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RESUMO 

 

As estações de tratamento de água (ETA) são projetadas para fornecer água 

continuamente, de maneira a atender a critérios de potabilidade. No entanto, além da água 

tratada e potável, essas estações são igualmente produtoras de resíduo, o material em 

suspensão decantado da água, reconhecido como resíduo de Estações de Tratamento de 

Água, ou resíduo de ETA. O descarte direto de resíduos de ETA em corpos d`água deve 

ser evitado, considerando que a essas descargas podem comprometer a qualidade da água, 

podendo gerar efeitos crônicos na comunidade aquática O Reservatório de Juturnaíba, 

considerado o segundo maior reservatório de água do estado do Rio de Janeiro, foi o 

repositório final dos resíduos produzidos por duas Estações de Tratamento de Água por 

cerca de 30 anos. Estes resíduos foram descartados nas margens do reservatório, podendo 

comprometer a qualidade da água e do sedimento do reservatório. Este estudo teve como 

objetivo avaliar se a disposição de resíduos de ETAs nas margens do reservatório causou 

contaminação no ambiente, através do estudo sobre mobilidade de metais (Al, Fe, Mn, 

Zn, Cr, Cu e Ni) entre os compartimentos: resíduos de ETAs, sedimentos superficiais e 

água do reservatório. Foram realizadas análises quantitativas e qualitativas dos resíduos 

de ETAs, bem como uma avaliação diagnóstica dos sedimentos superficiais adjacentes as 

áreas de descarte de resíduos. Através de modelos digitais de terreno construídos no 

software Surfer® e por equações matemáticas usando dados declarados pela empresa, foi 

possível calcular os volumes de resíduos presentes nas margens do reservatório, 

totalizando em cerca de 60.370 e 62.479 toneladas de resíduos em cada pilha de resíduo. 

Método de extrações de metais foram aplicados, para elucidar o teor pseudo-total 

(USEPA 3051A) e as frações geoquímicas dos metais (extração sequencial - BCR) nos 

resíduos de ETAs e nos sedimentos adjacentes a área de descarte. O fracionamento 

geoquímico de metais mostrou que existe uma a variação espacial entre os sedimentos 

localizadas próximos e distantes das áreas de descarte de resíduos. Os sedimentos 

localizados distantes da área de descarte não mostraram anomalias nas concentrações de 

metais, estando os metais Al, Fe, Zn e Cr associados predominantemente à fração residual 

(F4). O fracionamento do Al apresentou ser um bom traçador da presença de resíduos de 

ETA em sedimentos, já que apenas nos sedimentos localizados próximos aos resíduos, 

esse metal esteve predominantemente associado às frações prontamente mobilizáveis 

(F1+F2+F3) do sedimento, com elevadas concentrações na fração ácido-solúvel (F1). 

Assim, através do modelo de atenuação das concentrações pseudo-totais de Al no 

sedimento, aliado as avaliações de fracionamento geoquímico desse metal no sedimento, 

foi possível delimitar a área de abrangência da contaminação do sedimento, provenientes 

da dispersão espacial dos resíduos de ETAs. Experimentos usando microcosmos foram 

realizados para avaliar a dessorção de metais entre resíduo de ETA e a água do 

Reservatório, sob diferentes condições físico-químicas. Esses experimentos mostraram 

que o contato direto do resíduo com a água propicia a liberação de Al, Fe e Mn, e que a 

acidificação e o incremento de ácido húmico dissolvido na água favorece a dessorção do 

Al do resíduo. Conclui-se que a contaminação do sedimento por resíduos de ETAs está 

restrita a pequenas áreas localizadas próximas aos descarte de resíduo. No entanto, devido 

a proporção de Al associada as frações prontamente mobilizáveis do resíduo, a presença 

de resíduos de ETAs em contato direto com a água do reservatório, funciona como uma 

fonte pontual de Al para o ambiente.  

 

Palavras-chave: Reservatório de Juturnaíba. Extração Sequencial. Alumínio. Lodo de 

Alumínio. BCR. Microcosmos. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Water treatment plants (WTP) are conceived to continuously produce clean water, 

responding to defined criteria of portability. However, besides treated and potable water, 

water treatment plants produce sludge resulting from decantation of the suspended matter 

that are disposed in the environment. The discharge of the water treatment residue into 

aquatic ecosystems may cause negative environmental impact on the natural water quality 

and chronic effects in the aquatic community. Juturnaíba Lake is an important water 

reservoir in Rio de Janeiro. For about 30 years, the residue generated by two Water 

Treatment Plants, were systematically discarded in two restricted areas in the Juturnaíba 

Reservoir edges. In direct contact with water, this residues may have been spread 

throughout the reservoir, affecting water and sediment quality. The aim of this study was 

to access the contamination of the Juturnaíba Reservoir, by evaluating the mobility of the 

metals (Al, Fe, Mn, Zn, Cr, Cu e Ni), between sludge, sediment, and water spatial and 

geochemical distribution of metals, mainly the Al, in the superficial sediments. 

Quantitative and qualitative analysis were performed, as a diagnostic evaluation of 

surface sediments adjacent waste disposal areas. The calculated mass of the residues piles 

are similar and respectively 60.3170 e 62.479. The residue mass was calculated based on 

the model terrain digital model and mathematical equations, which provided the 

following measures 60.370 e 62.479 tons in each piles of residue. Pseudo-total metal in 

sediment was assessed after aqua regia inverted digestion, with microwave assistance (EPA 

3051A). The BCR sequential extraction procedure was applied, and geochemical fractions of 

Al, Fe, Mn, Zn, Cu, Cr e Ni were determined. The geochemical fractionation of metals 

showed that there is a spatial variation between near and far located sediments of residue 

disposal areas. In distant located sediments of the waste disposal area, the highest 

percentages Al, Zn, Fe and Cr was found in the residual fractions (F4), meaning that these 

metals were strongly bound to the sediments. Fractionation Al showed to be a good 

marker for the presence of ETA waste sludge, since only in the sediments located near 

the waste sludge, had aluminum predominantly associated with the mobile fractions (F1 

+ F2 + F3), with high concentrations in the acid-soluble fraction (F1). Through the model 

of attenuation of Al pseudo-total concentration in the sediment and along the geochemical 

fractionation assessments of Al in the sediments, it was possible to delimit the area of 

extent of sediment contamination, from the spatial dispersion of water treatment residue. 

Experiments using microcosms were performed to evaluate the desorption of metals from 

the residue and water reservoir under different physicochemical conditions. These 

experiments showed that the direct contact of the residue with water, promotes the release 

of Al, Fe and Mn, and that the acidification and the increase of humic acid dissolved in 

the water favor the desorption of Al present in the residue. The results show that the 

residue affected the sediment quality, although this contamination does not spread 

uniformly through the reservoir. It was concluded that the sediment contamination by 

water treatment residue is restricted to small areas located close to residue disposal. 

However, because the proportion of the Al associated with the mobility fractions, the 

presence of such residues in direct contact with the reservoir water, acts as a source of Al 

to the environment. 

 

Keywords: Juturnaíba Reservoir. Sequential Extraction. Aluminum. Alum sludge. BCR. 

Microcosms. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso natural essencial para a manutenção da vida no planeta e 

paradoxalmente é o depositário final dos resíduos gerados por praticamente todas as 

atividades humanas. Os lodos gerados em estações de tratamento de água (ETA), são 

exemplos de resíduos sólidos lançados de forma inadequada em cursos de água no Brasil 

(CORDEIRO, 2001; ACHON et al., 2013) e em outros países do mundo (KAGGWA et 

al., 2001; MUISA et al., 2011). As ETAs são responsáveis em adequar a água bruta aos 

padrões de qualidades estabelecidos por normas nacionais e internacionais de 

potabilidade e suas operações têm como objetivos a remoção de material particulado, 

matéria orgânica dissolvida e organismos patogênicos (CORDEIRO, 1999). No Brasil 

existem cerca de 7.500 estações de tratamento de água projetadas com ciclo completo, 

incluindo: coagulação, floculação, sedimentação, decantação e filtração (BOTERO, et al., 

2009; ACHON et al., 2013).  

Durante o processo de tratamento da água, agentes coagulantes são adicionados 

para desestabilizar as suspensões coloidais presentes na água bruta, formando flocos que 

se sedimentam nos tanques de decantação (RITCHER, 2009). Os agentes coagulantes 

mais usados em ETAs são os sais de alumínio e de ferro, dentre os quais predomina o 

sulfato de alumínio. A coagulação gera lodos que são acumulados nos decantadores e 

filtros, reconhecidos pela ABNT como resíduos sólidos, os quais não podem ser lançados 

diretamente em corpos d’água (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2004). A quantidade e a qualidade destes resíduos produzidos dependem de 

diversos fatores, destacando-se: qualidade da água bruta, turbidez e cor, concentração de 

produtos químicos aplicados no tratamento, tempo de permanência dos lodos nos tanques 

de decantação, eficiência da sedimentação (DI BERNARDO; DANTAS, 2005; HOPPEN 

et al., 2005).  

Muitas soluções foram estudadas para a disposição final de rejeito de ETAs, 

entre elas: 1) a disposição em aterros sanitários; 2) o gerenciamento conjunto com 

estações de tratamento de esgoto; 3) aplicações em solos (JANUÁRIO; FERREIRA 

FILHO, 2007; BOTERO et al., 2009); 4) emprego direto em construção civil e na 

produção de material cerâmico (HOPPEN et al., 2005; TEIXEIRA et al., 2006). Porém 

grande parte dos resíduos de ETAs gerados no Brasil foram e continuam sendo lançados 
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em cursos d’água, de forma ambientalmente inadequada (KATAYAMA et al., 2015). No 

Estado de Minas Gerais, por exemplo, 87% dos resíduos produzidos por ETAs de 175 

municípios, são lançados diretamente em corpos d`água sem tratamento (ACHON et al., 

2013). Nos Estados Unidos, apenas 11% das ETAS lançam seus resíduos em corpos 

d`água, os demais resíduos são aplicados em solo, lançados em sistemas de esgoto e 

dispostos em aterros (CORNWELL et al., 2000). Já no Reino Unido, apenas 2% desses 

resíduos são lançados em corpos d’água, havendo uma predominância de disposição final 

em aterros sanitários (SIMPSON et al.,2002).  

Estudos mostraram que a disposição in natura de lodo de sulfato de alumínio 

pode comprometer a qualidade da água e causar efeitos tóxicos na comunidade aquática 

(KAGGWA et al., 2001; SOTERO-SANTOS et al., 2005; MUISA et al., 2011), devido 

ao incremento de metais dissolvido na água, principalmente do alumínio. Além da 

toxicidade em organismos aquáticos, o alumínio é reconhecido como um elemento 

neurotóxico, e vários estudos relatam o envolvimento desse metal no desenvolvimento 

ou na aceleração da Doença de Alzheimer (GONÇALVES; SILVA, 2007; RONDEAU 

et al., 2009; KAWAHARA; KATO-NEGISHI, 2011; EXLEY; HOUSE, 2012).  

Apesar da presença de metais na coluna d'água preocupar por sua mobilidade e 

biodisponibilidade para os organismos, sua presença no sedimento é uma garantia de 

persistência da contaminação durante longos períodos (WASSERMAN; WASSERMAN, 

2008). Sedimentos possuem altas capacidades de sorção e acumulação de metais, e as 

concentrações de metais nesse compartimento tornam-se várias ordens de grandeza 

maiores do que na água adjacente. No entanto, os sedimentos são reconhecidos como 

possíveis fontes de contaminação, já que podem liberar espécies contaminantes estocadas 

anteriormente sob determinadas mudanças das condições ambientais (OLIVEIRA; 

MARINS, 2011).  

Em avaliações de disponibilidade de metais em sedimento a concentração total 

é apenas o ponto de partida para o estudo, já que essa informação não permite discriminar 

sobre a mobilidade dos elementos (ISHIKAWA et al., 2009; OLIVEIRA; MARINS, 

2011). É reconhecido que a toxicidade e a mobilidade dos metais depende fortemente da 

especiação química e da forma que estão associados (GLEYZES et al., 2002). Dessa 

forma foi desenvolvido o fracionamento geoquímico na forma de métodos de extrações 

sequenciais, os quais são responsáveis pelo desenvolvimento de respostas acerca da 

mobilidade e disponibilidade dos metais em solos e sedimentos. O processo consiste em 

aplicar em sequência, numa mesma amostra de sedimento ou solo, extratores com 
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agressividades crescentes, permitindo inferir sobre a partição dos metais em frações 

geoquímicas específicas (TESSIER et al., 1979). A solubilização sucessiva dos metais 

nas diferentes frações mineralógicas destina-se simular as possíveis modificações 

naturais e antrópicas das condições ambientais (GLEYZES et al., 2002). 

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

 

Assim como em muitos corpos hídricos do Brasil, o Reservatório de Juturnaíba 

(RJ) foi o repositório final dos resíduos produzidos por duas Estações de Tratamento de 

Água (ETA), durante cerca de 30 anos. Esses resíduos, lodos de sulfato de alumínio, 

foram acumulados nas margens desse reservatório, em duas distintas pilhas de resíduos, 

em contato direto com a água e o sedimento do manancial. 

O Reservatório de Juturnaíba, reconhecido também como Lago de Juturnaíba ou 

Represa de Juturnaíba, possui 43 km2 de área alagada e é considerado o segundo maior 

reservatório de água do estado do Rio de Janeiro. Desde a década de 70, a água desse 

reservatório é captada e tratada por duas Estações de Tratamento de Água (ETA) para o 

abastecimento de 8 municípios da Região dos Lagos. As duas ETAs são do tipo 

convencional, ou seja, tratamento da água em ciclo completo, e utilizam o sulfato de 

alumínio como agente coagulante. Todo resíduo gerado durante o tratamento da água foi 

sistematicamente descartado e acumulado às margens desse reservatório, até o ano de 

2009.  

Pesquisas realizadas no Reservatório de Juturnaíba, entre os anos de 2010 e 

2012, mostraram preocupação com a presença de resíduos de ETA no reservatório de 

Jutirnaíba (WASSERMAN et al., 2012). O estudo observou elevados teores de alumínio 

na água (fração dissolvida), em alguns períodos, tais como em maio de 2010 (3,0 mg L-

1), fevereiro de 2011 (1,0 mg L-1) e em maio de 2011 (2,0 mg L-1). Além das 

concentrações de Al, esse estudo mostrou anomalias nas concentrações de alguns metais 

dissolvidos na água do manancial, dentre eles o Cr, Fe, Mn, Zn. Dessa forma, o estudo de 

Wasserman et al. (2012), aponta uma possível relação entre o excesso de alumínio 

dissolvido na água e a presença de resíduos das estações de tratamento nas margens do 

Reservatório de Juturnaíba. 

Lodos de sulfato de alumínio caracterizam-se por possuírem elevada umidade, 

estando geralmente na forma fluida (CORDEIRO, 2001). Assim, movimentos de subida 

e descida do nível da água do Reservatório de Juturnaíba, aliados eventos de precipitação, 
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podem favorecer a lixiviação e erosão das pilhas de resíduos, propiciando o espalhamento 

desse material no reservatório. Além disso, a presença desses resíduos de ETAs, em 

contato direto com a água do reservatório, pode constituir um risco ao ecossistema e 

comprometer à sustentabilidade da captação de água do manancial.  

 

1.2 HIPÓTESE  

 

A disposição de resíduos das ETAs nas margens do Reservatório de Juturnaíba 

alterou os sedimentos adjacentes às áreas de descarte de resíduos, representando riscos 

futuros de disponibilização de metais para a coluna da água. 
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2 OBJETIVOS  

 

O objetivo geral desse trabalho consiste em avaliar a contaminação do ambiente 

(Reservatório de Juturnaíba-RJ), buscando compreender os processos geoquímicos 

envolvidos na mobilidade dos metais (Al, Fe, Mn, Zn, Ni, Cr e Cu) entre os sistemas: 

resíduos de ETA – sedimento superficial – água do reservatório. 

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Delimitar a área ocupada pelas pilhas de resíduos de ETAs e estimar os volumes 

totais de resíduos descartados na margem do Reservatório de Juturnaíba. 

 

2. Analisar a dispersão dos resíduos de ETAs no reservatório, verificando a 

abrangência espacial da concentração de metais (Al, Fe, Mn, Zn, Cr, Cu, Ni) 

nos sedimentos superficiais. 

 

3. Elucidar a mobilidade de metais (Al, Fe, Mn, Zn, Cr, Cu, Ni) nos resíduos de 

ETAs e nos sedimentos superficiais do Reservatório de Juturnaíba. 

 

4. Avaliar a transferência de metais (Al, Fe, Mn, Zn, Cr, Cu, Ni) do resíduo de 

ETA para a coluna d`água, sob condições geoquímicas específicas, em 

experimentos usando microcosmos. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1  RESÍDUOS GERADOS EM SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

 

3.1.1 Etapas do Tratamento da Água  

 

As ETAs são responsáveis em adequar a água bruta aos padrões de qualidades 

estabelecidos por normas nacionais e internacionais de potabilização da água (BOTERO 

et al., 2009) e suas operações têm como objetivos a remoção de material particulado, 

matéria orgânica dissolvida e organismos patogênicos (CORDEIRO, 2001). No Brasil, a 

Portaria do Ministério da Saúde (MS) no 2914 / 2011 dispõe sobre os procedimentos de 

controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade; estabelecendo valor máximo permitido (VMP) para os parâmetros 

microbiológicos, físico e químico da água potável.  

O tratamento das águas naturais apresentam basicamente três fases: clarificação, 

filtração e desinfecção (LIBÂNIO, 2008). E no final das etapas de clarificação e de 

filtração da água, tem-se a geração de resíduos sólidos complexos resultantes da 

separação das impurezas da água bruta e da aplicação de produtos químicos (ACHON et 

al., 2013). A qualidade da água bruta é o fator decisivo na seleção dos processos de 

tratamento para a produção de água potável (Ritcher, 2009). E, dentre as principais 

tecnologias de tratamento para adequação da água para consumo humano tem-se: 

filtração em múltiplas etapas (sem coagulação química) e dupla filtração, filtração direta 

ascendente, filtração direta descendente, floto-filtração e tratamento em ciclo completo 

(DI BERNARDO; DANTAS, 2005).  

Existem cerca de 7.500 estações de tratamento de água (ETA), no Brasil, dentre 

as quais 75% utilizam o processo de tratamento em ciclo completo, também denominado 

tratamento convencional, no qual utiliza-se agentes coagulantes (CORDEIRO, 2001; 

BOTERO et al., 2009). Este sistema de tratamento da água gera resíduos, principalmente 

nos tanques de decantação e nos filtros, e são conhecidos também como lodos ou resíduos 

de ETAs.  

A Figura 1 apresenta, na forma de diagramas de blocos, as etapas do tratamento 

da água em uma ETA de ciclo completo, incluindo: coagulação, floculação, decantação, 

filtração e ajustes finais, os quais envolvem a desinfecção e a fluoretação.  
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Figura 1 - Fluxograma de uma estação convencional de ciclo completo. 

 

A coagulação e a floculação são práticas aplicadas como pré-tratamento da água 

em estações de tratamento de água, cujo objetivo principal é acelerar a velocidade de 

sedimentação das impurezas da água (LIBÂNIO, 2008). Durante o processo de 

coagulação da água, agentes coagulantes são adicionados para desestabilizar as 

suspensões coloidais presentes na água bruta (RITCHER, 2009). A floculação serve para 

aumentar o tamanho do material em suspensão presente na água que será encaminhada 

aos decantadores e filtros. Nos decantadores, a ação da gravidade propicia o fenômeno da 

sedimentação das partículas suspensas e a consequente clarificação da água (DI 

BERNARDO; DANTAS, 2005).  

A filtração finaliza o processo de remoção de impurezas na forma de partículas 

suspensas, coloidais e microrganismos presentes na água que flui através de um meio 

poroso (DI BERNARDO; DANTAS, 2005). Ao final dessas etapas, há a formação: (1) 

da água clarificada, a qual segue para os procedimentos finais de potabilização da água, 

que incluem a desinfecção, fluoretação e estabilização química; e (2) do resíduo do 

tratamento da água depositados nos decantadores e filtros, reconhecido também como 

lodo de ETA. 
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Coagulação Floculação Decantação Filtração
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3.1.2 A coagulação da água bruta:  

 

O processo de coagulação empregado na maioria das estações de tratamento de 

água, é realizado para promover desestabilização das suspensões coloidais de partículas 

sólidas presentes nas águas superficiais naturais. Os coloides são onipresentes nas águas 

naturais, podendo ser de origem orgânica ou inorgânica, por exemplo: como; micro-

organismos, ácidos húmicos, óxidos de ferro e manganês, caulinita, ilita, esmectita e vermiculita 

(STUMM; MORGAN, 1996). Todos as partículas coloidais possuem propriedades elétricas 

que os mantêm em solução por longos períodos do tempo, em virtude da repulsão das 

cargas elétricas em sua superfície formadas pela dupla camada elétrica (GUEDES et al., 

2004). Reduzindo ou neutralizando sua carga, as partículas coloidais irão 

progressivamente se aglomerar, possibilitando sua sedimentação. (RITCHER, 2009).  

É no processo de coagulação que ocorre a desestabilização das partículas 

coloidais presentes da água bruta, através da adição de agentes químicos e recorrendo a 

energia gravitacional ou mecânica (SPELLMAN, 2008). Na coagulação dá-se a mistura 

rápida, onde se induz uma agitação violenta para dispersar o coagulante químico, reduzir 

as forças de repulsão e permitir a agregação entre as partículas (RITCHER, 2009). Na 

fase seguinte, durante a floculação, a agitação já é lenta e dura um período de tempo 

maior, o que promove o choque entre as partículas previamente desestabilizadas para 

formar aglomerarados de flocos maiores, removidos em seguida por sedimentação 

(SPELLMAN, 2008).  

