 

 

A Figura 11 mostra a distribuição do metal chumbo. No ponto 5 a 

concentração de Pb  ultrapassou o valor de Intervenção Residencial e no ponto  P6 

ultrapassou o valor de Intervenção Agrícola. Porém a distribuição de Pb apresentou-

se bastante diferenciada. No ponto P5 é possível observar que 90% do Pb está 

fortemente agregado ao solo na fase residual. Diferentes autores mostraram que o 
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chumbo encontra-se, principalmente, associado às frações mais estáveis (BORGES, 

2007; MAGALHÃES, 2008). A ausência do Pb na Fração 1 pode ser entendida pois 

geralmente este elemento possui baixa mobilidade (PARKER et al.,1978; MILLER & 

MCFEE,1983). Essa distribuição se deve a sua baixa solubilidade e forte adsorção 

ao solo (CHANEY, 1991). 

A concentração de Pb nos pontos P1, P2 e P7 que também ultrapassou o 

VRQ CETESB apresentou agregação à fase oxidável. Em geral, a fase oxidável 

apresentou destaque entre os pontos analisados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Porcentagem de Pb nos pontos amostrados. 

 

A análise do gráfico de distribuição do zinco permite observar que houve 

também variada distribuição entre as fases (Figura 12). 

Com exceção do ponto P4, o Zn apresenta-se na Fração solúvel em todos os 

pontos (P1 – 35,61%, P2 – 56,04%, 3 – 39,50, 5 – 14,92%, 6 – 34,85% e 7 – 

29,48%). A concentração de Zn no ponto 1 (515,66 mg kg-1) é 3 vezes maior que a 

2ª concentração mais alta (P6 , 144,44 mg kg-1) e ultrapassa o valor de Intervenção 

Agrícola CONAMA (2009). Entretanto, esse valor está concentrado nas duas 

primeiras Frações do solo (Fase 1: 35,61%; Fase 2: 35,34%). As concentrações nos 

pontos P4 e P5 estão em grande parte, concentradas na fase residual em 85,69% e 

77,61%. 



 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Porcentagem de Zn nos pontos amostrados. 

 

A tabela 11 permite a visualização das concentrações pelas Frações. Ao 

calcular a porcentagem de metais extraídos nas frações mais lábeis (soma de F1 + 

F2 + F3) o resultado (uma média entre os pontos), a fim de constatar a mobilidade 

dos metais, do mais ao menos biodisponível, resultou em: Ni (83%)> Pb (67%)> Cu 

(65%)> Zn (61%)> Cd (49,9%)> Cr (49,8). As maiores concentrações na soma da 

fração biodisponível foram observados para o Ni, Pb e Cu, enquanto Zn, Cd e Cr, 

foram os mais imóveis. Resultados aproximados para esses metais têm sido 

relatados na literatura (PASSOS et al., 2011).  
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Tabela 11: Fracionamento geoquímico de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn obtido pelo 
método BCR (Observação a partir de cada Fração) 

 

Cd Cr Cu Ni Pb Zn Fração Pontos 
mg kg- 

1 0,01 0,59 0 15,1 0 895,16 
2 0,05 0,13 0,44 5,23 0 184,68 
3 0 0,05 0,09 0,16 0 31,95 
4 0 0,02 0 0 0 0 
5 0,44 3,64 38,67 308 200,01 337,08 
6 1,14 2,16 13,99 95,67 28,72 141,53 

F1 

7 0,38 0,59 5,27 22,33 2,08 19,85 
1 0,38 0,37 4,85 5,21 16,33 888,38 
2 0,13 0 2,03 1,52 13,2 79,59 
3 0,06 0 2,12 0,31 6,83 6,93 
4 0,05 0 0 0,33 7,14 0 
5 0,21 17,69 32,33 162,03 99 100,18 
6 0,93 16,65 55,25 73 139 129,43 

F2 

7 0,25 2,37 12,11 13,49 36,55 16,28 
1 0,1 10,38 5,2 4,87 7,17 242,62 
2 0,06 4,98 1,56 1,65 3,29 46,98 
3 0 2,91 0,45 0,49 1,08 10,32 
4 0 2,1 0,11 0,37 3,03 2,08 
5 0 17,39 12,33 34,92 31,85 68,6 
6 0,27 82,67 22,83 34 41,98 18,71 

F3 

7 0 26,69 6,25 4 8,18 20,54 
1 0,27 8,76 1,29 0,67 1,66 487,9 
2 0,42 7,47 2,15 1,33 10,12 18,3 
3 0,28 9,13 0,34 2,09 4,79 31,78 
4 0,33 4,73 1,76 0,19 8,53 12,57 
5 1,44 91,67 501,5 24,73 2891,23 1753,86 
6 0,2 12,34 1,85 0 8,63 116,65 

Resíduo 

7 0,07 8,67 1,01 1,56 3,05 10,69 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. CONCLUSÕES 

 

� A indicação concedida pelo membro da ONG GDA acerca dos pontos onde 

provavelmente haveria maior concentração de contaminantes no solo devido à 

vazamentos de barris, foi confirmada nos pontos P5, P6 e P7. 

� Dentre os pontos estudados, P2 e P7 são classificados pela Resolução 

CONAMA (2009) como solos Classe 3 e os pontos P1, P5 e P6 são 

classificados como Classe 4.  Tal fato era esperado devido à grande 

quantidade de rejeitos armazenada na área que abrange P5 e P6. 

� Metais como Zinco e Níquel apresentaram maior disponibilidade ao ambiente, 

por estarem não apenas em grandes concentrações, mas também, por 

estarem concentrados na Fração Trocável. 

� Independente das concentrações pseudototais, Chumbo e Cobre 

apresentaram maiores concentrações nas três primeiras frações do solo, 

apresentando também, alta disponibilidade. 

� O P4 não apresentou valores preocupantes, confirmando a hipótese de que 

neste ponto, não houve um contato com substâncias químicas estocadas no 

CENTRES. 

� O elemento Zinco foi o que demonstrou maior ligação à Fração Oxidável, 

ligada à matéria orgânica.  

� Dentre os metais estudados, apenas Níquel, Chumbo e Zinco apresentaram 

valores consideráveis na Fração Redutível do solo. 

� Diante deste cenário, situações como a do CENTRES merecem atenção das 

autoridades na busca por fiscalizar a maneira como indústrias estocam e 

manejam seus rejeitos. 
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