As dosagens de coagulantes utilizadas na coagulação da água vão depender da 

qualidade da água bruta, principalmente quanto ao pH, turbidez, temperatura, 

condutividade elétrica, tamanho e distribuição das partículas em estado coloidal e em 

suspensão. A qualidade da água pode ser afetada por diversos fatores ambientais, dentre 

eles: variações sazonais de precipitação, degradação das margens de rios, transporte 

intensivo de material particulado em suspenção dos corpos d`água, resultando portanto 

em lodos com diferentes concentrações de sólidos e composição química (RITCHER, 

2009). 

Os coagulantes de sais metálicos mais utilizados podem ser agrupados em duas 

categorias gerais: os coagulantes à base de alumínio e os coagulantes à base de ferro. Os 

coagulantes de alumínio incluem o sulfato de alumínio, cloreto de alumínio, aluminato 

de sódio, cloridrato de alumínio, policloreto de alumínio, policloreto de alumínio com 
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sulfato, policloreto de alumínio com silício, e formas de policloreto de alumínio com 

polímeros orgânicos (SPELLMAN, 2008).  

O coagulante mais comumente utilizado no tratamento da água é o sulfato de 

alumínio. Os sulfatos de alumínio comerciais são hidratados, podendo conter cerca de 14 

a 16 moléculas de água em sua composição. A hidrólise do sulfato de alumínio é efetiva 

no intervalo de pH 5,5 e 8,5, fora desse intervalo os íons de alumínio tornam-se solúveis 

e a eficiência da coagulação é baixa (DI BERNARDO; DANTAS, 2005). 

Assim para que ocorra a dissociação desses sais, em estações de tratamento de 

água, é necessário que haja suficiente alcalinidade natural ou adicionada, como carbonato 

de sódio ou cal (RICHTER, 2007). As Equações (1) e (2) mostram, de forma simplificada, 

as reações que ocorrem em meio alcalino natural (1) ou adicionado (2), respectivamente. 

 

Al2(SO4)3.14H2O + 3 Ca(HCO3)2  →  2 Al(OH)3 (s) + 3 CaSO4  +  6 CO2  + 14 H2O    (1) 

 

Al2(SO4)3.14H2O + 3 Ca(OH)2  →  2 Al(OH)3 (s) + 3 CaSO4    +   14 H2O                                (2) 

 

Quando o sulfato de alumínio é adicionado à água e hidrolisa, há a formação de 

um grande número de espécies monoméricas e possivelmente espécies poliméricas. 

Grande parte desses produtos encontram se em equilíbrio com precipitado sólido e amorfo 

de hidróxido de alumínio (Al(OH)3). Essas espécies hidrolisadas podem ainda incluir 

compostos de alumínio polinucleares (CAMPOS et al., 2005).  

 

3.1.3 Resíduos de ETAs: Subproduto do Tratamento da Água  

 

Os lodos gerados durante o tratamento da água e acumulados nos tanques de 

decantação e filtros são definidos pela ABNT como resíduos sólidos (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004) e, portanto, não podem ser lançados 

diretamente em corpos d’água. A disposição desses resíduos em corpos d`água contribui 

para o aumento na concentração de metais tóxicos nos bentos, diminuição significativa 

de luminosidade no meio e a consequente redução da produtividade de fitoplâncton (DI 

BERNARDO; DANTAS, 2005).  

Os agentes coagulantes comumente utilizados em ETAs são os sais de alumínio 

e de ferro, dentre os quais os primeiros são os coagulantes predominantemente utilizados, 
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devido a sua eficácia e baixo custo (IPPOLITO et al., 2011). Logo, lodos de alumínio ou 

resíduos de alumínio são os subprodutos mais gerados pelas estações de tratamento de 

água em nível mundial. E sua gestão está associada principalmente ao custo de disposição 

final, devido aos grandes volumes e às desvantagens ambientais que seu descarte 

inadequado pode causar aos serviços públicos de água em todo mundo 

(DASSANAYAKEA et al., 2015). 

Estudos mostraram que a disposição in natura de lodo de sulfato de alumínio 

pode comprometer a qualidade da água e causar efeitos crônicos na comunidade aquática 

devido incremento de alumínio dissolvido na água (KAGGWA et al., 2001; SOTERO-

SANTOS et al., 2005; MUISA et al.,2011). Além da toxicidade em organismos aquáticos, 

o alumínio é reconhecido como um elemento neurotóxico para seres humanos, e vários 

estudos relatam o envolvimento desse metal no desenvolvimento ou na aceleração da 

Doença de Alzheimer (GONÇALVES; SILVA, 2007; RONDEAU et al., 2009; EXLEY; 

HOUSE, 2012).  

No Brasil, o lançamento em corpos d’água dos resíduos gerados em ETAs, 

quando não aprovado por órgãos ambientais, constitui-se crime ambiental, de acordo com 

o artigo 54 da Lei 9.605/98, devido aos efeitos diretos causados ao ambiente aquático do 

corpo receptor (ACHON et al., 2013). A Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH 

(Lei 9.433/97) estabelece que: 

o lançamento de resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, 

tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou 

disposição final em corpos d’água, além de outros usos que 

alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água, 

está sujeita à outorga do Poder Público (BRASIL, 1997). 

 

No entanto, a disposição direta de resíduos de ETAs em corpos d`água foi muito 

comum em estados brasileiros. Pesquisas realizadas no Estado de Minas Gerais, 

indicaram que, até o ano de 2009, 87% dos resíduos produzidos por ETAs de 175 

municípios, foram lançados diretamente em corpos d`água sem tratamento 

(MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2009). No Estado de São 

Paulo o lançamento de resíduos em corpos d`´agua ainda é uma prática adotada por muitas 

ETAs de ciclo completo; porém alternativas para a disposição final desses resíduos estão 

sendo adotadas em certas ETAs operadas pela Companhia de Saneamento Básico do 
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Estado de São Paulo (SABESP), tais como o gerenciamento conjunto com estação de 

tratamento de esgoto e disposição em aterro sanitário (KATAYAMA et al., 2015). 

Nos Estados Unidos, apenas 11% das ETAS lançam seus resíduos em corpos 

d`água, os demais resíduos são aplicados em solo, lançados em sistemas de esgoto e 

dispostos em aterros (CORNWELL et al., 2000). Já no Reino Unido, apenas 2% desses 

resíduos são lançados sem corpos d’água, havendo uma predominância de disposição 

final em aterros sanitários (SIMPSON et al., 2002).  

Alternativas para o destino final dos resíduos de ETAs têm sido propostas em 

diversos trabalhos, como a disposição em aterros sanitários, aterros exclusivos, 

gerenciamento conjunto como estações de tratamento de esgotos, aplicações industriais 

diversas e aplicação controlada em solo (BRASIL, 1997; IPPOLITO et al., 2011; 

BRASIL, 1997; HOPPEN et al., 2005; JANUÁRIO; FILHO, 2007; BOTERO et al., 2009; 

DASSANAYAKEA et al.,2015; TEIXEIRA et al., 2006). 

A qualidade e a quantidade destes resíduos produzidos dependem de diversos 

fatores, destacando-se: qualidade da água bruta, turbidez e cor, concentração de produtos 

químicos aplicados no tratamento; tempo de permanência dos lodos nos tanques, 

eficiência da sedimentação (DI BERNARDO et al., 2012). De uma forma geral, os lodos 

de tratamento da água, são caracterizados pelo alto conteúdo de umidade e alta resistência 

mecânica de desidratação (REIS et al., 2007). A fração sólida desses resíduos é composta 

por partículas inorgânicas, resíduos orgânicos (incluindo microorganismos) e por 

(hidr)óxidos hidratados de Al (KAGGWA et al., 2001; IPPOLITO et al., 2011). 

Dentre os metais presentes em resíduos de ETAs, tem-se que o Al se encontra 

em quantidades elevadas, seguido do Fe e Zn. No entanto, metais como Mn, Cu, Cr e Ni 

também podem estar presentes nesses resíduos, dependendo da composição da água bruta 

e dos reagentes químicos utilizados durante o tratamento da água. A Tabela 1 resume os 

valores típicos de análises de resíduos de ETA, gerados pelo uso de sulfato de alumínio 

como coagulante. 

Ippolito et al. (2011) estudando lodo de alumínio usando difração de raio X, 

verificou a presença de quartzo, feldspato, calcita, ilita, caolinita, porém não observou a 

presença de fases cristalinas de Al(OH)3, sugerindo portanto a presença de Al amorfo 

nesses resíduos. Além dos hidróxido de alumínio, esses resíduos podem ainda conter 

significativos teores de Al complexados com compostos orgânicos e com íons 

inorgânicos, tal como fosfatos e fluoretos (NORDSTROM; MAY, 1995). Precipitados de 

alumínio amorfo na forma de hidroxisulfatos (basaluminite), ainda podem estar presentes 
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nesses resíduos, os quais são estáveis dependendo da faixa de pH e da atividade dos íons 

sulfatos presentes (NORDSTROM, 1982; JONES et al., 2011). 

Tabela 1 - Características físico químicas comuns de lodos de sulfato de alumínio  

Parâmetro Lodo de ETA 1  Lodo de ETA 2 Lodo de ETA 3 

pH 5,12 – 8,02 6,2 – 9,8 ND 

Matéria Orgânica (g.kg-1) 63 – 144 ND ND 

P Total (g.kg-1) 3,13 – 3,50 ND ND 

Al Total (g.kg-1) 27,0 – 153 57,7 – 171 23,0 – 153 

Fe Total (g.kg-1) 4,87 – 37,0 392 – 130 392 – 130 

Ca Total (g.kg-1) 2,20 – 11,7 ND 0,15 – 0,56 

Mg Total (g.kg-1) 2,4 – 7,9 ND 0,25 – 1,65 

Mn Total (g.kg-1) 0,80 – 2,99 1,42 – 1,48 0,68 – 1,24 

Zn Total (mg.kg-1) 53,3 – 160 29,0 – 64,0 29,0 – 64,0 

Cu Total (mg.kg-1) 35 – 624 24,0 – 70,0 0,02 –  0,05 

Ni Total (mg.kg-1) 10,9 – 60 79,5 – 50,0 0,03 – 0,16 

Pb Total (mg.kg-1) 2,5 – 69 75,0 – 56,0 < 0,006 

Cr Total (mg.kg-1) 19,1 – 81 34,5 – 38,5 0,3 –0,5 

Hg Total (mg.kg-1) 0,02 – 9,73 ND ND 

 

Lodo de ETA 1: compilação de características de Lodos de ETAs, adaptado de Dassanayakea et al. (2015). 

Lodo de ETA 2: características de Lodos de ETAs, São Paulo (RJ), adaptado de Sotero-SantoS et al. (2005). 

Lodo de ETA 3: características de Lodos de ETAs, Itabirito (MG), adaptado de Ribeiro (2007). 

 

O controle químico dos insumos adicionados durante o processo de tratamento 

pode ser decisivo para a qualidade da água tratada da ETA para abstecimento bem como 

para a caracterização do resíduo gerado durante seu tratamento. Assim, apesar da grande 

preocupação das descargas de resíduos de ETAs in natura estar relacionadas ao elevado 

teor de Al nesse material, torna-se relevante se preocupar com a presença de outros 

componentes tóxicos provenientes do sulfato de alumínio comercial, bem como na água 

bruta. Sulfatos de alumínio comercialmente utilizados em ETAs, podem conter 

contaminantes-traços como: Fe, Cr, Mn, Zn, Cu, Ni, As, Hg e Pb em concentrações que 

variam de acordo com o fabricante (REIS et al., 2007; RIBEIRO, 2007). 
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3.2 OS METAIS ABORDADOS NESSE ESTUDO 

 

3.2.1 Alumínio: o principal componente metálico de resíduos de ETAs 

 

O alumínio é um abundante constituinte de rochas e de solos minerais, não 

ocorrendo na forma elementar na natureza e sim como íon Al +3 (YARIV; CROSS, 2012). 

Representando cerca de 8 % da crosta terrestre, este metal é o terceiro elemento mais 

abundante depois do oxigênio e sílica (MASON, 1971). É um componente de 

pouquíssima expressão no ambiente aquático, se mostrando relativamente insolúvel num 

intervalo de pH entre 6 e 8 (YARIV; CROSS, 2012). No entanto, sob condições ácidas 

(pH > 6,0), alcalinas (pH>8) e na presença de agentes complexantes, sua solubilidade é 

favorecida, e nessas condições o alumínio se mostra disponível à transformações 

bioquímicas (DRISCOLL; POSTEK, 1995). 

Quanto a presença desse metal na biosfera, pode-se afirmar que o alumínio é 

pouco abundante em organismos vivos, não existindo nenhuma evidência que comprove 

sua funcionalidade em seres humanos, plantas e animais (EXLEY, 2003). A toxicidade 

do alumínio foi registrada em plantas que crescem em solos ácidos altamente 

intemperizados (LINDSAY; WALTHALL, 1995), e em organismos aquáticos que 

habitam ambientes ácidos (BURROWS; HEM, 1977). O alumínio é reconhecido como 

um elemento neurotóxico, e vários estudos relatam o envolvimento desse metal no 

desenvolvimento ou na aceleração da Doença de Alzheimer (GONÇALVES; SILVA, 

2007; RONDEAU et al., 2009; KAWAHARA; KATO-NEGISHI, 2011; EXLEY; 

HOUSE, 2012). 

Interesses em pesquisas relacionadas sobre os efeitos biológicos do alumínio 

surgiram com a acidificação dos ambientes aquáticos (GENSEMER; PLAYLE, 1999), já 

que esse metal é relativamente insolúvel em pH relativamente neutro. O Al aquoso é 

constituído por espécies inorgânicas (monômeros de Al) Al+3, Al(OH)+2, Al2(OH)2
+, 

Al(OH)-
4, cuja proporção varia com o pH (WENG et al., 2002). O alumínio aquoso forma 

complexos com flúor, sulfato e fosfato dependendo do pH, da concentração dos ligantes 

inorgânicos, da força iónica, e da temperatura da água (NORDSTROM; MAY, 1995). 

Complexos fracos e fortes de alumínio também são formados com material orgânico, 

como os ácidos húmicos e fúlvicos, os quais tendem a manter o Al em solução, porém 

menos lábil para os organismo (DRISCOLL; POSTEK, 1995).  
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Para sistemas com baixas concentrações de Al e baixos pH, as espécies 

mononucleares de Al parecem adequadas para explicar sua hidrolise (GENSEMER; 

PLAYLE, 1999). Entretanto, espécies polinucleares de Al são formadas em ambientes 

com elevadas concentrações de Al, incluindo as espécies: Al2(OH)2
4+, Al3(OH)8

+, 

Al6(OH)12 (H2O)12
6+

 e Al13O4(OH)24 (H2O)12
7 (BERTSCH; PARKER, 1995). Essas 

espécies polinucleares representam importantes compostos metaestáveis do Al, os quais 

podem se manter em solução por muitos anos (BERTSCH; PARKER, 1995). Estudos 

também sugerem que essas espécies polinucleares são intermediárias da formação de 

cristais de Al(OH)3, e que o equilíbrio da solução é constituído apenas por espécies 

mononucleares e a fase sólida estável (JARDINE; ZELAZNY, 1995).  

A presença de ligantes no ambiente aquático podem influenciar a precipitação 

das espécies mononucleares e polinucleares de Al (GENSEMER; PLAYLE, 1999). Por 

exemplo, a complexação do Al com ânions fluoretos e com ligantes orgânicos aumentam 

o valor de pH necessário para a precipitação desse metal; Já a presença de fosfatos, 

sulfatos silicatos e nitratos favorecem a agregação de espécies polinucleares; (BERTSCH; 

PARKER, 1995).  

Durante o intemperismo, aluminossilicatos primários se dissolvem, enquanto 

que aluminossilicatos secundários e hidróxidos de alumínio precipitam (EXLEY, 2003). 

Assim, os hidróxidos de alumínio formados são os compostos mais estáveis desse metal, 

dentre os quais, a gibsita (Al(OH)3),  é o composto de alumínio mais comum em solos e 

sedimentos (EXLEY, 2001). A solubilidade dos hidróxidos de alumínio segue a seguinte 

ordem descrescente: o amorfo (Al(OH)3), seguido da bayerita (Al(OH)3); a nostradita 

(Al(OH)3), boemita (AlOOH), gibstita (Al(OH)3) e diásporo ((Al(OH)3) (LINDSAY; 

WALTHALL, 1995). Sendo que os quatro últimos compostos possuem solubilidade 

semelhante. Em condições ácidas, em solo e/ou em ambiente aquático, o alumínio pode 

formar diversos minerais hidroxisulfatados (LINDSAY; WALTHALL, 1995).   

 

 

3.2.2 Ferro e Manganês 

 

O ferro (Fe) é o segundo metal mais abundante da natureza, e o quarto elemento 

em abundância na crosta terrestre (EXLEY, 2003). Encontra-se presente em diversos 

minerais, dentre eles silicatos, sulfetos (pirita -FeS2), e óxidos, principalmente a hematita 

(Fe2O3) (REIMANN-CARITAT; DE CARITAT, 1998). O manganês (Mn) encontra-se 
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na natureza na forma de hidróxidos, carbonatos e óxidos (destacando-se a pirolusita 

(MnO2)) (REIMANN-CARITAT; DE CARITAT, 1998). 

O ferro e o manganês apresentam-se dissolvidos sob diferentes espécies 

químicas, tais como: Fe+2, FeOH+, Fe(OH)3
-, Mn+2, MnOH+, Mn(OH)3

-, Fe+1, FeOH+2, 

Fe(OH4); essas espécies podem se complexar com compostos inorgânicos ( bicarbonatos, 

sulfatos e fosfatos) e como compostos orgânicos (ácidos húmicos e fúlvicos) (MORUZZI; 

REALI, 2012). 

O ferro e o manganês são metais redox sensíveis, portanto a dinâmica desses 

metais em solos, sedimentos e na água dependem do potencial redox desses ambientes 

(LAIMA et al., 1998). Além do potencial redox, as alterações de pH também influenciam 

na mobilidade desses metais no ambiente (REIMANN-CARITAT; DE CARITAT, 1998). 

São abundantes constituintes da crosta terrestre, e considerados elementos essências para 

os seres vivos (EXLEY, 2003). No entanto, alguns estudos reportam efeitos toxicológico 

devido a exposição excessiva por Mn (HERNÁNDEZ et al., 2009). 

 

3.2.3 Níquel, Zinco, Cobre e Cromo 

 

O níquel (Ni) é um metal não-essencial, neurotóxico e capaz de provocar reações 

alérgicas e sérios danos ao sistema respiratório (bronquites crônicas, crises asmáticas, 

inflamações das cavidades nasais e câncer) (AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES 

AND DISEASE REGISTRY, 2007). Importantes fontes de poluição desse metal estão 

associadas à mineração e às atividades industriais envolvendo o processamento do metal, 

aterros e incineração de resíduos e os fertilizantes (REIMANN-CARITAT; DE 

CARITAT, 1998). 

O zinco (Zn), cobre (Cu) e cromo (Cr) são considerados micronutrientes 

essenciais e desempenham papel importante no metabolismo de diversos organismos. No 

entanto, em elevadas concentrações, podem causar sérios efeitos adversos à saúde 

humana e ao meio biótico, sobretudo aos vegetais e à macrofauna do solo (FÖRSTNER; 

WITTMANN, 1981; PEAKALL; BURGER, 2003; CESAR et al., 2011). As principais 

fontes de contaminação por esses metais estão relacionadas aos rejeitos de indústrias 

químicas e metalúrgicas, bem como à aplicação de pesticidas, herbicidas e fertilizantes, 

os quais, comumente, contêm elevadas concentrações de sais metálicos (KUMAR 

SHARMA et al., 2007; CESAR et al., 2011).  
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3.3 MOBILIDADE DE METAIS EM SEDIMENTOS 

 

Os sedimentos desempenham papel muito importante na avaliação da poluição 

de mananciais, e podem ser usados para detectar a presença de contaminantes, os quais 

não permanecem solúveis após o seu lançamento em águas superficiais (LEMES et al., 

2003). Os sedimentos possuem altas capacidades de sorção e acumulação de metais, e 

assim as concentrações de metais nesse compartimento tornam-se várias ordens de 

grandeza maiores do que na água adjacente (FÖRSTNER; WITTMANN, 1981). No 

entanto, os sedimentos também se caracterizam como possíveis fontes de contaminação, 

já que podem liberar espécies contaminantes estocadas anteriormente sob determinadas 

mudanças das condições ambientais, como por exemplo: mudanças de pH e de potencial 

redox, ou pela presença de quelantes orgânicos (OLIVEIRA; MARINS, 2011).  

O tamanho das partículas e grau de cristalinidade dos argilominerais influenciam 

a sorção e a retenção de metais nas superfícies das partículas. As frações mais finas (argila 

e silte fino) tendem a apresentar maiores concentrações de metais, enquanto que nas 

frações silte e areia fina as concentrações de metais geralmente diminuem à medida que 

a fração é composta por componentes de quartzo (LEMES et al., 2003).  

A fração orgânica do sedimento desempenha um papel importante, na retenção 

de metais no ambiente sedimentar. As características estruturais das substâncias húmicas, 

favorecem a complexação e adsorção de metais, influenciando diretamente a labilidade 

de metais no ambiente aquático (FÖRSTNER; WITTMANN, 1981; SARGENTINI 

JUNIOR et al., 2001; ROSA et al., 2007). Além da matéria orgânica dissolvida ou 

particulada, os óxihidróxidos de ferro (Fe) e de manganês (Mn), os carbonatos e os 

sulfetos são as principais fases ligantes de metais nos sedimentos, além da fração 

particulada mais fina, capaz de realizar adsorção. Em ambientes anaeróbios, os sulfetos 

atuam diretamente na especiação, biodisponibilidade e toxicidade dos metais (FAGNANI 

et al., 2011). 

Os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, possuem alta superfície especifica e 

sítios ativos originados pela dissociação de grupamentos hidroxila. Nestes sítios ativos, a 

adsorção de metais ocorrem por meio da formação de ligações covalentes ou eletrostáticas 

(OLIVEIRA; MARINS, 2011). Nos argilominerais expansivos, as retenções de metais 

podem ocorrer nos espaços entre as camadas octaédricas presentes em suas estruturas 

cristalinas (LEMES et al., 2003) Hidratados de Fe e óxidos de Mn, devido a elevada 
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capacidade de troca catiônica, podem ainda co-precipitar metais, tais como Cr, Cu e Ni, 

atuando assim na fixação (por adsorção) de metais em sedimentos (FÖRSTNER; 

WITTMANN, 1981; SILVA et al., 2015)  

Considerando os sedimentos como um repositório de espécies poluentes, esse 

compartimento pode ser definido como um bom indicador de poluição ambiental, atual 

ou pretérita (FÖRSTNER; WITTMANN, 1981). Avaliações da variação espacial das 

concentrações de metais em sedimentos podem fornecer informações valiosas a respeito 

da fonte poluidora e da distribuição espacial desses metais, permitindo que se faça uma 

estimativa do impacto desses metais no meio ambiente (RIBEIRO et al., 2013). Porém, a 

concentração total de metais em sedimentos não é suficiente para avaliar a disponibilidade 

de metais ou mesmo para discriminar a origem natural ou antrópica e tampouco predizer 

sobre mobilidade e disponibilidade (ISHIKAWA et al., 2009). Dessa forma foi 

desenvolvido o fracionamento geoquímico na forma de métodos de extrações 

sequenciais, os quais são responsáveis pelo desenvolvimento de respostas acerca da 

mobilidade e disponibilidade dos metais em sedimentos. 

 

3.3.1  Fracionamento geoquímico de metais em sedimentos  

 

Os metais se apresentam distribuídos em diferentes “compartimentos” ou 

frações dos sedimentos, podendo estar associado à matéria orgânica, a óxidos de ferro e 

contidos em silicatos, por exemplo (FILGUEIRAS et al., 2002). Variações nas condições 

físicas e químicas do ambiente podem acelerar a liberação de espécies contaminantes, e 

a mobilidade dos metais dependerá das características das superfícies sólidas (frações do 

sedimento) e do tipo de ligação estabelecida entre os metais e essas superfícies 

(VAREJÃO et al., 2011). Dessa forma, surge a necessidade de uma estimativa 

operacional para avaliar o grau da mobilidade e disponibilidade de espécies metálicas 

(SOARES, 2011).  

Conforme descrito na literatura, a distribuição de um metal entre as frações do 

sedimentos pode ser determinada por meio de uma extração sequencial baseada em 

métodos de lixiviação seletiva, com a utilização de uma série de reagentes selecionados 

por sua capacidade de reagir com diferentes componentes principais do sedimento 

(COSTA et al., 2007). Muitos procedimentos de extrações sequencias têm sido propostos, 

sendo que um dos principais trabalhos foi desenvolvido por Tessier et al., (1979), que 

serviu de base para diversos outros. Neste estudo os autores desenvolveram uma 
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sequência de extrações que contempla as seguintes frações: 1) cátions adsorvidos 

trocáveis; 2) metais associados a carbonatos; 3) metais ligados a óxidos de ferro e 

alumínio; 4) metais associados a matéria orgânica; 5) metais residuais contidos em 

silicatos.  

Um método de extração sequencial consiste em aplicar em sequência, numa 

mesma amostra de sedimento/solo, reagentes com diferentes poderes de extração, iniciando-

se com os menores e seguindo-se em direção aos mais fortes que são os ácidos concentrados 

e, portanto mais agressivos (COSTA et al., 2007). Envolve a agitação de uma suspensão da 

matriz sólida com um reagente extrator por um período de tempo suficiente para permitir o 

estabelecimento das condições de equilíbrio. A fase líquida é então separada por 

centrifugação, e analisada quanto ao teor do elemento estudado. A matriz sólida é então 

lavada e submetida a uma nova etapa de extração (VAREJÃO et al., 2011).  

Existem diversos protocolos de extração sequencial descritos na literatura, 

contendo semelhanças e especificidade, que são aplicados dependo na natureza da 

amostra e dos metais a serem avaliados (TESSIER et al., 1979; DAS et al., 1995; 

FILGUEIRAS et al., 2002; WASSERMAN et al., 2008). E para harmonizar os 

procedimentos de extração sequencial entre os estados-membro da União Europeias, a 

instituição europeia Community Bureau of Reference (Bureau Communautaire de 

Référence, BCR) desenvolveu um programa para padronizar a determinação de metais 

traços em solos e sedimentos (RAURET et al., 1999; RAURET et al., 2001). Além do 

desenvolvimento de metodologia de extração sequencial, a instituição europeia 

Community Bureau of Reference, certificou materiais de referência padrão para análise 

de os metais (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn). 

Embora inicialmente desenvolvido e avaliado para a extração sequencial de Cd, 

Cr, Cu, Ni, Pb e Zn, o método BCR tem sido bastante utilizado nos estudos de 

fracionamento de outros metais, tais como Fe e Al, em sedimentos e em resíduos de ETAs 

(WANG et al., 2013; WANG et al., 2014; ZENGA et al., 2015). Assim, no presente 

trabalho, o fracionamento de metais contidos nos sedimentos superficiais e resíduos de 

ETAs foi realizado seguindo a metodologia BCR, proposta por Rauret et al., (1999). Esse 

método é baseado em extrações em quatro etapas sequenciais, separando os metais nas 

frações: solúvel em água, trocável e ligada a carbonato (Fração 1); associados a óxi-

hidróxido de manganês e de ferro (Fração 2); associados a matéria orgânica e a sulfetos 

(Fração 3), e residual (Fração 4). A fração residual representa as ligações mais fortes do 
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metal com o sedimento, ou seja, as frações mais estáveis e indisponíveis do metal. 

(VAREJÃO et al., 2011).   
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDO  

 

4.1.1 O Reservatório de Juturnaíba. 

 

A reservatório de Juturnaíba, também conhecido como “Lagoa de Juturnaíba”, 

possui 43 km2 de área e está localizada no Estado do Rio de Janeiro, entre os municípios 

de Silva Jardim e Araruama (Figuras 2). O reservatório é o principal manancial de 

abastecimento hídrico da Bacia Hidrográfica do Rio São João, e provêm água para uma 

população de mais de um milhão de habitantes.  

 

 

Figura 2 - Localização da área de estudo, o Reservatório de Juturnaíba, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

 

Prevalece na região o clima tropical, quente e úmido com temperaturas médias 

anuais variando entre 18º a 24º C (PRIMO; VOLCKER, 1995). A precipitação anual na 

região da reservatório varia entre 1.500 e 2.500 mm, sendo que no alto curso do Rio São 

João a precipitação média anual varia de 2.000 a 2.500 mm (PRIMO; VOLCKER, 1995). 
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A construção da barragem/represa e enchimento do reservatório ocorreu entre 

1978 e 1984, submergindo trechos de rios, áreas cobertas por vegetação e a antiga lagoa 

de 8 km2 de área (BARROS, 2007). A obra foi implantada pelo DNOS (Departamento 

Nacional de Obras de Saneamento) e teve como principais objetivos: regularizar as cheias 

no baixo curso do Rio São João, assegurar água para irrigação de áreas agrícolas e garantir 

abastecimento de água para municípios da região dos Lagos (PRIMO; VOLCKER, 1995). 

O reservatório é abastecido pelos rios São João, Capivari, Bacaxá e das Onças, e suas 

águas desaguam no baixo curso do Rio São João. 

De acordo com Primo e Volcker (2003), foi estabelecido que a situação ideal de 

operação do reservatório é aquela que mantem 8,5 m de cota, o que corresponde a uma 

área alagada de 43 Km2. Portanto, as comportas do reservatório devem ser abertas e/ou 

fechadas, para recompor a condição estabelecida e garantir uma descarga mínima a ser 

liberada a jusante do reservatório, em direção a foz do Rio São João. Com a extinção do 

DNOS, em 1990, a Concessionária PROLAGOS S/A passou a se responsabilizar pela 

operação e manutenção da rotina da barragem de Juturnaíba (PRIMO; VOLCKER, 1995). 

E entre as diversas responsabilidades da empresa nesta operação tem-se: (a) manter o 

volume máximo e constante do reservatório, (b) manter equipamentos de operação e 

instrumentação da barragem, (c) efetuar o monitoramento qualitativo e quantitativo da 

água, em intervalos periódicos e em estações de coleta definidas tecnicamente, com vistas 

a gerar uma série histórica de dados confiáveis (PRIMO; VOLCKER, 1995). 

O “Lago de Juturnaíba” é considerado como o segundo maior reservatório de 

água do estado do Rio de Janeiro, possuindo uma capacidade de armazenamento de 100 

milhões de m3 água (BARCELLOS et al., 2011). O principal uso da água do manancial é 

a captação de água para abastecimento da Região dos Lagos, seguido da pesca e da 

recreação (PRIMO; VOLCKER, 1995). Apesar disto, os impactos ambientais decorrentes 

do uso e ocupação do solo no entorno do reservatório, o acúmulo de lixo e o descarte de 

efluentes domésticos diretamente no manancial, ameaçam a qualidade da água do 

reservatório, gerando aporte excessivo de nutrientes e sedimentos no ambiente. O tempo 

de residência da água no manancial é em média de 40 dias o que favorece a concentração 

de nutrientes na coluna d`água, e consequentemente a proliferação de macrófitas 

aquáticas é estimulada, dentre elas: Egeria densa, Ceratophyllum demersum e Salvinia 

auriculata (SOUZA; WASSERMAN, 2014). O total de sólidos recebido pelo reservatório 

é de 100 mg.L-1, dos quais 35% são resíduos orgânicos (BARCELLOS et al., 2011), e por 



37 

 

 

 

essa razão a transparência da água é baixa, em média 0,75 m mensurados por disco de 

Secchi (CÔRTES et al., 2012).  

Diversos estudos foram realizados no reservatório nos últimos anos, dentre eles, 

o estudo de monitoramento da qualidade de água, realizado por Wasserman et al. (2012), 

que registrou valores médios de pH iguais a 6,5 e ainda elevados teores de Fe e Al 

dissolvidos na água, em alguns períodos do ano. Souza e Wasserman (2015) estudando 

os sedimentos superficiais do reservatório, observaram uma distribuição homogênea das 

concentrações de Al, Fe, Cu, e uma elevada mobilidade de Al, Cu, Fe, Mn, Pb, Zn e Fe. 

Ambos os estudos apontaram para necessidade de avaliar a influência da presença dos 

resíduos gerados em Estações de Tratamento de Água na dinâmica de metais nos 

sedimentos do Reservatório de Juturnaíba. Também foram realizados estudos sobre o 

balanço hídrico e disponibilidade de água para abastecimento público, os quais 

demostraram que a utilização das águas do reservatório de Juturnaíba como alternativa 

de abastecimento industrial para regiões vizinhas poderá causar prejuízos irreparáveis 

para o meio ambiente (NORONHA, 2001; BARCELLOS et al., 2011; NORONHA; 

MONTEIRO, 2013).  

 

4.1.2 A captação de água e o descarte de resíduo de ETA no Reservatório de 

Juturnaíba. 

 

A captação de água para abastecimento público no Reservatório de Juturnaíba 

teve início entre as décadas de 1960 e 1970, com a instalação de duas Estações de 

Tratamento de Água (ETA) nas suas margens, distantes entre si cerca de 3,5 km. A 

Companhia Nacional de Álcalis foi a empresa que iniciou a captação de água na lagoa, 

no início da década de 1960, e através de uma adutora que supria água para suas 

instalações industriais no município de Arraial do Cabo (PRIMO; VOLCKER, 1995). A 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE iniciou a captação e o tratamento da 

água, em 1978, visando a abastecer os municípios da região dos Lagos, através da 

construção da Estação de Tratamento de Água de Juturnaíba.  

Em 1997, o Governo do Estado do Rio de Janeiro repassou, através de concessão 

para iniciativa privada, os serviços de abastecimento de água e tratamento de esgotos da 

Região dos Lagos para duas empresas, Águas de Juturnaíba e PROLAGOS. A empresa 

Águas de Juturnaíba assumiu as operações da antiga ETA CEDAE e, desde 1998, presta 

serviços de abastecimento de água para os municípios de Araruama, Saquarema e Silva 
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Jardim. A empresa PROLAGOS assumiu as operações da antiga ETA Álcalis, e é 

responsável pelo abastecimento hídrico dos municípios de Iguaba Grande, São Pedro da 

Aldeia, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Armação de Búzios. As estações de tratamento de 

água, localizadas no Reservatório de Juturnaíba, utilizaram o processo de tratamento de 

água de ciclo completo, ou convencional, com produção de resíduo. A Tabela 2 mostra 

dados históricos, declarados pelas empresas, sobre as operações de tratamento da água de 

cada ETA, destacando a vazão de água produzida, os produtos químicos utilizados e o 

volume de lodo descartado nas margens do reservatório. 

 

Tabela 2 - Dados declarados pelas empresas que operam as Estações de 

Tratamento da Água no Reservatório de Juturnaíba: quantidade de reagentes, 

vazão de água produzida e volume diário de lodo descartado 

 Vazão  

(m3 s-1) 

Al2(SO4)3 

(g L-1) 

CaO 

(Hidr.) 

(g L-1) 

KMnO4 

(g L-1) 

Polialuminio 

(g L-1) 

Polímero 

(g L-1) 

Vol. de lodo 

descartado 

ETA-PROLAGOS  

1960-1998 0,3 40,0 8,0 0,5 * * 30 m3 dia-1 

1998-2004 0,6 40,0 8,0 0,5 * * 60 m3 dia-1 

2004-2009 1 40,0 8,0 0,5 * * 100 m3 dia-1 

2009-2011 1 40,0 8,0 0,5 * * 0 m3 dia- 

2011- 

2014 
1 0 2,0 * 20,0 0,3 

0 m3 dia- 

ETA- Águas de Juturnaíba 

1978-1998 1,1 Nd nd nd nd nd 231 m3 dia-1 

231 m3 dia-1 

231 m3 dia-1 

0 m3 dia 

0 m3 dia 

1998-2004 1 Nd nd nd nd nd 

2004-2010 0,65 36,0 3,98 * * 0,051 

2010-2011 0,65 42,0 5,08 * * 0,051 

2011-2014 0,65 44,0 6,59 * * 0,051 
 

(*) Reagente não utilizado durante o tratamento da água, no determinado período. 

(nd) dado não fornecido e declarado pela Empresa. 

 

Durante os 54 anos de operações destas ETAs, as vazões de água produzida 

variaram, assim como a qualidade e a concentração dos produtos químicos utilizados 

durante as etapas de tratamento da água. Consequentemente a quantidade de lodo 

produzido também alterou durante o tempo, estando relacionado principalmente com a 

vazão da água e a qualidade da mesma.  

Desde o início das operações dessas ETAs, até 2010, todo resíduo gerado durante 

as etapas do tratamento da água foram dispostos nas margens do reservatório, nas 

proximidades das ETAs. Descartados durante cerca de 30 anos, os lodos de ETAs 
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formaram duas pilhas de resíduos nas reentrâncias do reservatório, em contato direto com 

o sedimento e a água do manancial (Figura 3).  

 

 

Figura 3 - Imagem de alta definição do Google Earth apresentando as pilhas de resíduos, contendo o lodo 

da ETA-Águas de Juturnaíba (A) e o lodo da ETA-Prólagos (B). 

 

Como o agente coagulante utilizado pelas ETAs foi o sulfato de alumínio (Tabela 

2), esses resíduos são reconhecidos, portanto, como lodos ou resíduos de alumínio. 

Segundo informações fornecidas pela concessionária PROLAGOS, a partir do ano de 

2009, os lodos gerados na ETA estão sendo enviados para o aterro sanitário de Três Arcos, 

em São Pedro da Aldeia, procedimento que a empresa Águas de Juturnáiba passou a 

adotar em 2010. 

 

 

4.2 DIMENSIONAMENTO DAS PILHAS DE RESÍDUO DE ETA 

 

4.2.1  Cálculo do volume de resíduo usando modelo digital de terreno 

 

A fim de se determinar o volume das pilhas de resíduos de ambas as ETAs, foram 

construídos modelos digitais dos terrenos ocupados pelos lodos. Considerando que não 

existe nenhum registro da topografia anterior ao preenchimento das áreas de disposição 

dos resíduos, foi necessário partir de algumas premissas: (1) primeiramente utilizou-se 

um ecobatímetro (GPS MAP 526 – Garmin ®) com o qual foi feita uma avaliação da 

declividade das margens de outras reentrâncias do reservatório (como aquela na qual o 
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resíduo foi despejado); observou-se, através de um extenso estudo batimétrico do 

reservatório que após o declive da margem, as profundidades são monótonas, girando em 

torno de 2 a 3 metros; (2) as partes atualmente emersas correspondem a morros em meia 

laranja e as partes submersas correspondem a planícies de preenchimento sedimentar, 

provavelmente planas; (3) assumiu-se ainda que o contorno das duas áreas de disposição 

dos rejeitos pode ser delimitado em imagem satélite de alta definição, do Google Earth®.  

O modelo digital de terreno foi construído no software Surfer®, onde foi 

digitalizado o contorno de cada uma das áreas e em seguida atribuídas profundidades de 

acordo com as premissas do modelo acima. O modelo digital de terreno foi construído 

pelo método da krigagem e representado na forma de blocos diagrama. Outro modelo 

digital de terreno foi construído para cada área na situação atual (com o preenchimento 

dos resíduos). A superfície das áreas foi considerada aproximadamente plana, como 

observado no campo e a frente de espalhamento dos resíduos, no limite da porção 

submersa, foi medido através de levantamento ecobatimétrico. O modelo digital de 

terreno também foi construído pelo método da krigagem no mesmo software. A subtração 

de uma superfície pela outra permitiu a determinação do volume dos resíduos em cada 

área de disposição.  

 

4.2.2 Cálculo do volume de resíduos a partir da quantidade de água produzida 

 

A estimativa da quantidade de lodo gerado anualmente pelas empresas durante 

os períodos de gestão foi realizada de acordo com a Equação 3. O cálculo da estimativa 

foi baseado na fórmula empírica proposta por AWWA (1999) para ETAs de ciclo 

completo (KATAYAMA et al., 2015). Porém, no presente estudo, o cálculo da 

quantidade de lodo foi relacionada ao volume de água produzida e o ao teor de material 

particulado em suspensão. Foram utilizados dados declarados pelas empresas, dentre eles 

os dados de vazão de água produzida e as concentrações (dosagens) de produtos químicos 

utilizados durante as etapas de tratamento da água. O teor de material particulado em 

suspenção foi quantificado baseando-se em 20 meses de medições reais no reservatório, 

em um estudo realizado por (WASSERMAN et al., 2012). 

W = Qp (SST + DAl + Dcal  +  DMn +  DPol )      (3) 

 

Onde:  

W = Produção anual de resíduo (mg) 
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Qp = Vazão de água produzida (m3. s -1)  

SST = Material Particulado (mg.m-3) 

D Al    = Dosagem de sulfato de alumínio (mg.m-3) 

D cal   = Dosagem de óxido de cálcio (mg.m-3) 

D Mn   = Dosagem de permanganato de potássio (mg.m-3) 

D Pol  =    Dosagem de polímero (mg.m-3) 

 

 

Os dados declarados pelas empresas foram apresentados por período (Tabela 2), 

assim pela equação 1 tem-se a produção anual de resíduo calculada por período. O 

somatório dos dados declarados por cada uma das ETAs, ano a ano, permitiu estimar a 

massa total de lodo produzida, em toneladas (Equação 4).  

 

 

P = ∑ (W1 + W2 + W3.). 10-9     (4) 

 

Onde:  

P= Quantidade Total de resíduo produzido e estocado nas pilhas de rejeito(toneladas), 

desde o início da operação. 

Wn = Quantidade de resíduo produzido no período (mg)  

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DIAGNÓSTICA DOS SEDIMENTOS E DOS 

RESÍDUOS DE ETAS 

 

4.3.1 Procedimentos de coleta de amostras  

 

Para as coletas de sedimento e resíduos de ETA (lodo), foi realizado um detalhado 

planejamento incluindo a confecção de mapas da área e a plotagem dos pontos amostrais. 

Os dados de cada uma das estações constituíram um arquivo de coordenadas x, y (em 

coordenadas planas, UTM) que foi exportado para um rastreador GPS da marca 

Garmin76CSx. No campo a função GoTo foi aplicada de forma que o equipamento 

guiasse a embarcação para cada uma das estações. Sendo um equipamento que calcula a 

posição com correção diferencial, os posicionamentos das estações têm um erro da ordem 

de 3 metros. Quando necessária a modificação da posição das estações, a nova posição 
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foi registrada com a função "mark way point" e as observações da nova estação foram 

anotadas em caderno de campo. Algumas estações extras também foram selecionadas de 

maneira a atender a questões observadas no próprio campo e estas coordenadas foram 

também registradas e as observações da estação foram incluídas no caderno de anotações.  

 

4.3.1.1 Sedimento Superficial 

 

Os sedimentos superficiais foram coletados com auxílio de um amostrador pontual 

de superfície tipo “Van-Veen”, nas proximidades de cada ETA. Após o lançamento do 

amostrador, o equipamento foi aberto em uma bandeja de polipropileno, na qual o 

sedimento coletado foi despejado, evitando contaminação (Figura 4). Posteriormente as 

amostras de sedimento foram coletadas com pá de plástico, sempre evitando as partes que 

estavam em contato com as paredes do amostrador, e acondicionadas em frascos de 

plástico previamente descontaminados, etiquetados e mantidos sob refrigeração.  

 

Figura 4 - Sedimento superficial logo amostragem e disposto em uma bandeja de polipropileno. 

 

4.3.1.2 Resíduos de ETA 

 

Dois testemunhos de lodo foram coletados em cada pilha de resíduos, e 

identificados como TPRO.1 e TPRO.2 (ETA- Prolagos) e TAJ.3 e TAJ.4 (ETA-Águas de 

Juturnaíba). Para a coleta, foram utilizados tubos transparentes de acrílico ou de PVC de 

60 cm de comprimento e 7,5cm de diâmetro interno (Figura 5).  
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Figura 5 - Amostragem de sedimento e lodo (resíduo) no reservatório de Juturnaíba. (5A): amostrador 

busca-fundo, do tipo Van-Veen, (5B): amostragem de testemunho de lodo em tubos de PVC. 

 

Depois da coleta os testemunhos foram abertos sob uma atmosfera inerte de 

nitrogênio, examinados visivelmente e seccionados intervalos estratigráficos de 3 cm 

(Figura 6).  

 

 

Figura 6 - Quarteamento de testemunho sedimentar (resíduo de ETA), sob atmosfera inerte de nitrogênio. 

 

Os testemunhos amostrados na ETA-Prolagos, TPRO1 e TPRO2 tinham 

respectivamente as seguintes profundidades, 47 e 24 cm. Já os testemunhos coletados na 

5A 5B 
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ETA-Águas de Juturnaíba, TAJ3 e TAJ4, tinham 41 e 33 cm, respectivamente.  Medidas 

de pH e Eh foram realizadas sob atmosfera inerte, bem como a separação e 

armazenamento das amostras em frascos de plásticos previamente descontaminados.  

 

4.3.2 Localização dos pontos de amostragens 

 

As coletas de amostras de sedimentos superficiais e resíduos de ETAs, na 

Reservatório Juturnaíba, foram realizadas em 3 campanhas, em: outubro de 2013, janeiro 

de 2014 e abril de 2015. A Figura 7 apresenta a localização da área de Estudo e as 

localizações das estações de coleta de sedimento. 



45 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Localização da área de estudo, destacando as duas Estações de Tratamento de Água e a malha 

amostral de sedimento superficial (Reservatório de Juturnaíba, RJ.). 

 

Para cada ETA, uma malha amostral foi obtida através de transectos, iniciando em 

pontos no próprio resíduo e finalizando em pontos mais afastados. As coordenadas de 

todos os pontos de amostragens de sedimento são mostradas na Tabela 3 e Tabela 4.  



46 

 

 

 

As Figuras 8 e 9 mostram com detalhes a malha amostral realizada nas 

proximidades de cada pilha de resíduo, da ETA-Prolagos e da ETA-Águas de Juturnaíba, 

respectivamente.  

 

 

 

Figura 8 - Estações de coleta amostras de sedimento superficial na malha amostral referente a ETA-
Prolagos (Reservatório de Juturnaíba, RJ). 
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Tabela 3 - Coordenadas dos pontos de amostragens de sedimentos superficiais 

próximos a pilha de resíduo da Estação de Tratamento de Água da Prólagos (ETA-

Prólagos) 

  

Estações Amostrais 
    23K 

Longitude Latitude 
Easting Northing 

ETA-Prolágos     

48 777958 7494246 42W 17' 44" 22S 38' 10" 

49 778027 7494321 42W 17' 42" 22S 38' 07" 

50 777933 7494387 42W 17' 45" 22S 38' 05" 

51 777981 7494535 42W 17' 44" 22S 38' 00" 

52 778148 7494690 42W 17' 38" 22S 37' 55" 

53 778239 7494823 42W 17' 35" 22S 37' 51" 

54 778375 7495005 42W 17' 30" 22S 37' 45" 

55 778164 7495112 42W 17' 38" 22S 37' 41" 

56 778018 7494941 42W 17' 43" 22S 37' 47" 

57 777888 7494761 42W 17' 47" 22S 37' 53" 

58 777496 7494242 42W 18' 00" 22S 38' 10" 

59 777368 7494522 42W 18' 05" 22S 38' 01" 

60 777598 7494921 42W 17' 57" 22S 37' 48" 

61 777792 7495158 42W 17' 51" 22S 37' 40" 

62 778157 7495406 42W 17' 38" 22S 37' 32" 

63 778548 7495572 42W 17' 24" 22S 37' 26" 

64 778369 7495970 42W 17' 31" 22S 37' 13" 

65 777501 7496020 42W 18' 01" 22S 37' 12" 

66 777342 7495412 42W 18' 07" 22S 37' 32" 

67 776823 7495332 42W 18' 25" 22S 37' 35" 

68 776983 7494395 42W 18' 19" 22S 38' 05" 

76 776066 7494146 42W 18' 50" 22S 38' 14" 

79 777865 7494183 42W 17' 48" 22S 38' 12" 

80 777842 7494124 42W 17' 48" 22S 38' 14" 

81 777842 7494189 42W 17' 48" 22S 38' 12" 

82 777818 7494171 42W 17' 49" 22S 38' 12" 

83 777842 7494124 42W 17' 48" 22S 38' 14" 

84 777825 7494123 42W 17' 49" 22S 38' 14" 
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Figura 9 - Estações de coleta amostras de sedimento superficial na malha amostral referente a ETA-Águas 
de Juturnaíba (Reservatório de Juturnaíba, RJ). 
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Tabela 4 - Coordenadas dos pontos de amostragens de sedimentos superficiais 

próximos a pilha de resíduo da Estação de Tratamento de Água da Águas de 

Juturnaíba (ETA-Águas de Juturnaíba), Reservatório de Juturnaíba (RJ) 

 

Estações Amostrais 
23K 

Longitude Latitude 
Easting Northing 

ETA-Águas de Juturnaíba    

34 781233 7496194 42W 15' 51" 22S 37' 04" 

35 781039 7496217 42W 15' 58" 22S 37' 04" 

36 781148 7496352 42W 15' 54" 22S 36' 59" 

37 781037 7496422 42W 15' 58" 22S 36' 57" 

38 781210 7496525 42W 15' 52" 22S 36' 54" 

39 780927 7496529 42W 16' 02" 22S 36' 54" 

40 781080 7496696 42W 15' 57" 22S 36' 48" 

41 781235 7496855 42W 15' 51" 22S 36' 43" 

42 780741 7496620 42W 16' 08" 22S 36' 51" 

43 780884 7496812 42W 16' 04" 22S 36' 45" 

44 781066 7497028 42W 15' 57" 22S 36' 37" 

45 780583 7496716 42W 16' 14" 22S 36' 48" 

46 780615 7496887 42W 16' 13" 22S 36' 42" 

47 780417 7497060 42W 16' 20" 22S 36' 37" 

69 781140 7497565 42W 15' 55" 22S 36' 20" 

70 780702 7497865 42W 16' 11" 22S 36' 10" 

71 780343 7497585 42W 16' 23" 22S 36' 20" 

72 780074 7497346 42W 16' 32" 22S 36' 28" 

73 780084 7496848 42W 16' 32" 22S 36' 44" 

74 779794 7496349 42W 16' 41" 22S 37' 00" 

75 778987 7496728 42W 17' 10" 22S 36' 48" 

77 780824 7496295 42W 16' 05" 22S 37' 01" 

78 780866 7496239 42W 16' 04" 22S 37' 03" 

86 780854 7496254 42W 16' 04" 22S 37' 03" 

87 780720 7496260 42W 16' 09" 22S 37' 03" 

88 780792 7496298 42W 16' 06" 22S 37' 01" 

89 780828 7496236 42W 16' 05" 22S 37' 03" 

90 780776 7496351 42W 16' 07" 22S 36' 59" 

 

4.3.3 Pré-Tratamento das Amostras de Sedimento e Resíduos de ETA 

 

As amostras de sedimento e lodo foram tratadas com procedimentos diferentes de 

acordo com o método analítico ao qual foram submetidas. Algumas alíquotas não foram 

tratadas, enquanto outras foram liofolizadas e sub-alíquotas separadas para cominuição, 

homogeneização e quarteamento.  
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4.3.4 Procedimentos Analíticos 

 

4.3.4.1 Instrumental  

 

Foram utilizados equipamentos pertencentes a dois laboratórios da UFF: 

Laboratório de Qualidade da Água (REMADS) e ao Laboratório de Sedimentologia 

(LAGEMAR). Além das instalações da UFF, foram utilizados também o laboratório de 

Análises de Água, Solo e Planta da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA – Solos) e o laboratório do Instituto de Energia Nuclear (IEN).  

Para secagem das amostras de sedimento e lodo, foi utilizado liofilizador 

Thermo Electron Corporation - Thermo Fisher Scientific®, Modelo FR- Drying Digital 

Unit - Modulyod 115. A cominuição das amostras foi realizada com auxílio de almofariz 

e pistilo de ágata.  

Foram utilizados também: balança analítica da marca Shimadzu - modelo AY 

220º; centrífuga da marca Cientec – modelo CT 6000; chapa aquecedora da marca Quimis 

- modelo Q 313F; forno de micro-ondas - Multiwave 3000 Anton Paar; agitador 

horizontal da marca Kline – modelo NT 151. 

A granulometria foi determinada em um analisador granulométrico CILAS 

(CILAS modelo 1064). Os teores de carbono total, carbono orgânico e nitrogênio total 

foram determinados em um analisador elementar LECO CNS-2000, conectado a uma 

balança analítica Sartrious, modelo CP124S e impressora OKI Microline 320 Turbo 9 

Pin. Os gases hélio ultrapuro (99,999%) e oxigênio científico (99,9999%) foram 

fornecidos pela empresa AGA.  

Para a determinação das concentrações de Al, Fe, Mn, Cr, Cu, Ni e Zn nos 

extratos da digestão ácida dos sedimentos e lodos, foi utilizado um espectrômetro de 

emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) modelo OPTIMA 3000 

- Perkin-Elmer.  

A Tabela 5 apresenta os limites de detecção e de quantificação calculados 

segundo Ribeiro et al. (2008)  

Tabela 5 - Limite de quantificação e detecção de metais obtidos para extratos de 

metais em sedimentos e lodos de ETA. 

  Unidade Al Fe Mn Zn Cu Cr Ni 

LD 
(mg L-1) 

0,035 0,040 0,002 0,012 0,006 0,004 0,009 

LQ 0,058 0,067 0,003 0,020 0,010 0,007 0,015 
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Para determinação do pH e do Eh foi utilizado um potenciômetro portátil da 

marca HANNA modelo HI 8424. Também foi utilizado pHmetro de bancada da marca 

Hanna modelo HI 3222.  

 

4.3.4.2 Reagentes, Soluções, Frascarias e Materiais de Referência 

 

Todas as soluções para a análise foram preparadas utilizando reagente de grau 

analítico (P.A.) da marca Merck (Damstak, Alemanha) e água purificada com sistema 

osmose reversa Elix e Synergy acoplada ao MiliQ, ambos da marca Milipore (EUA). Toda 

a vidraria utilizada foi previamente descontaminada seguindo o procedimento: lavagem 

com detergente Detertec, imersão em solução de Detertec 10% (v/v), enxágue com água 

destilada, imersão em solução HCl a 10% (v/v), enxágue com água destilada e secagem 

em estufa com circulação de ar (45°C). 

Foram utilizados os seguintes materiais de referência certificados (MRC): SMR 

2709-San Joaquin Soil (National Institute of Standars and Technology – NIST, 

Gaithersburg, MD, EUA) e Lake Sedimente BCR – 701 (Geel, Bélgica). 

 

4.3.5 Determinação das características físicas e químicas do sedimento 

 

4.3.5.1 Granulometria 

 

As amostras de sedimento foram pesadas em beckers (cerca de três gramas) e 

durante três semanas foi adicionado peróxido de hidrogênio, para a retirada da matéria 

orgânica. Quando verificado o fim desse processo (ausência de borbulhamento), as 

amostras foram centrifugadas e lavadas três vezes com água destilada, sendo em seguida 

adicionado o agente dispersante hexametafosfato (40 g/L), e a mistura colocada sob 

agitação por 24 horas. A análise granulométrica foi realizada através de um analisador 

por difração a laser (CILAS modelo 1064). A curva granulométrica foi calculada com a 

utilização do programa estatístico GRADISTAT 4.0. 

 

4.3.5.2 pH e Eh 

 

Os parâmetros pH e Eh, das amostras dos sedimentos e das frações do testemunho 

de lodo de ETA, foram determinados in situ, logo após a coleta do material, com auxílio 

de medidor portátil HANNA.  



52 

 

 

 

4.3.5.3 Concentração de carbono e nitrogênio 

 

A determinação de carbono e nitrogênio totais, foram realizadas nas amostras de 

sedimento e lodo previamente macerados, acondicionadas em cápsulas de estanho e 

analisadas em analisador automático.  

As amostras de sedimentos superficiais e resíduos de ETAs foram previamente 

descarbonatadas, com adição de solução de HCl 10%. Não foram quantificados 

carbonatos nas amostras estudadas, sendo assim, o carbono mensurado nesse trabalho é 

considerado o carbono orgânico total.  

 

 

4.3.6 Determinação das Concentrações de Metais 

 

4.3.6.1 Extração pseudo-total de metais através do método US. EPA 3051A  

 

A extração pseudo-total das amostras de sedimento seguiu o método de digestão 

US. EPA 3051A – “United States Environmental Protection Agency” (Agência de 

Proteção Ambiental Norte Americana) (Usepa, 2007). Para a digestão da amostra de 

sedimento e lodo de ETA, cerca de 0,5 g de amostras cominuídas foram transferidas para 

tubos de digestão apropriados para uso em forno de micro-ondas, com capacidade de 100 

mL. Depois adicionou-se 9 ± 0.1 mL de ácido nítrico concentrado e 3 ± 0.1 mL de ácido 

clorídrico concentrado, e as amostras foram submetidas à irradiação do micro-ondas 

(Multiwave 3000 Anton Paar). O equipamento foi programado, seguindo o método, no 

qual a temperatura e a pressão alcançam 175 ºC e 16 atm em 5,5 minutos, permanecem 

nestas condições por 4,5 minutos, e declinam durante os 10 minutos restantes de digestão. 

Após o arrefecimento à temperatura ambiente, o material digerido e lixiviado foi 

transferido para tubo falcon de 50 mL. O volume foi completado com água até 30 mL e 

a fase insolúvel foi separada do extrato ácido por centrifugação a 3000 rpm por 20 min, 

em centrífuga. O sobrenadante foi transferido para um frasco de polipropileno e 

armazenado a 4º C até o momento da determinação das concentrações de metais, por ICP-

OES. As análises foram realizadas em replicatas e apresentaram desvio médio relativo 

inferior a 10%. 

A precisão e acurácia da metodologia foi avaliada através da determinação de 

Cu, Cr, Ni, Zn, Al, Fe, e Mn no material de referência certificado SMR 2709a (San 

Joaquin Soil). Os resultados obtidos na análise do material de referência, bem como os 
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valores certificados e a porcentagem aceitável de recuperação, segundo Taverniers et al. 

(2004), são mostrados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Exatidão do método de extração pseudo-total de metais (EPA 3051A), 

obtida através da avaliação das recuperações percentuais de Cu, Cr, Ni, Zn, Al, Fe, 

e Mn no material certificado SMR 2709a - San Joaquin Soil 

Elementos 
Valores  

Certificados  

Valores 

Determinados 

Recuperação 

Calculada 

Porcentagem aceitável 

de recuperação*. 

  
Amplitude  

(mg.kg-1) 

Media  

(mg.kg-1) 

Media 

(mg.kg-1) 

CV  

(%) 
 (%) 

Recuperação 

Média (%) 
Unidade 

Cu 24 – 28 27 25 0,04 92 80-110 10ppm 

Cr 46 – 67 53 49  0,13 93 80-110 10ppm 

Ni 59 – 71 66 60 0,10 91 80-110 10ppm 

Zn 69 – 87 79 64 0,16 81 80-100 10ppm 

Al  13000 - 17000 16000 15611 54,0 98 98-102 10% 

Fe 22000-26000 24000 21076 38,4 88 98-102 10% 

Mn 380-450 420 402 0,68 95 90-107 100ppm 

 

* Porcentagem aceitável de recuperação em função da concentração do analito (Tavernierset al., 2004) 

 

4.3.6.2 Fracionamento geoquímico das amostras de sedimento e lodo de ETA 

 

Nesse trabalho adotou-se o método de fracionamento geoquímico para Al, Fe, 

Cu, Cr, Ni, Zn e Mn por extração sequencial em três etapas (BCR), como preconizado 

pelo “Standard, Measurementand Testing Program” (SM&T), (RAURET et al., 2001). 

Este procedimento é largamente citado na literatura internacional como BCR – “Bureau 

of Comunity Reference” - (acrônimo francês para Escritório de Referência da 

Comunidade Européia). Todas as extrações foram feitas em triplicatas, usando alíquotas 

de aproximadamente 1 g de amostra seca e cominuída. Após cada etapa de extração, as 

suspensões foram centrifugadas a 3000 rpm por 20 minutos, 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, agitadas por 15 minutos, e 

centrifugadas por 20 minutos a 3000 rpm, como descrito no método. O procedimento 

estabelece o uso de material de referência certificado. Sendo assim, em todas as extrações 

realizadas, foram utilizadas amostras em triplicata do material de referência certificado: 
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Lake Sediment BCR – 701 (Geel, Bélgica). Segue a descrição detalhada de todas as etapas 

da extração sequencial, segundo o método BCR: 

 

Etapa 1. Fração trocável, solúvel em ácido fraco e íons associados a 

carbonatos: 40 mL de ácido acético 0,11 mol.L-1 foram adicionado ao tubo contendo 

alíquota do sedimento/lodo. A suspensão foi agitada horizontalmente por 16h a 120 rpm. 

 

Etapa 2. Fração redutível ou íons associados a óxidos amorfos de ferro e de 

manganês: 40 mL de cloridrato de hidroxilamina 0,1 mol.L-1 (pH= 2 acidificado com 

HNO3 15,8 Molar) foram adicionados ao tubo contendo o resíduo da Etapa 1. A suspensão 

foi agitada por 16h a 120 rpm. 

 

Etapa 3. Fração oxidável ou metais associados a sulfetos e a matéria orgânica: 

10 mL de peróxido de hidrogênio 8,8 mol.L-1 foram adicionados ao tubo contendo o 

resíduo da Etapa 2. A extração ocorreu a frio por 1 h e a 85 ±5  ̊C em chapa aquecedora, 

com eventual agitação manual, até redução do volume para 3mL. Adicionou-se mais uma 

alíquota de 10 mL de peróxido de hidrogênio 8,8 mol L-1 ao tubo, e em seguida as 

suspensões foram reaquecidas a 85 ± 5 ̊até próximo à secura. Após resfriamento foram 

adicionados 50 mL de acetato de amônio 1,0 mol L-1 (pH=2 acidificado com HNO3 15,8 

mol L-1). A suspensão então foi agitada horizontalmente por 16h a 120 rpm. 

 

Etapa 4. Fração Residual: Ao resíduo da etapa 3 foram adicionados 12 mL de 

água-régia invertida (9,0 mL de HNO3 (conc.)  e 6,0 mL de HCl (conc.)), e a digestão se 

procedeu om auxílio de micro-ondas, segundo método USEPA 3051a. A digestão com 

água régia, tanto do resíduo da etapa 3 da extração sequencial quanto do sedimento 

integral, é recomendada pelo método BCR. Este procedimento, referido como digestão 

pseudo-total”, disponibiliza os metais associados às fases minerais residuais (óxido 

fortemente cristalinos e alguns silicatos) sendo considerado um controle de qualidade 

vital para o protocolo BCR. 

 

O controle de qualidade dos dados analíticos foi avaliado através da 

determinação de Cu, Cr, Ni e Zn no material de referência certificado Lake Sediment 

BCR – 701, de acordo com o procedimento BCR (RAURET et al., 2001). A Tabela 7 

apresenta a precisão dos resultados e a taxa de recuperação.  
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Tabela 7 - Exatidão do método de extração sequencial de metais (BCR), obtida 

através da avaliação das recuperações percentuais de Cu, Cr, Ni e Zn no material 

certificado Lake Sediment BCR – 701, a partir dos valores certificados (RAURET 

et al., 2001), valores obtidos na análise e a taxa de recuperação calculada 

M
et

ai
s 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Valor 

certif.a 

Valor  

obtidob 

Taxa 

de rec.c 

Valor 

certif. a 

Valor  

obtidob 

Taxa 

de rec.c 

Valor 

certif. a 

Valor  

obtidob 

Taxa 

de rec.c 

mg kg-1 % mg kg-1 % mg kg-1 % 

Cu 49,3 46,2 ± 2,6 94 124 76,5 ± 2,1 62 55,0 65,3 ± 3,1 119 

Cr 2,26 1,34 ± 1,0 59 45,7 32,1 ± 1,8 70 143 123 ± 4,1 86  

Ni 15,4 13,5 ± 0,4 88 26,6 19,6 ± 0,9 74 15,3 12,2 ± 2,3 80 

Zn 205 175 ± 8,1 86 114 78,3 ± 2,7 69 46,0 33,5 ± 7,6 73 

 

* vnc: valores não certificados. 

(1) Valor certificado, material de referência BCR701 (Rauret et al., 2001)) 

(2) Valor obtido nesse trabalho (média ± desvio padrão) 

(3) Taxa de recuperação calculada 

 

 

Embora o método BCR tenha consistido inicialmente de uma extração em três 

etapas, uma digestão pseudo-total do resíduo da terceira fase foi incluído ao esquema de 

extração, classificada como Fase 4. Tem-se, portanto, a quantidade extraída acumulada 

do metal no material de referência, isto é, a soma das Fases 1, 2, 3 e 4. Além disso, uma 

alíquota do material de referência certificado (BCR – 701) integral foi submetido a 

extração pseudo-total de metais, seguindo o método US. EPA 3051 A.  

Para o controle de qualidade da análise, a soma das quatro fases da extração 

sequencial deve fornecer um valor similar ao valor obtido da extração em uma única 

etapa. Tal procedimento permite avaliar o controle de qualidade e eficiência da extração 

sequencial BCR, como mostra a Tabela 8. Os resultados dos erros relativos, comparando 

a extração sequencial e a extração em uma única etapa, mostraram uma excelente taxa de 

recuperação.  
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Tabela 8 - Teor de metais extraídos do material certificado BCR – 701, 

comparando à extração sequencial e à extração em uma única etapa 

Metais 

(1) Extração (2) Extração  
Taxa de 

recuperação Sequencial  Pseudo-total 

mg kg-1 % 

Cu 212 163 ± 2,5 77 

Cr 193 153 ± 2,0 80 

Ni 65 53,8 ± 1,0 83 

Zn 343 243 ± 11 71 

Al 14893 12640 ± 691 76 

Fe 19618 16280 ± 460 77 

Mn 426 328 ± 6,2 77 
 

(1) Soma das concentrações de metais obtidas nas 4 frações da extração sequencial – 

BCR. 

(2) Concentração do metal obtida na extração em uma única etapa – US. EPA 3051A. 

 

 

4.4 EXPERIMENTOS USANDO MICROCOSMOS 

 

4.4.1 Concepção dos microcosmos 

 

Os sistemas em microcosmos, contendo resíduos de ETA e água do Reservatório 

de Juturnaíba, foram projetados com características que permitiram garantir: (1) 

reprodução mais fidedigna possível das condições reais, (2) reprodutibilidade, (2) 

modificações controladas das condições físico-químicas da água. Primeiramente 

assumiu-se a premissa de que as alterações químicas decorrentes do experimento não 

poderiam provocar nenhum tipo de perturbação no sistema. E para isso, o sistema em 

microcosmos foi construído com dois compartimentos (reservatórios 1 e 2), com troca de 

água de maneira contínua entre si (Figura 10).  
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Figura 10 - Esquema do sistema de reservatórios para a execução dos experimentos in vitro. 

 

O primeiro compartimento (reservatório 1), é um reservatório de vidro de 

50x50x20 (LxPxA) contendo resíduo de ETA e água do Reservatório de Juturnaíba; o 

segundo compartimento (reservatório 2), é um reservatório menor 15x20x20 (LxPxA) 

contendo apenas a água da reservatório. No reservatório 2, foi colocada uma bomba de 

aquário de baixa vazão 60 L hora-1, cuja saída era a o reservatório 1 (na altura da interface 

água/ar). Para permitir um fluxo contínuo da água, foi instalado um retorno (mangueira 

plástica) no reservatório 1 (na altura da interface água/ar) em direção ao reservatório 2 

(fixado no fundo). O retorno da água ocorre naturalmente, como um sifão, por pressão 

hidrostática (Figura 11), garantindo o fluxo de água no sistema de um reservatório para 

outro. 

Para impedir perturbações nos resíduos contidos no reservatório 1, todos os 

procedimentos de coleta de água e de alterações químicas, tais como adição de soluções 

(reagente) e a aeração do sistema, foram realizados no reservatório 2. 

Logo após a montagem dos experimentos, nas primeiras 2 horas, foi observado 

a formação de uma estratificação do potencial redox do resíduo de ETA (redoxiclina) no 

reservatório 1. Esta estratificação, mostrada na Figura 11, confirma a eficiência dos 

procedimentos usados durante a montagem dos microcosmos, os quais evitaram a 

ocorrência das perturbações no sistema. Da mesma forma, esta estratificação permaneceu 

até o fim do experimento, confirmando que não ocorreu anoxia nos microcosmos. Foi 

possível observar a transparência da água, devido a ausência de material em suspensão.  

 

 

 

Bomba de aquário
(1-2 L min-1)

Mangueira de
retorno

Mangueira de
entrada

Lodo

Água da 
Represa de Juturnaíba

50 cm

50 cm20 cm

20 cm

20 cm

15 cm
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Figura 11 - Estratificação formada no microcosmo contendo resíduo de ETA e água do reservatório, 

durante as 2 primeiras horas após a montagem do experimento. 

Considerou-se, portanto que cada conjunto de reservatórios 1 e 2 fosse um 

microcosmos. E dessa forma foram construídos 10 microcosmos, ou seja, 10 reservatórios 

1 conectados com 10 reservatórios 2. Para cada tratamento, foram utilizadas 2 repetições 

de microcosmos, sendo possível analisar e testar 5 cenários diferentes. A figura 12 mostra 

uma visão geral dos microcosmos instalados em uma estante reforçada. Através dessa 

figura é possível observar também os reservatórios 1 e 2 e as mangueiras utilizadas para 

o fluxo contínuo de água entre os reservatórios.  

 

 

Figura 12 - Instalação dos 10 microcosmos, para avaliação da dessorção de metais, presentes nos resíduos 

de ETAs, para a coluna d`´agua. 

O experimento usando resíduo de ETA e água do Reservatório de Juturnaíba para 

avaliar a solubilização de metais, teve uma duração total de 166 horas. As 20 primeiras 

Água da Represa de Juturnaíba

Fase reduzida do lodo

Fase oxidada do lodo
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horas de experimento, foram consideradas como o tempo necessário para estabilização 

do sistema. E a partir desse tempo iniciou-se as primeiras medidas das condições físicas 

e químicas da água, bem como iniciou as coletas de água e resíduos e as alterações 

químicas da água.  

 

4.4.2 Preparação e descontaminação dos reservatórios e frascarias 

 

Toda a vidraria e frascaria que esteve em contato com as amostras de água 

coletada no Reservatório de Juturnaíba e de resíduo de ETA foram lavadas rigorosamente 

com detergente comum e esponja e colocada em banho de solução de Detertec 10 % 

durante três dias. Em seguida, o material foi enxaguado com água comum e com água 

destilada e, posteriormente colocado em banho de ácido HNO3(5%) por mais três dias. O 

material foi então rinçado com água destilada e seco em ao ar. Após a limpeza, a vidraria 

foi protegida com filme.  

Os reservatórios (componentes dos microcosmos) foram lavados e 

descontaminados usando solução de Detertec 10 % e solução de HNO3 5%. Depois de 

limpos, eles foram secos ao ar e devidamente armazenados na estante onde o experimento 

foi realizado, até o início dos experimentos. 

 

4.4.3 Coleta do resíduo de ETA e da água do Reservatório de Juturnaíba 

 

A coleta do resíduo de ETA (lodo) foi realizada no dia 13 de abril de 2015 nas 

primeiras horas do dia, de maneira a permitir a montagem dos microcosmos dentro de um 

intervalo máximo de 5 horas. O lodo foi coletado na estação representada na Figura 13 

(triângulo branco) nas coordenadas 23K 777764 e; 7494114 N e imediatamente 

encaminhado para o laboratório onde a montagem dos microcosmos foram realizadas. 

O lodo foi coletado com uma pá plástica, e acondicionados em sacos plásticos 

reforçados de 10 litros. Sendo que cada saco foi preenchido com aproximadamente 6 

litros de lodo. Foram coletados no total 20 sacos de resíduos. E como cada saco continha 

cerca de 6 litros de lodo, foram utilizados 2 sacos de resíduos para cada reservatório 1.  

As amostras de água foram coletadas no meio do Reservatório de Juturnaíba 

(Figura 14) com garrafas de polipropileno de 20 litros previamente limpas e 

descontaminadas. Treze garrafas de água foram coletadas nas coordenadas 23K E 

777756, N 7495722, perfazendo 260 litros. Em cada microcosmo foram colocados 25 
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litros desta água provenientes do Reservatório de Juturnaíba, incluindo a água que 

circulava no reservatório 1 e 2.  

 

 

Figura 13 - Posição da estação de coleta de lodo na pilha de rejeitos da ETA-Prolagos. 
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Figura 14 - Estação de coleta de água para os experimentos. Um total de 13 garrafas de 20 litros de água 

superficial foram coletados, perfazendo um total de 260 litros. 

 

Concomitante às coletas, foram realizadas medidas in situ dos parâmetros físico 

químicos: pH e Eh do material coletado, com auxílio do medidor portátil HANNA. 

Alíquotas da água foram coletadas em frascos em separado para posterior determinação 

de metais. Para preservação de metais dissolvidos na água, foi adicionado 1 gota de HNO3 

(conc.) em cerca de 10 mL de amostra de água. 

 

 

 

 

Lagoa  de 

Juturnaíba 
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4.4.4 Montagem dos Microcosmos 

 

Os microcosmos foram montados no mesmo dia da coleta das amostras de lodo e 

água. E então aguardou-se cerca de 12 horas para a estabilização física e química dos 

compartimentos água e lodo, nos microcosmos, permitindo o assentamento do lodo e a 

normal reciclagem da água entre os reservatórios. Assim, o início das amostragens e das 

alterações das condições químicas só ocorreu após 20 horas da montagem dos 

microcosmos. Os volumes de lodo e de água inseridos em cada um dos reservatórios estão 

relacionados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Quantidade de materiais: resíduo de ETA (litro) e água da reservatório 

(litro), adicionado em cada microcosmo, considerando os reservatórios 1 e 2 

Microcosmo Resíduo de ETA (lodo) Coluna d`água 

 (L) (kg) (cm) (L) 

1 11 13.2 14.5 23.75 

2 11 13.2 14.0 22.50 

3 12 14.4 13.5 21.25 

4 12 14.4 14.4 23.50 

5 11 13.2 14.0 22.50 

6 11 13.2 12.3 18.25 

7 11 13.2 13.0 20.00 

8 12 14.4 14.8 24.50 

9 11 13.2 14.7 24.25 

10 11 13.2 13.4 21.00 
 

 

Os fluxos de trocas de água, de cada microcosmo, foram estabelecidos a partir da 

medição de vazão do tubo de entrada (ligado na bomba), localizado no reservatório 2. A 

medida foi feita retirando a mangueira da água e colocando em um balão volumétrico de 

um litro, cronometrando o tempo necessário para o preenchimento do balão. A água do 

balão foi retornada ao reservatório 2 e o experimento continuou. As medições de vazão 

resultaram nos valores apresentados na Tabela 10. É interessante notar que as vazões 

oscilaram entre 0,6 L min-1 até 1,21 L min-1, resultado da imprecisão de cada uma das 

bombas utilizadas no ensaio. Não obstante, as taxas de troca nos reservatórios atendem 

às necessidades circulação da água no experimento, sobretudo considerando que não se 

trata de entrada de água, mas de simples recirculação.  
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Tabela 10 - Medições de vazão em cada um dos microcosmos, entre o reservatório 

1 (contendo lodo de ETA e água da reservatório) e reservatório 2 
 

Microcosmo 
Vazão 

 

(L min-1) 

1 0.99 

2 1.21 

3 0.67 

4 1.16 

5 0.97 

6 0.66 

7 0.57 

8 0.91 

9 1.07 

10 0.60 

 

 

Para a montagem dos experimentos em microcosmos, dois sacos de lodo foram 

despejados em um balde de plástico previamente descontaminado e o volume de lodo foi, 

então, mensurado. No balde, o lodo foi vigorosamente misturado, de forma a gerar um 

material homogêneo e em seguida foi despejado no reservatório 1. Após a colocação do 

lodo em cada um dos reservatórios, iniciou-se a transferência de água contida nos 

garrafões de água, que se procedeu lentamente com o auxílio de uma mangueira. Parte da 

água também foi transferida para o reservatório 2 e as bombas começaram a funcionar 

após 3 horas da colocação dos materiais (água e lodo), visto que os reservatórios já se 

encontravam estabilizados. Após cerca de 20 horas da montagem dos microcosmos, 

foram coletadas amostras de água e de lodo de cada um dos microcosmos (amostra T0) e 

os parâmetros físico químicos da coluna d'água (pH, Eh, oxigênio dissolvido e 

temperatura) também foram imediatamente medidos e registrados. Os parâmetros pH, Eh, 

oxigênio dissolvido e temperatura continuaram sendo monitorados duas vezes ao dia, 

durante todo o experimento, assim como as concentrações de metais na coluna d`´agua   
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4.4.5 Simulando condições ambientais nos experimentos em microcosmos 

 

Foram realizados cinco tratamentos, em duplicata, com condições físico-químicas 

distintas. Sendo que dois sistemas de microcosmos foram considerados controle (Tabela 

11), já que nenhuma modificação físico-química foi promovida no sistema.  

 

Tabela 11 - Descrição dos tratamentos e alterações físicas e químicas realizadas nos 

microcosmos, para avaliar a dessorção de metais do lodo para a coluna d`água 
Microcosmo Tipo de tratamento Descrição 

1 Efeito do pH ácido 

(pH=4,0):  

Para obtenção de pH 4,0 nos reservatórios foi necessária a 

adição de 130 mL de solução HCl (0,1 M). Esse volume foi 

obtido adicionando alíquotas da solução de HCl 0,1M e 

monitorando a variação de acidez utilizando eletrodo de pH. 

2 Efeito do pH ácido 

(pH=4,0): 

Idem ao microcosmo 1. 

3 Controle Sem nenhum tipo de tratamento 

4 Efeito do pH básico 

(pH=9,0) 

A alteração do pH nos reservatórios foi realizada através da 

adição de solução de NaOH (0,1 M). O volume total de 

hidróxido adicionado aos aquários foi 100 mL de solução 

NaOH (0,1 M). 

5 Efeito da presença de 

ácido húmico (HA) 

Foram adicionados 200mL de solução de ácidos húmicos (200 

mgL-1), ou seja, para cada reservatório foi adicionado 40mg 

de ácidos húmicos. Sendo assim, a concentração final de 

ácidos húmicos na água foi igual a1,6 mg L-1. 

6 Efeito da presença de 

ácido húmico (HA) 

Foram adicionados 200mL de solução de ácidos húmicos (200 

mgL-1), ou seja, para cada reservatório foi adicionado 40mg 

de ácidos húmicos. Sendo assim, a concentração final de 

ácidos húmicos na água foi igual a1,6 mg L-1. 

7 Controle Sem nenhum tipo de tratamento 

8 Efeito do pH básico 

(pH=9,0) 

A alteração do pH nos reservatórios foi realizada através da 

adição de solução de NaOH (0,1 M). O volume total de 

hidróxido adicionado aos aquários foi 100 mL de solução 

NaOH (0,1 M). 

9 Efeito da Oxigenação Nos reservatórios foi instalada uma bombear do tipo utilizado 

em aquário, cuja saída ficou no reservatório 2, aerando o 

sistema, mas sem provocar turbilhonamento. A aeração 

promoveu uma maior oxigenação desses sistemas. 

10 Efeito da Oxigenação Nos reservatórios foi instalada uma bombear do tipo utilizado 

em aquário, cuja saída ficou no reservatório 2, aerando o 

sistema, mas sem provocar turbilhonamento. A aeração 

promoveu uma maior oxigenação desses sistemas. 
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4.4.6 Procedimentos analíticos do experimento em microcosmos 

 

As medições de pH demonstraram que à medida que o tempo passava, as 

modificações promovidas (particularmente o pH) eram tamponadas pela grande 

quantidade de substâncias presentes no lodo, fazendo que o pH se equilibrasse de novo. 

Por esta razão, a cada medição acrescentamos uma pequena alíquota de ácido, ou de base, 

a fim promover a acidificação ou alcalinização da água do reservatório. 

Diariamente, nos períodos da manhã e à tarde, os seguintes parâmetros foram 

monitorados em cada aquário: pH, OD, Eh e temperatura. Para isso foi utilizado um 

oxímetro ótico portátil da marca Mettler Toledo, modelo Seven2Go-Pro S9, e uma sonda 

portátil de pH e Eh da marca HANNA modelo HI 8424.  

A coleta de água nos reservatórios foi realizada diariamente no início e final do 

dia. Com auxílio de uma seringa graduada cerca de 40 mL de água foram amostrados em 

cada aquário. As amostras de água foram subdivididas e armazenadas sob refrigeração. 

Para a determinação de metais, 20 mL da água foi preservada com 1 gota de HNO3 

(Suprapuro, concentrado). A quantidade de material amostrado da coluna d'água a cada 

amostragem foi relativamente pequena, na medida em que dever-se-ía evitar a retirada de 

um volume maior do que 10% da água de cada um dos sistemas, sob pena de modificar 

as condições químicas do sistema no final do experimento. Os experimentos tiveram uma 

duração de 7 dias, sendo que houve coletas nos dias 14, 15, 16, 17 e 20 de abril de 2015.  

A quantificação de metais (Cu, Fe, Mn, Zn, Cr, Ni, Al, Cd e Pb) presentes na água 

foi realizada via ICP-OES (Espectrometria de Emissão Atômica por Plasma 

Indutivamente Acoplado), na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA 

Solos, localizada no Rio de Janeiro. Verificou-se porém, que os valores de Cu, Zn, Cr, Ni, 

Cd e Pb ficaram abaixo do limite de detecção do equipamento. 

 

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.5.1 Mapas de distribuição das concentrações de metais nos sedimentos 

 

A partir dos dados das concentrações pseudo-totais de metais obtidas nos 

sedimentos, foram construídos mapas de distribuição das concentrações de metais 

focados no entorno de cada uma das pilhas de lodo. Os mapas de distribuição foram 
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realizados no software Surfer ® utilizando as ferramentas de interpolação de krigagem, 

como descrito em Queiroz e Wasserman (2004).  

 

4.5.2 Modelo de Atenuação das Concentrações de Metais nos sedimentos 

 

O modelo de atenuação das concentrações de metais, foi preparado segundo 

Ribeiro et al. (2013). Esse modelo assume que a concentração de um elemento decai 

espacialmente a partir de uma fonte pontual teórica (concentração máxima ou hot spots). 

O princípio do modelo de atenuação de concentração é baseado na distância entre duas 

isolinhas consecutivas de concentração (Z), como mostra a Figura 15.  

 

Figura 15 - Mapa de contorno das concentrações e as distâncias entre as isolinhas indicadas pelos 

segmentos (AB e CD).  

Fonte: Adaptado de WASSERMAN; QUEIROZ, (2004). 

 

As menores distâncias entre as isolinhas, indicam que a concentração diminui 

rapidamente, ou seja, a distribuição das concentrações é heterogênea e a mobilidade do 

metal é baixa. Por outro lado, as maiores distâncias entre as isolinhas de concentração, 

mostram uma distribuição homogênea das concentrações do metal, devido a maior 

mobilidade.  
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A atenuação das concentrações (A) de um dado elemento pode ser determinada a 

partir do cálculo do gradiente de concentração do elemento, o qual é obtido pela soma 

das derivadas longitudinais e latitudinais das concentrações do elemento. Com os valores 

de A, um mapa de distribuição das concentrações pode ser criado para predizer como um 

determinado elemento se comporta espacialmente, informando sobre a mobilidade do 

elemento a partir de um hot spot.  

De acordo com esse modelo são gerados mapas que informam em quais regiões 

existe maior retenção de metais (maiores valores de A). Com os valores de A, um mapa 

de distribuição das concentrações pode ser criado para predizer como um determinado 

elemento se comporta espacialmente, informando sobre a mobilidade do elemento a partir 

de um hot spot. De acordo com esse modelo são gerados mapas que informam em quais 

regiões existe maior retenção de metais (maiores valores de A). 

 

4.5.3 Análises Estatísticas  

 

Primeiramente, foram realizadas as análise estatísticas descritivas dos resultados 

obtidos nos resíduos de ETA e sedimentos superficiais da reservatório. Para verificar a 

existência de diferenças significativas entre os resultados, foram realizados teste de 

variância e o teste de comparação entre médias (Komogorov-Smirnof). Foi determinada 

a correlação entre os resultados físico e químicos obtidos nos sedimentos e resíduos 

utilizando uma Matriz de Correlação de Sperman. A análise das semelhanças entre as 

estações de amostragens de sedimento foi realizada a partir da análise de grupamento tipo 

Cluster em modo Q, utilizando dendrogramas. Todas as análises estatísticas foram 

realizadas utilizando software Statistca versão 7.0.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO QUALI-QUANTITATIVA DOS RESÍDUOS DE ETAS 

DESCARTADOS NAS MARGENS DO RESERVATÓRIO DE JUTURNAÍBA. 

 

5.1.1 Caracterização química dos resíduos de ETAs 

 

Para caracterizar os resíduos de ETA e entender a relação entre: pH, Eh, teor de 

carbono orgânico, teor de nitrogênio total e concentração de metais, dois testemunhos de 

resíduos foram coletados em cada uma das pilhas de rejeito das ETA-Prolagos (TPRO1 

e TPRO2) e ETA-Águas de Juturnaíba (TAJ3 e TAJ4).  

O resíduo da ETA-Prolagos caracterizou-se por apresentar 1.052 kg.m-3 de 

densidade (massa específica) e 15,5% de concentração de sólidos. A densidade do resíduo 

da ETA-Águas de Juturnaíba foi igual a 1.014 kg.m-3 e o teor de sólidos nesse resíduo 

igual a 12,8 %. Em resíduos de estações de tratamento de água, a densidade do lodo varia 

de acordo com as concentrações de sólidos, oscilando de 1.002 kg.m-3 para resíduos com 

1% de teor de sólido até 1.236 kg.m-3 para resíduos com de teores de sólidos de 30% 

(RICHTER, 2007). 

Os resultados de pH e Eh indicam que ambos os resíduos se caracterizam como 

um meio reacional levemente ácido e exclusivamente redutor (Tabela 12). Observou-se 

pouca variação de pH ao longo dos perfis de testemunhos de resíduos, com valores médios 

de 6,5 ± 0,06 no resíduo da ETA-Prolagos (TPRO1) e 5,7 ± 0,37 no resíduo da ETA-

Águas de Juturnaíba (TAJ3). 

A variação dos pH e Eh são alguns dos fatores que atuam no comportamento de 

metais no ambiente. A solubilidade de muitos metais é relativamente baixa em ambientes 

que apresentam valores de pH entre 6,5 a 7,0. Metais como o Fe, Mn, Zn e Cr, 

solubilizam-se em meio ácido, e precipitam quando ocorre aumento de pH (RUSSEL, 

1994; MENDONÇA; PACCOLA, 2005). A solubilidade de Al é altamente afetada por 

variações de pH, e a solubilidade de seus hidróxidos é alcançada em condições ácidas 

(pH<4) ou alcalinas (pH>9) (MASON, 1971; YARIV; CROSS, 2012). A mobilidade do 

Mn e Fe também está relacionada ao potencial de oxirredução do meio reacional, pois a 

solubilidade desses metais é favorecida em condições redutoras (LIMA et al., 2005). 
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Tabela 12 - Parâmetros acessórios, pH e Eh, das frações dos testemunhos de lodos 

da ETA-Prolagos (TPRO1) e da ETA-Águas de Juturnaíba (TAJ1) 

 

Profundidade  pH   Eh (V) 

(cm) TPRO1 TAJ3   TPRO1 TAJ3 

0-3 6,40 6,07  -62,0 -45,0 

3-6 6,39 6,06  -94,0 -109 

6-9 6,52 5,93  -113 -91,7 

9-12 6,52 5,09  -93,0 -90,3 

12-15 6,46 5,08  -114 -89,0 

15-18 6,49 5,83  -123 -89,0 

18-21 6,59 5,95  -126 -88,7 

21-24 6,52 5,75  -128 -88,5 

24-27 6,51 5,73  -125 -90,0 

27-30 6,52 5,08  -127 -90,2 

30-33 6,57 5,76  -127 -91,4 

33-36 6,53 5,93  -121 -94,0 

36-39 6,52 5,98  -132 -94,6 

39-41 6,54 6,02  -130 -95,2 

41-44 6,59 -  -138 - 

44-47 6,47 -   -125 - 

 

 

Em média, os resíduos da ETA-Prolagos apresentaram teores de carbono 

orgânico mais elevados do que os resíduos da ETA-Águas de Juturnaíba (Figura 17). 

Como o material orgânico desses resíduos têm uma origem comum, os valores da razão 

C/N se mostraram constante em ambos os resíduos, com valores médios de 13,1 ± 0,76 

(TPRO) e 13,9 ± 0,94 (TAJ). Os valores de razão C/N indicam também, uma ausência de 

diferenciação do grau de decomposição da matéria orgânica presente nesses resíduos. 

Nos testemunhos de resíduo da ETA-Prolagos, os teores de carbono orgânico 

total (COT %) e de nitrogênio total (N-Total %) não sofreram alterações até os 27 cm de 

profundidade, com valores médios de 12,4 ± 0,6 e 0,94 ± 0,04, respectivamente. No 

entanto, no testemunho TPRO1 observa-se a redução desses teores a partir de 30 cm de 

profundidade, até o valor mínimo registrado em sua base (44-47 cm).  
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Figura 16 - Teor (% em massa) de carbono orgânico total (COT) e a relação carbono e nitrogênio (C/N) 

nas profundidades (cm) dos testemunhos de resíduos amostrados na ETA-Prolagos (TPRO1 e T PRO2) e 

na ETA-Águas de Juturnaíba (T AJ3 e T AJ4). 
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O topo dos testemunhos de resíduos da ETA-Águas de Juturnaíba apresentaram 

elevados teores de COT (14,7 ± 2,0%) e N-Total (1,04 ± 0,15%). Porém, a partir dos 10 

cm de profundidade, os teores de COT e N-Total reduzem e atingem valores médios de 

8,77 ± 0,91% e 0,63 ± 0,06%, respectivamente, com pouca variação ao longo do perfil. 

As menores concentrações de nitrogênio e carbono na base dos testemunhos, podem ser 

justificadas pela degradação da matéria orgânica por bactérias anaeróbicas. Pois que não 

existe indícios de que as concentrações do material particulado em suspensão, constituinte 

principal do resíduo, tenha tido grandes variações nos últimos anos. 

Os teores de COT determinados em amostras de resíduos de ETAs localizadas 

em Jaboticabal-SP, Taquaritinga-SP e Manuaus-AM, foram respectivamente iguais a 

20,5, 32,5 e 68,9 %, decorrente da elevada quantidade de matéria orgânica presente na 

água bruta captada (BOTERO et al., 2009). Já Ippolito et al. (2011), registrou valores 

totais de carbono orgânico e nitrogênio totais, em resíduos de ETAs, variando na faixa de 

6,3 – 14,4 e 0,40 – 0,48 %, respectivamente.  

A matéria orgânica influencia diretamente a dinâmica dos metais em sedimento 

e solos, atuando na complexação de metais por meio de grupos carboxílicos e fenólicos 

presentes nas substâncias húmicas, (LIMA et al., 2005; CORINGA et al., 2016). Assim, 

a estabilidade dos complexos formados entre as substâncias húmicas e os metais atuam 

no transporte e na disponibilidade dos metais no ambiente ( SARGENTINI JUNIOR et 

al., 2001; ROSA et al., 2007; BOTERO et al., 2009). 

 

5.1.1.1 Fracionamento geoquímico de metais nos resíduos das ETAs 

 

Adotou-se o método de extração sequencial de acordo com o protocolo BCR-

701 para avaliar a mobilidade, as associações geoquímicas e os potenciais de 

biodisponibilidades desses metais nos resíduos de ETAs. A fração ácido-solúvel ou fração 

trocável (F1) representa a fração dos metais solúveis em água e ácido fraco, trocáveis e 

co-precipitados com carbonatos. Em princípios, os metais presentes nessa fração estão 

fracamente retidos na superfície do solo/lodo por fracas interações eletroestáticas, e 

portanto são mais móveis (GLEYZES et al., 2002). A fração redutível (F2) representa o 

conteúdo de metal ligado aos óxidos de manganês e de ferro, os quais são instáveis sob 

condições redutoras. A fração oxidante (F3) reflete a quantidade de metais complexada à 

matéria orgânica ou a sulfetos e que seria liberada se o sedimento fosse submetido a 

condições oxidantes. A fração residual (F4) é a que indica a porção mais estável e 
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indisponível do metal, representando as ligações mais fortes entre os metais e o sedimento 

A fração residual foi obtida por uma digestão parcial das amostras, e dessa forma não 

representa os elementos associados aos minerais silicatados (SOARES, 2011). 

Assim, a distribuição dos teores de metais foi determinada nas 4 frações 

geoquímicas: fração trocável (F1), fração redutível (F2), a fração oxidável (F3) e a fração 

residual (F4). Nesse trabalho, a soma das frações F1, F2 e F3 foram consideradas as 

frações prontamente mobilizáveis do metal no resíduo e/ou sedimento. Os teores de 

metais (Al, Fe, Mn, Zn, Cr, Cu e Ni) obtidos nas frações geoquímicas das amostras de 

testemunhos de lodos (resíduos) das ETAs: Prólagos e Águas de Juturnaíba, são 

mostrados nas Tabelas 13 e 14, respectivamente. 
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Tabela 13 - Concentrações médias de metais (µ ± dp) obtidas nas amostras de testemunhos de resíduos da ETA-Prólagos (TPRO1 e 

TPRO2). Conteúdo de metais nas frações geoquímicas: ácido-solúvel, redutível, oxidável e residual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TPRO: testemunhos de resíduos coletados na pilha de resíduo da ETA-Prolagos;  

TAJ: testemunhos de resíduos coletados na ETA-Águas de Juturnaíba;  

F1: fração ácido-solúvel; F2: fração redutível; F3: fração oxidável e F4: fração residual;  
∑F: teor pseudo-total do metal obtido pelo somatório das 4 frações do BCR (F1+F2+F3+F4)   

LD: limite de detecção.  

 
Al Fe Mn Zn Cr Cu Ni 

(g Kg -1) (mg Kg -1)  

TPRO1  

F1 11,1  ± 2,97 0,763  ± 0,281 118  ± 32,6 1,34 ± 0,286 0,519  ±  1,06 <LD <LD 

F2 14,3  ± 1,49 4,12  ± 1,87 17,5  ± 6,10 4,31 ± 2,25 0,103  ±  0,358 <LD <LD 

F3 35,1  ± 13,5 7,67  ± 2,91 8,73  ± 2,81 5,49 ± 1,47 2,28  ±  2,91 <LD <LD 

F4 38,7  ± 2,17 28,6  ± 7,34 30,4  ± 5,16 14,6 ± 5,48 7,78  ±  2,84 1,39  ± 1,96 3,66  ± 1,26 

∑F 99,3  ± 6,79 41,2  ± 8,38 175  ± 43,0 25,8 ± 6,51 10,7  ±  6,80 1,39 ± 1,96 3,66  ± 1,26 

TPRO2  

F1 9,68 ± 1,13 0,440 ± 0,069 108 ± 0,319 1,17 ± 0,0878 <LD <LD <LD 

F2 15,3 ± 0.633 2,65 ± 0,473 23,3  ± 3,16 3,09 ± 0,287 <LD <LD <LD 

F3 46,3 ± 2,87 8,02 ± 1,53 10,4  ± 1,18 6,15 ± 0,623 0,182 ± 0,482 7,65 ±  0,544 <LD 

F4 38,7 ± 2,59 26,1 ± 2,56 28,8  ± 1,97 11,9 ± 0,482 2,75 ± 3,43 0,484 ± 0,477 <LD 

∑F 110  ± 4,92 37,3 ± 4,03 142  ± 36,4 22,3 ± 0,895 2,93 ± 3,71 8,13 ± 0,815 <LD 
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Tabela 14 - Concentrações médias de metais (µ ± dp) obtidas nas amostras de testemunhos de resíduos da ETA-Águas de Juturnaíba 

(TAJ3 e TAJ4). Conteúdo de metais nas frações geoquímicas: ácido-solúvel, redutível, oxidável e residual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TPRO: testemunhos de resíduos coletados na pilha de resíduo da ETA-Prolagos;  

TAJ: testemunhos de resíduos coletados na ETA-Águas de Juturnaíba;  

F1: ácido-solúvel; F2: fração redutível; F3: fração oxidável e F4: fração residual;  
∑F: teor pseudo-total do metal obtido pelo somatório das 4 frações do BCR (F1+F2+F3+F4)   

LD: limite de detecção. 

 
Al Fe Mn Zn Cr Cu Ni 

(g Kg -1) (mg Kg -1)  

TAJ3  

F1 5,90 ± 0,949 1,09  ± 3,69 25,0  ± 9,18 1,14 ± 0,633 1,74 ± 0,925 <LD <LD 

F2 13,3 ± 0,559 4,09 ± 12,5 3,26  ± 1,16 5,84 ± 1,25 3,23 ± 0,347 <LD <LD 

F3 16,0 ± 7,81 6,58 ± 21,2 6,89  ± 2,13 5,99 ± 0,746 10,6 ± 3,82 7,79 ± 0,779 1,99 ± 0,071 

F4 27,6 ± 5,47 10,9  ± 1,17 20,4  ± 3,03 15,8 ± 3,57 9,40 ± 2,36 2,24 ± 0,411 4,11 ± 0,505 

∑F 62,8 ± 4,95 22,6 ± 2,89 55,5  ± 10,5 28,8 ± 4,40 25,0 ± 2,50 10,0 ± 0,981 5,11 ± 1,223 

TAJ4  

F1 <LD 0,942 ± 0,125 27,7  ± 9,21 0,888 ± 0,531 2,11 ± 1,04 <LD <LD 

F2 <LD 4,21 ± 1,30 6,79  ± 5,69 5,78  ± 1,65 3,99 ± 0,999 <LD <LD 

F3 1,99 ± 0,071 4,92 ± 1,62 7,86  ± 2,69 5,25  ± 1,52 11,2 ± 3,31 6,05 ± 2,46 1,35 ± 0,927 

F4 4,11 ± 0,505 15,7 ± 5,59 24,6  ± 6,50 16,6  ± 2,86 8,94 ± 2,14 2,82 ± 0,879 2,51 ± 2,00 

∑F 5,11 ± 1,223 25,8 ± 6,75 66,9  ± 21,3 28,6  ± 4,25 26,3 ± 2,76 8,86 ± 1,85 3,86 ± 2,01 
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O alumínio encontrou-se presente em concentrações expressivas nas frações 

potencialmente mobilizáveis em ambos os resíduos de ETAs (Figuras 17), avaliadas pela 

soma das três primeiras fases da extração sequencial (F1+F2+F3). Elevadas 

concentrações de Al foram registradas na fração disponível (F1) em todas as 

profundidades dos quatro testemunhos estudados, com variação de 7,76 a 15,6 g.kg-1 

(ETA-Prolagos) e 4,44 a 10,7 g.kg-1 (ETA-Águas de Juturnaíba). O Al também se 

mostrou muito associado a fração oxidável dos resíduos, principalmente nos resíduos da 

ETA-Prolagos, onde essa fração (F3) foi predominante.  

Wang et al. (2014) identificaram teores elevados de Al (64-74 %) e Fe (56-75%), 

nas frações oxidáveis (F3-BCR) de resíduos de ETAs, as quais se mantiveram constantes 

após experimentos de incubação anaeróbica com duração de 180 dias de incubação 

anaeróbica. O Al forma complexos estáveis com diversos grupos funcionais presentes na 

matéria orgânica dos solos, que resultam no aumento da sua solubilidade em água e da 

sua labilidade (LINDSAY; WALTHALL, 1995; WANG; PEI, 2014) 

O comportamento do Al nos resíduos de ETA, pode estar associado à presença 

de hidróxido de Al-amorfo (IPPOLITO et al., 2011) e hidroxi-sulfato de alumínio neo 

formados durante as etapas do tratamento da água (NORDSTROM, 1982). Ippolito et al. 

(2011), usando análise de XRD em resíduos de ETAs (Alum resídudos), verificou 

quartzo, feldspato, calcita, ilita e caolinita, mas nenhuma fase cristalina de hidróxido de 

alumínio (Al (OH)3), sugerindo a presença de formas amorfas de Al nesses resíduos. 

Diversos estudos tem relacionado a solubilidade do Al e a presença de formas minerais 

de sulfato de Al (JONES et al., 2011; POVAR; SPINU, 2014).  

O Fe se encontrou fortemente associado às frações residuais (F4) e oxidáveis 

(F3) em ambos os resíduos (Figuras 18). Porém, no resíduo da ETA-Águas de Juturnaíba, 

o conteúdo de Fe presente na fração residual (F4) foi inferior ao do resíduo da ETA 

Prolagos. Entre as frações potencialmente mobilizáveis do Fe, a ordem decrescente foi 

F3 > F2 > F1. Já para o Al a ordem foi F3 > F1 >F2. Wang et al. (2014) estudando o 

fracionamento geoquímico de seis resíduos de ETAs, na China, encontrou a mesma 

distribuição para Fe e Al nas frações mobilizáveis, segundo o método BCR.  

O Mn se concentrou predominantemente na fração trocável (F1) e no resíduo da 

ETA-Prolagos apresentou concentrações variando de 94,8 a 214 mg.kg-1 (Figuras 19). A 

fração trocável (F1) do resíduo da ETA-Águas de Juturnaíba não reteve a mesma 

quantidade de Mn, com concentrações variando entre 12,2 a 51,6 mg g-1. A fração 

redutível (2) foi a segunda que reteve mais Mn no resíduo da ETA-Prolagos, no entanto, 
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as concentrações de Mn nos resíduos da ETA-Águas de Juturnaíba, foram pouco 

expressivas nesta fração.  

Os resíduos apresentaram similaridades nas distribuições das frações geoquímicas 

de Zn (Figuras 20), estando esse metal concentrado na fração residual (F4) e na fração 

oxidável (F3) dos resíduos. Já os teores de Cr, Cu e Ni foram encontrados 

predominantemente no resíduo da ETA-Águas de Juturnaíba, nas frações: oxidável (F3) 

e residual (F4), como mostra as Figuras 21, 22 e 23, respectivamente. A presença desses 

metais apenas nos resíduos da ETA-Águas de Juturnaíba, podem ser justificada pela 

composição dos produtos químicos utilizados durante o tratamento da água.  

Considerando os teores pseudo-totais de metais, ou seja o somatório das 4 frações 

da extração sequencial, nota-se que os residuos de ETAs estocados nas margens do 

Reservatório de Juturnaíba apresentaram uma composição rica em alumínio e ferro, 

corroborando com dados da literatura (CORDEIRO, 2001; BOTERO et al., 2009; 

IPPOLITO et al., 2011). Quanto a concentração de Zn, Cu, Cr e Ni, ambos os resíduos de 

ETAs mostram-se pouco enrriquecidos por esses metais, no entanto apresentaram 

difrenças quanto a composição de Cr, Cu e Ni.  

Dados da literatura, mostram que a composição dos resíduos de ETAs é 

dependente da fonte de qualidade da água e da qualidade e pureza do sulfato de alumínio 

e dos outros produtos químicos de tratamento utilizados (IPPOLITO et al., 2011; 

DASSANAYAKEA et al., 2015). Sulfatos de alumínio comercialmente utilizados em 

ETAs, podem conter contaminantes-traços como As, Cd, Cr, Hg, Ni e Pb em 

concentrações que variam de acordo com o fabricante (REIS, 2006). 

As caracteríticas físicas e químicas da água bruta de reservatórios podem sofrer 

alterações em épocas de cheias e secas, principalmente quanto aos teores de sólidos em 

suspesão (RICHTER, 2007). Consequentemente, a qualidade de a quantidade de resíduos 

gerados em ETAs podem sofrer variações sazonais de pluviosidade. Em resíduos de 

ETAs, localizadas no estado de São Paulo, foram verificados variações das concentração 

de Al (57,7 – 172 g kg-1) e de Fe ( 124 – 299 g kg-1) nas estações úmidas e secas, 

respectivamente (SOTERO-SANTOS et al., 2005). Variações sazonais, também 

alteraram a composição química de resíduos da ETA Itabirito, MG, e as concentração de 

metais apresentarm as seguintes variações: Al (23,9 - 153 g kg-1), Fe (23,4 - 109 g kg-1) 

Cr (156- 505 mg kg-1) e Mn (278 -  1190 mg kg-1), (RIBEIRO, 2007). 

No presente estudo nota-se a afinidade dos metais (Al, Cr, Cu e Fe) à fração 

oxidável (F3) dos resíduos de ETAs, o que pode ser causado pela complexação de metais 
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pelos ácidos húmicos presentes na matéria orgânica, bem como pela complexação por 

sulfetos. A formação dos sulfetos se dá em ambientes anaeróbios, pela ação de bactérias 

redutoras de sulfato (BRS), na presença de substâncias orgânicas (WANG; CHAPMAN, 

1999; FAGNANI et al., 2011). Diversos estudos têm demostrados a afinidade de 

complexação de substâncias húmicas com metais potencialmente tóxicos ( 

SARGENTINI JUNIOR et al., 2001; ROSA et al., 2007; BOTERO et al., 2009). 

Substâncias húmicas presentes em turfas coletadas em Riberão Preto (SP), apresentaram 

alta capacidade de complexar íons metálicos, com a seguinte a ordem crescente de 

afinidade: Cr (VI) < Cd (II) < Pb (II) < Al (III) (SANTOS et al., 2007).  

Esses resultados mostram que condições oxidantes, podem comprometer a 

estabilidade dos metais presentes nos resíduos de ETAs estocados nas margens da 

Reservatório de Juturnaíba. Logo, a aeração por dragagem ou por drenagem devem ser 

evitadas, já que essas práticas podem incrementar o potencial de oxidativo do sistema, e 

consequentemente aumentar a mobilidade e labilidade dos metais para a coluna d` água. 
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Figura 17 - Distribuição de Al nas diferentes frações geoquímicas das amostras de testemunho de resíduos 

de ETAs: ETA-Prolagos (TPRO1 e TPRO2) e ETA-Águas de Juturnaíba (TAJ3 e TAJ4). (F1: ácido-

solúvel; F2: fração redutível; F3: fração oxidável e F4: fração residual). 
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Figura 18 - Distribuição de Fe nas diferentes frações geoquímicas das amostras de testemunho de resíduos 

de ETAs: ETA-Prolagos (TPRO1 e TPRO2) e ETA-Águas de Juturnaíba (TAJ3 e TAJ4). (F1: ácido-

solúvel; F2: fração redutível; F3: fração oxidável e F4: fração residual). 
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Figura 19 - Distribuição de Mn nas diferentes frações geoquímicas das amostras de testemunho de resíduos 

de ETAs: ETA-Prolagos (TPRO1 e TPRO2) e ETA-Águas de Juturnaíba (TAJ3 e TAJ4). (F1: ácido-

solúvel; F2: fração redutível; F3: fração oxidável e F4: fração residual). 
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Figura 20 - Distribuição de Mn nas diferentes frações geoquímicas das amostras de testemunho de resíduos 

de ETAs: ETA-Prolagos (TPRO1 e TPRO2) e ETA-Águas de Juturnaíba (TAJ3 e TAJ4). (F1: ácido-

solúvel; F2: fração redutível; F3: fração oxidável e F4: fração residual). 
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Figura 21 - Distribuição de Cr nas diferentes frações geoquímicas das amostras de testemunho de resíduos 

de ETAs: ETA-Prolagos (TPRO1 e TPRO2) e ETA-Águas de Juturnaíba (TAJ3 e TAJ4). (F1: ácido-

solúvel; F2: fração redutível; F3: fração oxidável e F4: fração residual). 
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Figura 22 - Distribuição de Cu nas diferentes frações geoquímicas das amostras de testemunho de resíduos 

de ETAs: ETA-Prolagos (TPRO1 e TPRO2) e ETA-Águas de Juturnaíba (TAJ3 e TAJ4). (F1: ácido-

solúvel; F2: fração redutível; F3: fração oxidável e F4: fração residual). 
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Figura 23 - Distribuição de Ni nas diferentes frações geoquímicas das amostras de testemunho de resíduos 

de ETAs: ETA-Prolagos (TPRO1 e TPRO2) e ETA-Águas de Juturnaíba (TAJ3 e TAJ4). (F1: ácido-

solúvel; F2: fração redutível; F3: fração oxidável e F4: fração residual). 
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5.1.2 Dimensionamento das pilhas de resíduos de ETA 

 

De acordo com os dados declarados pelas empresas de produção de água e da 

quantidade de produtos químicos utilizados, foram calculados os volumes de resíduos 

descartados nas margens do reservatório de Juturnaíba. A Tabela 155 mostra os volumes 

estimados dos resíduos de ETA gerados pelas duas estações de tratamento de água (ETA) 

e dispostos nas margens da reservatório de Juturnaíba. Esta tabela também mostra a 

concentração de Al (g.kg-1) calculados com base na dosagem declarada de coagulante. O 

cálculo foi baseado nas premissas apresentadas na metodologia e consideraram medições 

reais (média anual) de material particulado em suspensão (54,6 mg.L-1), obtidos durante 

estudo de monitoramento da qualidade da agua da reservatório, durante 20 meses 

(WASSERMAN et al., 2012). 

 

Tabela 15 - Vazão de água produzida, quantidade de reagentes utilizados durante as 

etapas de tratamento da água (declaradas pelas empresas), quantidade de resíduos 

de ETAs produzidos e quantidade de alumínio adicionado durante o tratamento da 

água 
 

Início/Fim de 

operação 

Vazão de água 

produzida (m3) 

Al2(SO4)3 

(t) 

CaO 

(t) 

KMnO4 

(t) 

Descarte por 

período [1]  

(t ) 

Massa de Al 

adicionada [2] 

(t)  

ETA-Prolagos      

1960/1998 359.510.400 14.380 2.876 179,7 37.063 1.233 

1998/2004 113.529.600 4.541 908,2 56,76 11.704 389 

2004/2009 157.680.000 6.307 1.261 78,84 16.256 541 

Total de resíduo 630.720.000 25.229 5.046 315,6 65.023 2.163 

ETA-Águas de Juturnaíba      

1978/1998 693.792.000 24.976 2.761 Nd 65.650 2.140 

1998/2004 189.216.000 6.812 753,1 Nd 17.904 584 

2004/2010 122.990.400 4.428 489,5 Nd 11.638 380 

Total de resíduo 1.005.998.400 36.216 4.004 Nd 95.192 3.104 

 

[1] Cálculo baseado nas medições reais (média) de material particulado em suspensão (54,6 mg.L-1), 

durante estudo de Wasserman (2012), e realizado usando a equação 1 (Eq.1) 

[2] Valores calculados com base na dose declarada pelas empresas de coagulante (sulfato de alumínio) e 
na dimensão da pilha calculada como [1]. 

 

O volume de resíduo produzido e descartado pela ETA - Águas de Juturnaíba foi 

maior do que o volume de resíduo da ETA - Prolagos, ou seja, 95.192 t e 65.023 t 

respectivamente para cada ETA. A massa total de alumínio ‘antrópico” estimada em cada 

pilha, corresponde a cerca de 8,6% de sulfato de alumínio usado na coagulação da água 
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bruta. Assim, foi estimado que a pilha de resíduos da ETA-Prolagos possui um total de 

2.163 t de alumínio proveniente da adição de coagulante e a pilha de resíduos da ETA-

Águas de Juturnaíba contém 3.104 (t) desse alumínio antrópico. 

A vazão de água produzida e declarada pela ETA-Prolagos foi inferior à 

declarada pela ETA-Águas de Juturnaíba, e consequentemente a quantidade calculada de 

resíduos produzidos pelas duas foi diferente. A elevada produção de água bruta, declarada 

pela ETA-Águas de Juturnaíba, nos primeiros 10 anos de operação, resultaram em uma 

alta taxa de produção de resíduo, podendo ser observado pelo valor total de resíduo 

calculado. 

Como nem sempre os valores declarados são coerentes, o uso de outros métodos 

para comparação de resultados permitiu uma maior segurança dessas estimativas. No 

estudo batimétrico realizado no reservatório de Juturnaíba (WASSERMAN, 2012), foi 

possível avaliar com atenção as reentrâncias e as margens do reservatório, observando 

perfis muito íngremes, como indicado na Figura 24.  

 

 

 

Figura 24 - Exemplos de perfís medidos na Reservatório de Juturnaíba, a partir da margem de suas 

reentrâncias, exagero vertical de 3,5 vezes.  

Fonte: WADA et al., 2015. 

 

Foram observadas, ainda, fortes declividades nas margens do Reservatório de 

Juturnaíba, sendo que a uma distância de apenas 5 metros da margem, profundidades de 

2 a 3 metros foram atingidas. Com exceção da área da antiga Lagoa de Juturnaíba, a qual 

atinge profundidade de cerca de 7 metros, as profundidades do Reservatório são 

monotonamente constantes, com valores de 2 a 3 metros. Por conseguinte, na modelagem 

da topografia de fundo da pilha de resíduos, foi aplicada uma declividade, atribuindo-se 

valores de 0 m até 2 m de profundidade, a partir da margem até uma distância de 5 metros 
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em todo entorno da pilha. Nas partes internas mais profundas da pilha, atribuiu-se 

profundidades entre 2 e 2,5 metros e o resultado para cada uma das pilhas está apresentado 

na forma dos blocos diagrama da Figura 25. Nesta mesma Figura 25 são apresentados os 

resultados da modelagem da pilha preenchida. 

 

 

Figura 25 - Blocos diagrama dos modelos digitais de terreno: a) pilha de rejeitos da ETA 1 vazia; b) pilha 

de rejeitos da ETA 1 preenchida de resíduos; c) pilha de rejeitos da ETA2 vazia; d) pilha de rejeitos da ETA 

2 preenchida de resíduos. 

 

Com auxílio da ferramenta de medição de volumes do Surfer® foi calculada a 

diferença entre ambas as superfícies, constituindo assim a medição do volume de lodo de 

cada uma das pilhas de rejeito. De acordo com esses cálculos, o volume de lodo estimado 

em cada uma das pilhas de resíduo foi igual a 57.495 m3 na ETA-Prolagos e 59.688 m3 

na ETA - Águas de Juturnaíba), e são apresentados na Tabela 16. 

A massa de resíduos, presente em cada pilha de rejeito, foi calculada a partir da 

densidade dos resíduos, 1,05 kg.m-3 (ETA –Prolagos) e 1,03 kg.m-3 (ETA-Águas de 

Juturnaíba). A Tabela 16, mostra, além das dimensões das pilhas de rejeitos de ETAs 

calculadas pelo modelo digital do terreno, a concentração de Al (g kg-1) nas frações 

geoquímicas dos resíduos, determinado pelo método de extração sequencial BCR. 

 

a

c

b

d
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Tabela 16 - Quantidade de resíduos de ETAs dispostos nas margens da Reservatório 

de Juturnaíba, calculados pelo método digital de terreno. Concentração média 

(g.kg-1) de alumínio nas frações geoquímicas do resíduo e a massa de alumínio (t), 

calculada pela relação entre a concentração do metal e a quantidade de resíduo 

Resíduo de ETA 

Frações do método 

BCR 

Concentração  

 

(g.Kg-1) 

Massa 

 

(t) 

Dimensiona-

mento digital 

[1] (m3) 

Dimensiona- 

mento digital 

[2] (t)  

ETA-Prolagos     

Al Total ∑ (F1+F2+F3+F4) 103 ± 8,03 6.233   

Al mobilizável ∑ (F1+F2+F3) 64,5 ± 14,7 3.896   

Al resídual (F4) 38,7 ± 17,0 2.337   

Al disponíveis (F1) 10,6 ± 2,52 640   

Total de Resíduo    57.495 60.370 

ETA-Águas de Juturnaíba     

Al Total ∑ (F1+F2+F3+F4) 63,1 ± 4,79 3.878   

Al mobilizável ∑ (F1+F2+F3) 37,5 ± 9,62 2.304   

Al residual  (F4) 25,6 ± 6,70 1.573   

Al disponíveis (F1) 6,10 ± 1,40 375   

Total de Resíduo    59.688 61.479 

 

[1] Dimensionamento da pilha calculado pelo modelo topográfico, “grid”, usando o software Surfer, calculado em m3.  

[2] Idem ao item [2], porém calculado em toneladas (t), considerando a densidade do resíduo da ETA-Prolagos igual a 1.052 kg.m-3 

e a do resíduo da ETA-Águas de Juturnaíba igual a 1.014 kg.m-3   

 

De acordo com a Tabela 16, observa-se que foram calculadas as massas de 

alumínio total presente nos resíduos, bem como as massas de Al correspondentes às 

frações residuais (F4), disponíveis (F1) e prontamente mobilizáveis, considerando a soma 

dos teores de Al obtidos nas frações 1, 2 e 3 (∑ (F1+F2+F3)). Através desses cálculos 

pode-se perceber que as massas de Al potencialmente mobilizável contidos nas pilhas de 

resíduos são similares às massas de Al antrópico estimado e adicionado durante as etapas 

de tratamento da água, mostradas na Tabela 15. Logo, os cálculos de quantificação de 

resíduos e das concentrações de Al chegam a valores muito coerentes. Portanto, ao se 

comparar os dados calculados experimentalmente (modelagem digital do volume de 

resíduo e fracionamento geoquímico de Al), com os dados declarados pelas empresas, 

observa-se que as estimativas podem ser consideradas realísticas.  

Existe, portanto, um risco em potencial de alteração da qualidade da água do 

reservatório, decorrente do contato direto entre o resíduo de ETA com a água e sedimento 

do reservatório de Juturnaíba. Caso ocorra o espalhamento desses resíduos pelo 

sedimento e consequentemente, o contato direto com a água do reservatório, existe um 
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total de 6.200 toneladas de Al potencialmente mobilizáveis, e 1.015 toneladas de Al 

trocáveis/disponíveis que podem ser transferidos para a coluna d`água. Ou seja, o contato 

direto dos resíduos de ETA com a água do manancial pode acarretar no aumento da 

concentração de Al na água, para valores iguais ou superiores a 10 mg L-1.  

A descarga direta de resíduos de ETA em corpos hídricos preocupa pela 

toxicidade do Al (KAGGWA et al., 2001; SOTERO-SANTOS et al., 2005; MORTULA 

et al., 2009); pelo incremento de material particulado em suspenção na água (HOPPEN 

et al., 2005; REIS et al., 2007) e pela alteração da estabilidade do fósforo nos sedimentos, 

devido à elevada capacidade que esses resíduos possuem de absorver e imobilizar o P 

(MUISA et al., 2011). Wang et al. (2013) detectou impactos diretos na qualidade da água 

e toxicidade para peixes, proveniente do descarte de reíduso de ETA em Harare, 

Zimbabwe. Pesquisas realizadas na reservatório de Juturnaíba, entre os anos de 2010 e 

2011, indicaram elevados teores de alumínio na água, em determinados períodos do ano: 

em maio de 2010 (3,0 mg L-1), em fevereiro de 2011 (1,0 mg L-1) e em maio de 2011 (2,0 

mg L-1) (SOUZA, 2011; SOUZA et al., 2012; WASSERMAN et al., 2012). Este 

incremento de alumínio dissolvido na água do reservatório pode ser atribuído aos aportes 

de Al-antrópico e prontamente mobilizável quantificados nos resíduos de ETAs, 

estocados nas margens do reservatório de Jutrunaíba em contato direto com a água e o 

sedimento do manancial.  
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5.2 AVALIAÇÃO DA DISPERSÃO DE RESÍDUOS DE ETAS NO MANANCIAL 

 

5.2.1 Avaliação diagnóstica dos sedimentos superficiais do Reservatório de 

Juturnaíba 

 

Os sedimentos superficiais da Reservatório de Juturnaíba apresentaram pH 

neutro e caráter redutor, com pequenas variações espaciais (Tabela 17). A granulometria 

se mostrou composta abundantemente pela fração silte e argila, com uma distribuição 

homogênea nos sedimentos do reservatório. Os teores de carbono orgânico total (COT) 

nos sedimentos foram muito variáveis, com teores elevados nas regiões localizadas 

próximas aos resíduos de ETA.  

O predomínio de sedimentos finos (silte e argila) na granulometria do 

reservatório, indicam a baixa energia do ambiente sedimentar e o favorecimento da 

preservação da matéria orgânica e de metais nesse ambiente. Souza e Wasserman (2015) 

também observaram o predomínio das frações finas e uma intensa variabilidade das 

concentrações de carbono no sedimento superficial da reservatório de Juturnaíba (3- 

25%). Esses autores registraram ainda que os teores elevados de COT em regiões isoladas 

do reservatório estavam associados à presença de macrófitas aquáticas.  

 

Tabela 17 - Parâmetros acessórios (pH, Eh, granulometria, teor de carbono orgânico 

total (COT) e nitrogênio total (N-Total) analisados em 41 amostras de sedimentos 

superficiais da reservatório de Juturnaíba 

  
pH Eh 

Areia Silte Argila COT N-Total 

    % % 

Média  6,9 -139 0,18 70,7 29,2 5,34 0,44 

Desvio Padrão 0,35 62,3 0,75 5,80 5,48 3,58 0,22 

Máximo  8,0 -47,8 4,30 81,5 37,4 14,9 1,03 

Mínimo   6,1 -227 0,00 61,3 18,5 3,05 0,28 

 

 

Para a caracterização dos sedimentos superficiais do reservatório, foi desenhada 

uma malha amostral no entorno de cada pilha de resíduos. As Tabelas 18 e 19 mostram 

os resultados dos teores de metais e de carbono orgânico analisados nos sedimentos, 

considerando a distância dos resíduos da ETA-Prólagos e da ETA-Águas de Juturnaíba, 

respectivamente.  
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Tabela 18 - Concentrações pseudo-totais de metais, segundo método USEPA 3051A, 

(Al, Fe, Mn, Zn, Cr, Cu e Ni ) e Teor de carbono orgânico total (COT) nas amostras 

de sedimentos superficiais coletadas na malha amostral da ETA-Prólagos 
 

Pontos   Al Fe    Mn  Zn  Cr Cu  Ni   COT 

  ( g kg -1  )       ( mg kg-1 )   (%) 

ETA-Prólagos           

Afastados do resíduo          

48  38,5 26,7  186 44,8 17,6 10,2 8,16  3,59 

49  39,4 22,8  138 40,2 17,6 9,54 7,71  3,64 

50  40,5 25,5  210 45,8 18,2 9,75 8,22  3,31 

51  38,2 26,7  344 45,8 17,6 9,84 8,25  3,11 

52  31,5 29,3  699 45,6 17,1 8,46 7,98  3,05 

53  35,2 25,9  576 43,7 15,9 7,47 7,89  3,26 

54  29,6 26,5  621 44,3 15,5 9,39 7,62  3,97 

55  43,0 30,7  861 54,1 18,8 9,39 9,60  3,34 

56  41,8 29,5  855 52,1 18,4 8,82 9,42  3,30 

57  30,4 21,1  444 41,1 14,9 9,00 7,50  3,72 

58  28,9 24,8  822 45,3 15,5 12,1 7,65  3,43 

59  42,7 27,8  849 51,6 18,0 8,94 9,57  3,40 

60  31,6 24,4  744 44,0 16,0 8,70 7,80  3,46 

61  37,0 25,6  714 45,9 16,9 9,00 8,43  3,38 

62  34,0 25,5  747 44,6 16,6 8,49 8,16  3,29 

64  21,4 23,1  762 39,1 13,5 8,22 6,60  3,67 

65  21,2 24,5  437 39,9 13,9 8,40 6,72  4,13 

66  19,0 23,3  735 41,5 13,0 7,86 6,30  3,55 

68  21,5 21,7  596 39,0 13,2 7,83 6,48  3,44 

75  38,8 16,9  327 36,6 14,7 14,6 8,34  4,50 

76   44,8 23,7   538 48,3 15,5 7,56 8,55   3,16 

Próximos do resíduo          

79  67,3 27,8  99,0 35,46 28,98 10,8 8,85  7,00 

80  50,6 20,9  67,1 23,23 25,56 9,50 3,21  7,15 

81  58,0 37,1  117 19,00 11,81 4,66 0,00  9,03 

82  60,7 23,4  86,1 17,19 7,188 7,72 0,00  12,9 

83  63,3 21,4  72,7 17,49 5,469 7,72 0,00  13,5 

84   53,3 19,4   64,8 16,36 5,517 7,57 0,00   14,9 

 

 

 

Tabela 19 - Concentrações pseudo-totais de metais, segundo método USEPA 3051A, 

(Al, Fe, Mn, Zn, Cr, Cu e Ni) e Teor de carbono orgânico total (COT) nas amostras 
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de sedimentos superficiais coletadas na malha amostral da ETA-Águas de 

Juturnaíba 
 

Pontos   Al Fe    Mn  Zn  Cr Cu  Ni   COT 

  ( g kg-1  )       ( mg kg-1 )   (%) 

ETA-Águas de 

Juturnaíba          

Afastados do resíduo          

34  32,6 23,7  222 38,0 15,7 9,21 7,28  3,81 

35  30,0 22,8  309 37,4 15,4 9,44 7,34  4,10 

36  30,0 22,2  239 38,8 15,9 10,7 7,53  4,02 

37  28,8 24,6  346 38,2 16,0 9,12 7,47  3,83 

38  29,6 21,2  233 39,8 17,0 10,4 7,97  4,35 

39  29,9 25,1  248 38,0 15,3 8,36 7,25  4,01 

40  32,9 26,4  493 42,6 17,4 10,1 8,54  4,09 

41  26,3 19,4  255 38,9 16,1 8,52 7,40  4,13 

42  29,7 26,7  543 43,3 17,2 9,45 8,37  4,14 

43  28,9 26,1  414 41,8 17,0 9,11 8,30  4,24 

44  23,2 19,6  277 37,7 15,6 8,58 7,32  4,12 

45  22,4 25,8  476 41,6 16,6 10,2 7,92  4,51 

46  22,9 27,7  591 46,7 16,6 12,4 8,46  4,67 

47  21,0 23,5  253 40,7 15,6 9,00 7,50  4,47 

69  22,3 21,9  283 35,1 14,5 9,33 6,75  4,81 

70  24,6 22,6  534 40,8 16,7 11,6 7,62  5,65 

71  49,5 28,9  618 53,5 21,8 14,0 11,6  6,21 

72  47,0 21,4  241 43,2 18,4 11,9 9,93  5,58 

73  45,3 24,1  285 50,6 19,4 12,9 10,6  8,03 

74  34,1 12,1  191 36,2 15,7 20,5 7,95  7,40 

Próximos do resíduo                   

86  53,3 32,2  89,1 29,5 35,0 9,49 5,71  7,35 

87  50,2 24,6  63,1 19,7 33,7 9,79 1,65  16,0 

88  53,5 28,8  120 18,8 37,0 11,9 1,60  14,1 

89  43,6 27,5  80,2 20,0 27,9 8,48 1,49  16,3 

90  50,8 29,1  93,6 36,8 30,3 14,0 5,59  6,73 

77  75,8 29,6  165 27,2 26,2 12,7 7,89  13,4 

78   70,3 27,2   157 23,1 24,9 12,2 6,72   8,19 

 

 

A análise de cluster (Apêndice A) confirmou as diferenças das propriedades 

químicas entre os sedimentos localizados próximos e afastados as pilhas de resíduos de 

ETAs. Logo, a interpretação e discussão dos resultados será realizada por estação de 

tratamento de água, considerando a proximidade e a distância das pilhas de resíduos. A 
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Tabela 20 mostra os teores máximos, mínimos e médios de metais pseudo-totais, de 

carbono orgânico e nitrogênio total analisados nos sedimentos superficiais do 

reservatório, próximos e afastados dos resíduos de ETAs.  

 

Tabela 20 - Teores pseudo-totais de metais e teores de carbono orgânico total (COT) 

e de nitrogênio total (N-Total) nos sedimentos superficiais do reservatório de 

Juturnaíba  

Pontos 
  Al Fe    Mn  Zn  Cr Cu  Ni   COT N-T 

  ( g kg-1 )   ( mg kg-1 )   (%) 

ETA-Prolagos                 
  

Próximos ao resíduo 
         

 

Média  58,9 25,0  84,4 21,5 14,1 8,00 2,01  10,7 0,78 

DP  6,23 6,60  20,4 7,28 10,5 2,08 3,59  3,44 0,23 

Mediana  59,4 22,4  79,4 18,2 9,50 7,72 5,32  10,9 0,78 

Máximo  67,3 37,1  117 35,5 29,0 10,8 8,85  14,9 1,03 

Mínimo   50,6 19,4   64,8 16,4 5,5 4,66 1,35   7,00 0,52 

Afastados do resíduo         
  

Média  33,8 25,0  581 44,4 16,1 9,22 7,95  3,80 0,35 

DP  7,91 3,12  232 4,49 1,78 1,62 0,93  1,56 0,09 

Mediana  35,2 25,5  621 44,6 16,0 8,94 7,98  3,43 0,33 

Máximo  44,8 30,7  861 54,1 18,8 14,6 9,60  10,5 0,74 

Mínimo   19,0 16,9   138 36,6 13,0 7,47 6,30   3,05 0,28 

ETA-Águas de Juturnaíba             
  

Próximos ao resíduo          
 

Média  56,8 28,4  109,7 25,0 30,7 11,2 4,38  11,7 0,71 

DP  11,7 2,35  38,9 6,57 4,66 2,00 2,73  4,15 0,34 

Mediana  53,3 28,8  93,6 23,1 30,3 11,9 5,59  13,4 0,62 

Máximo  75,8 32,2  165 36,8 37,0 14,0 7,89  16,3 1,22 

Mínimo   43,6 24,6   63,1 18,8 24,9 8,48 1,49   6,73 0,17 

Afastados do resíduo         
  

Média  30,6 23,3  353 41,1 16,7 10,7 8,15  5,31 0,45 

DP  8,17 3,69  139 4,65 1,63 2,78 1,22  3,02 0,17 

Mediana  29,7 23,6  284 40,3 16,4 9,79 7,77  4,29 0,39 

Máximo  49,5 28,9  618 53,5 21,8 20,5 11,6  17,4 1,13 

Mínimo   21,0 12,1   191 35,1 14,5 8,36 6,75   3,81 0,35 

 

Os sedimentos coletados próximos às áreas de descarte de resíduos, 

apresentaram teores mais elevados de carbono orgânico total (COT %) e nitrogênio total 

(N-T %). Da mesma forma, o teor de Al (g kg-1) foi mais elevado nas regiões localizadas 

próximas as pilhas de resíduos, com valores médios bem semelhantes entre si, ou seja, 
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58,9 ± 6,23 (ETA-Prolagos) e 56,8 ± 11,7 (ETA-Águas de Juturnaíba). No entanto as 

concentrações de Mn, Zn e Ni, foram reduzidas nos sedimentos coletados próximos aos 

resíduos. 

Os teores de Fe e Cu não mostraram diferenças significativas, entre os 

sedimentos superficiais localizados próximos e afastados dos resíduos. E apenas os 

sedimentos localizados próximos à área de descarte de resíduo da ETA-Águas de 

Juturnaíba apresentaram elevadas concentrações de Cr.  

Os resultados do fracionamento geoquímico de metais nos resíduos de ETAs 

corroboram a interpretação do comportamento espacial de metais nos sedimentos 

superficiais do reservatório. E assim, a presença de Cr nas frações potencialmente 

mobilizáveis nos resíduos da ETA-Águas de Juturnaíba, justificam os teores elevados de 

Cr pseudo-total nos sedimentos próximos ao resíduo dessa ETA. 

Da mesma forma, a concentração de alumínio presente na fração residual (F4) 

dos resíduos de ETAs são muito semelhantes aos valores encontrados de Al pseudo-total 

nos sedimentos superficiais afastados dos resíduos. Ou seja, diferença entre o valor de Al 

pseudo-total analisado nos sedimentos próximos e afastados dos resíduos, confirmam o 

aporte de Al antrópico para ambiente, 25,1 g kg-1 nos sedimentos próximos a ETA-

Prolagos, e 26,2 g kg-1 na ETA Águas de Juturnaíba,  

 

5.2.2 Distribuição espacial das concentrações pseudo- totais de metais nos 

sedimentos do reservatório. 

 

Para avaliar a ocorrência do espalhamento do rejeito nos sedimentos do 

reservatório, e visualizar a distribuição espacial dos metais nos sedimentos do 

reservatório, foram construídos mapas de distribuição das concentrações pseudototais de 

metais. Os mapas de distribuição das concentrações pseudo-totais de metais nos 

sedimentos superficiais do reservatório de Juturnaíba, mostram que nas regiões próximas 

ao lodo existe um elevado teor de Al (Figura 26A e 26A*), porém reduzidos teores de 

Mn (Figura 26B e 26B*) e Zn (Figura 26C e 26C*). 

Os elevados teores de Al pseudo-total analisados nos sedimentos próximos às 

áreas de descarte de resíduos, corroboram o estudo conduzido por Reis et al. (2007), no 

Rio Sem Nome (SP), no qual foram determinados elevados teores de Al no trecho de 

descarte de resíduo de ETA. Entretanto, Ishikawa et al. (2009), avaliando sedimentos do 

Lago Igapó (PR), não conseguiu diferenciar a presença de resíduos de ETAs apenas pela 
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concentração pseudototal de Al, apesar dos elevados teores encontrados nos sedimentos 

da região, em média 78,0 g kg-1. 

Não foram encontrados na literatura estudos que relacionam o teor de Mn em 

sedimentos próximos a áreas de descarte de resíduo de ETA. Porém, um estudo 

desenvolvido por Reis et al. (2007), mostrou teores elevados de Mn solúvel na água (cerca 

de 10 mg.L-1) durante os processos de limpeza dos tanques de decantação e de descarte 

do resíduo da ETA de Registro no Rio Sem Nome (SP). A solubilização do Mn em 

tanques de decantação durante as etapas de descarte de resíduo e lavagens do tanque, 

podem ser a justificativa dos baixos teores encontrados desse metal nos resíduos de ETAs.  

Apesar da variabilidade encontrada nas concentrações pseudo-totais de 

manganês nos sedimentos da Reservatório de Juturnaíba, com variações de 63,1 a 861 mg 

kg-1, os resultados deste trabalho corroboram estudos desenvolvidos em sistemas 

aquáticos superficiais. Coringa et al. (2016) avaliou sedimentos no Rio Bento Gomes/MT, 

e os teores de Mn variaram de 161 a 647 mg.kg-1. Hernández et al. (2009) estudou 

sedimentos de rios e reservatório localizados na bacia hidrográfica do Alto do 

Paranapanema/SP, onde as concentrações pseudo-totais de Mn nos sedimentos variaram 

de 190 – 370 mg.kg-1.  Souza e Wasserman (2015), estudando a distribuição de metais na 

Reservatório de Juturnaíba, encontraram as seguintes variação de Mn e Zn, 

respectivamente, 234 – 2107 mg kg-1 e 33 – 103 mg Kg-1. Ao comparar os teores de metais 

encontrados em latossolos de regiões tropicais, esses autores consideraram que a 

concentração de Mn e Zn, mensuradas nos sedimentos da Reservatório de Juturnaíba, são 

concentrações naturais. 

Os reduzidos teores de Ni e Zn encontrados nos resíduos de ETAs, sugerem que, 

possa existir perdas desses metais, assim como o Mn, na fração solúvel, durante as etapas 

de lavagens dos decantadores. Os sedimentos superficiais do reservatório de Juturnaíba 

não mostraram enriquecimento antrópico de Ni e Zn no manancial, sendo as 

concentrações máximas mensuradas desses metais iguais a 11,6 mg kg-1 e 54,1 mg kg-1, 

respectivamente. Os mapas de dispersão das concentrações de Ni (mg kg-1) no sedimento 

são mostrados na Figura 27.  
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Figura 26 - Mapa de dispersão das concentrações pseudo- totais dos metais, em mg kg-1 para o alumínio 

(A), manganês (B) e zinco (C), nos sedimentos superficiais na malha amostral da ETA-Prolagos (Letra) e 
da ETA-Águas de Juturnaíba (Letra*). 
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Assim como as concentrações de Zn e Mn nos sedimentos, os resultados obtidos 

de Al, Cu e Fe neste estudo, foram semelhantes aos obtidos por Souza e Wasserman 

(2015), no mesmo reservatório. As variações das concentrações pseudototais de metais 

encontradas por Souza e Wasserman (2015), foram as seguintes: 23,5 a 61,7 g.kg-1 de Al; 

16,7 a 46,1 g.kg-1 de Fe e 2,8 – 21 mg.kg-1 de Cu. Estes autores observaram que os teores 

mais elevados de metais estiveram relacionado à presença de macrófitas aquáticas, e 

localizadas na desembocadura dos Rios Bacaxá, Capivari e São João.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Mapa de dispersão das concentrações pseudo- totais dos Ni, em mg kg-1, nos sedimentos 

superficiais na malha amostral da ETA-Prolagos (Letra) e da ETA-Águas de Juturnaíba (Letra*).  

 

A distribuição das concentrações pseudototais de Fe (Figura 28D e 28D*) e Cu 

(Figura 28E e 28E*) nos sedimentos da Reservatório de Juturnaíba, mostraram pouca 

variabilidade das concentrações desses metais, sugerindo que a presença dos resíduos de 

ETAs não influenciaram o comportamento e distribuição desses metais no sedimento.  

Já a distribuição das concentrações do Cromo mostrou que os sedimentos 

localizados próximos aos resíduos de ETAs, apresentaram teores mais elevados de deste 

metal (Figura 28F e 28F*), principalmente nos resíduos da ETA-Águas de Juturnaíba. 
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Figura 28 - Mapa de dispersão das concentrações pseudo- totais dos metais, em mg kg-1 para o ferro (D), 

cobre (E) e cromo (F), nos sedimentos superficiais na malha amostral da ETA-Prolagos (Letra) e da ETA-

Águas de Juturnaíba (Letra*).  
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A avaliação diagnóstica dos sedimentos superficiais da Reservatório de 

Juturnaíba, mostraram que os resíduos de ETAs se espalharam nas proximidades das 

pilhas de resíduo, estando submerso pela água. Entretanto, e em avaliações de 

disponibilidade de metais em sedimento a concentração total é apenas o ponto de partida 

para o estudo, já que essa informação não permite discriminar a mobilidade e 

disponibilidade dos elementos (ISHIKAWA et al., 2009). Portanto a avaliação da 

distribuição geoquímica de metais nos sedimentos permitirá inferir sobre a mobilidade 

dos metais presentes nos resíduos submersos de ETAs, bem como no sedimento não 

impactado pelo resíduo 

 

 

5.2.3 Avaliação da mobilidade de metais nos sedimentos do Reservatório de 

Juturnaíba 

 

Os resultados da extração sequencial de metais, nos resíduos de ETA descartados 

nas margens do reservatório de Juturnaíba, mostraram elevados teores de metais nas 

frações potencialmente mobilizáveis. Deste modo, caracterizar a distribuição dos metais 

nas frações geoquímicas dos sedimentos, permitirá avaliar sobre a mobilidade dos metais 

e inferir sobre a dispersão dos resíduos nos sedimentos superficiais do reservatório.  

Assim como nos resíduos de ETA, a avaliação da mobilidade e disponibilidade 

dos metais nos sedimentos superficiais do reservatório, também seguiu a metodologia de 

extração sequencial preconizada pelo BCR. O método de extração sequencial BCR 

solubiliza os metais em quatro frações: trocável (F1); residual (F2); oxidável (F3) e 

residual (F4). Os metais remanescentes no sedimento após as extrações anteriores são 

geralmente estáveis, não sendo disponibilizados no ambiente (VELIMIROVIĆ et al., 

2011). 

Os resultados do fracionamento geoquímico dos metais são apresentados em 

gráficos de distribuição das concentrações, para cada metal. As estações de amostragens 

foram colocadas em a ordem decrescente de proximidade com os resíduos de ETAs, 

evidenciando a diferença espacial das concentrações de metais.  

Alumínio (Al) 

As Figuras 29A e 29B mostram a diferença espacial da distribuição das frações 

geoquímicas de Al nos sedimentos superficiais do Reservatório de Juturnaíba.  
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Estações de amostragem de sedimento 

(ordem decrescente de proximidade com as pilhas de resíduos de ETAs) 

 

Figura 29 - Distribuição das concentrações de Al (mgkg-1) nas frações geoquímicas de amostras de 

sedimentos superficiais. (A) ETA-Prolagos. (B) ETA-Águas de Juturnaíba. (F1: fração ácido-solúvel, F2: 
fração redutível, F3: fração oxidável e F4: fração residual). 

 

Os sedimentos localizados mais próximos aos resíduos apresentaram elevados 

teores de Al nas frações prontamente mobilizáveis (F1 +F2 +F3). E assim como nos 

resíduos de ETAs, esses sedimentos apresentaram elevadas concentrações de alumínio 

(57,8 ± 5,28 g.kg-1), estando esse metal predominantemente associado a fração oxidável 

(F3) do sedimento. Os sedimentos mais afastados dos resíduos, se diferenciaram por 
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apresentar reduzidas concentrações pseudo-totais de Al (32,1 ± 6,43 g.kg-1), e baixa 

mobilidade de Al, já que o predomínio deste metal foi na fração residual (F4) dos 

sedimentos. Ou seja, o alumínio contido nesses sedimentos está presente na forma de 

minerais silicatados estáveis primários e/ou secundários (PASSOS et al., 2010; SOARES, 

2011). 

Nota-se, portanto, a semelhança entre os resíduos de ETAs e os sedimentos 

coletados próximos às pilhas de resíduos. Sendo possível estabelecer indícios consistentes 

sobre a dispersão dos resíduos nos sedimentos do reservatório. Ao que tudo indica as 

estações de amostragens 80, 81, 82, 83, 84 e 79 (ETA-Prolagos) e as estações 86, 87, 88, 

89, 90, 77 e 78 (ETA-Águas de Juturnaíba) foram diretamente afetadas pela presença do 

resíduo de ETA, apresentando alta biodisponibilidade de alumínio.  

Em sedimentos, não impactados por fontes antrópicas de Al e Fe, é observado o 

predomínio desses metais na fração residual (F4), já que eles são os principais 

constituintes dos minerais. Logo, as altas percentagens de Al nas frações prontamente 

mobilizáveis (F1 +F2 +F3) dos sedimentos nas proximidades dos resíduos, indicam a 

presença de Al amorfo (antrópico), proveniente do espalhamento do resíduo de ETA.  

Em estudos avaliando sedimentos em lagos de Londrina (PR), Ishikawa et al. 

(2009) observaram que as concentrações médias do alumínio nas frações disponíveis e 

prontamente disponíveis nos sedimentos localizados próximos a uma Estação de 

Tratamento de Água, foram iguais a 120 e 750 mg kg-1, respectivamente. Já em pontos 

amostrados afastados das ETA, neste mesmo estudo, os valores médios de Al foram de 

20 mg kg -1 nas frações prontamente disponíveis e inferior a 10 mg kg-1 nas frações 

disponíveis. 

 

Manganês (Mn) 

De acordo com a distribuição das frações geoquímicas do manganês (Figuras 30 

A e 30B), apenas nas estações localizadas próximas aos resíduos (80-79 e 86-78), este 

elemento esteve predominantemente presente nas frações ácido-solúvel (F1) e residual 

(F4). Já nos sedimentos mais afastadas dos resíduos, o Mn esteve presente na seguinte 

ordem decrescente: fração ácido-solúvel (F1) > fração redutível (F2) > fração residual 

(F4) > fração oxidável (F3).  
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Estações de amostragem de sedimento 

(ordem decrescente de proximidade com as pilhas de resíduos de ETAs) 

 

Figura 30 - Distribuição das concentrações de Mn (mgkg-1) nas frações geoquímicas de amostras de 

sedimentos superficiais. (A) ETA-Prolagos. (B) ETA-Águas de Juturnaíba. (F1: fração ácido-solúvel, F2: 

fração redutível, F3: fração oxidável e F4: fração residual). 

 

Ou seja, além da diferença entre as concentrações pseudo-totais de Mn, os 

sedimentos amostrados próximos e afastados dos resíduos, apresentaram diferença quanto 

os teores de Mn na fração ácido-solúvel (F1) do sedimento. Sugerindo, a hipótese de 

solubilização desse metal durante as etapas de tratamento da água, mais precisamente 
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durante as lavagens dos tanques decantação do resíduo de ETA, como reportado em 

alguns estudos (REIS et al., 2007). 

Apesar das variações espaciais e do efeito da presença dos resíduos, percebe-se 

que a fração trocável (1) do Mn foi predominante em todos os sedimentos estudados. 

Altos valores de Mn na fração disponível também foram reportados em outros estudos 

(HERNÁNDEZ et al., 2009; CORINGA et al., 2016). Estudos ainda relatam ao fato de 

que altas concentrações de Mn nas frações biodisponíveis podem proporcionar risco à 

vida aquática (JAIN et al., 2008; HERNÁNDEZ et al., 2009; JAIN et al., 2010). 

 

Zinco (Zn) 

O zinco se mostrou pouco concentrado nas estações localizadas próximos aos 

resíduos (26,3 ± 38,5 mg.kg-1). E nessas estações, a associação do Zn nas frações 

geoquímicas dos sedimentos, decresceu na seguinte ordem: F4 > F3 > F2 > F1 (Figura 

31A e 31B). As estações afastadas dos resíduos, mostraram concentrações de Zn mais 

elevadas e homogêneas (46,4 ± 5,15 mg.kg-1), com a seguinte ordem de associação com 

as frações geoquímicas: F4 > F2 > F1 > F3. 

Constate-se que apesar da alta mobilidade do Mn e do Zn nos sedimentos, esses 

metais encontram-se retidos na fração trocável (F1) dos sedimentos afastados dos 

resíduos. Entretanto esse comportamento não foi verificado nos resíduos de ETAs, nem 

nos sedimentos afetados pela presença deste. Surge, portanto, a hipótese de que condições 

físico-químicas específicas geradas durante o processo de tratamento da água, 

favoreceram a solubilização do Mn e do Zn e consequentemente a diminuição do teor 

deste metal na fração trocável (F1), assim como na fração redutível (F2) do resíduo.  
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 Estações de amostragem de sedimento 

(ordem decrescente de proximidade com as pilhas de resíduos de ETAs) 

 

Figura 31 - Distribuição das concentrações de Zn (mgkg-1) nas frações geoquímicas de amostras de 

sedimentos superficiais. (A) ETA-Prolagos. (B) ETA-Águas de Juturnaíba. (F1: fração ácido-solúvel, F2: 

fração redutível, F3: fração oxidável e F4: fração residual). 

 

Ferro (Fe) 

Em geral, a associação do Fe nos sedimentos superficiais decresceu na seguinte 

ordem F4 > F2 > F3> F1. Exceto nas estações 77 e 78 (ETA-Águas de Juturnaíba) e nas 

estações 81, 82, 83 e 84 (Eta-Prolagos), nas quais o teor de Fe na fração oxidável (F3) foi 

superior a fração redutível (F2). Assim, os sedimentos localizados próximos aos resíduos 
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se diferenciaram também por apresentaram maiores teores de Ferro nas frações disponível 

(F1) e oxidável (F3), do que nos sedimentos afastados do resíduo (Figura 32A e 32B).  

 

 

Estações de amostragem de sedimento 

(ordem decrescente de proximidade com as pilhas de resíduos de ETAs) 

 

Figura 32 - Distribuição das concentrações de Fe (mgkg-1) nas frações geoquímicas de amostras de 

sedimentos superficiais. (A) ETA-Prolagos. (B) ETA-Águas de Juturnaíba. (F1: fração ácido-solúvel, F2: 

fração redutível, F3: fração oxidável e F4: fração residual). 

 

Cromo (Cr) 

Os sedimentos localizados próximos ao resíduo da ETA-Águas de Juturnaíba 

apresentaram teores de Cr nas frações trocáveis (F1) e redutíveis (F2), justificadas pelo 

fracionamento dos resíduos dessas ETAs, que apresentaram Cr distribuído nessas frações.  
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Nos sedimentos afastados dos resíduos, o cromo se mostrou exclusivamente 

distribuído nas frações oxidáveis (F3) e residuais (F4) (Figura 33A e 33B).  

 

 

 

 

 

 

Estações de amostragem de sedimento 

(ordem decrescente de proximidade com as pilhas de resíduos de ETAs) 

 

Figura 33 - Distribuição das concentrações de Cr (mgkg-1) nas frações geoquímicas de amostras de 

sedimentos superficiais. (A) ETA-Prolagos. (B) ETA-Águas de Juturnaíba. (F1: fração ácido-solúvel, F2: 

fração redutível, F3: fração oxidável e F4: fração residual). 

 

Cobre (Cu) 

O Cu esteve associados predominantemente nas frações oxidavel (F3) e residual 

(F4) (Figura 34A e 34B). E somente em alguns sedimentos afastados dos resíduos, esse 

metal mostrou-se associados a frações trocáveis (F1). Já a associação do Cu nas frações 

redutíveis (F2) foi encontrado exclusivamente nos sedimentos coletados nas estações 

afastadas ao resíduo da ETA-Prolagos (Figura 34A) 
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Estações de amostragem de sedimento 

(ordem decrescente de proximidade com as pilhas de resíduos de ETAs) 

 

Figura 34 - Distribuição das concentrações de Cu (mgkg-1) nas frações geoquímicas de amostras de 

sedimentos superficiais. (A) ETA-Prolagos. (B) ETA-Águas de Juturnaíba. (F1: fração ácido-solúvel, F2: 

fração redutível, F3: fração oxidável e F4: fração residual). 

 

 

Níquel (Ni)  

O Ni esteve associados predominantemente nas frações residual (F4) e oxidável 

(F4) (Figura 35A e 35B). Nota-se ainda que a concentração desse metal ficou abaixo do 

limite de detecção em algumas amostras de sedimento. A distribuição das frações de Ni 

nos sedimentos, mostram que os resíduos não são uma fonte pontual desse metal. 
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Estações de amostragem de sedimento 

(ordem decrescente de proximidade com as pilhas de resíduos de ETAs) 

 

Figura 35 - Distribuição das concentrações de Ni (mgkg-1) nas frações geoquímicas de amostras de 

sedimentos superficiais. (A) ETA-Prolagos. (B) ETA-Águas de Juturnaíba. (F1: fração ácido-solúvel, F2: 

fração redutível, F3: fração oxidável e F4: fração residual). 

 

Os resultados da extração sequencial de metais nos sedimentos do reservatório 

corroboraram aos resultados da extração em uma única etapa, segundo o método USEPA 

3051A, ou seja, a soma das 4 frações BCR forneceu valores similares aos obtidos na 

extração em uma única etapa. E portanto, as regiões localizadas próximos ao resíduos de 
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ETAs apresentam concentrações elevadas de Al e Cr, e concentrações reduzidas de Mn, 

Zn, Ni, e Cu.  

O fracionamento geoquímico de metais ratificou a variação espacial entre as 

estações localizadas próximas e distantes das áreas de descarte de resíduos, como 

observado para os teores pseudo-totais de metais nos sedimentos. Notou-se, portanto, que 

apenas nos sedimentos localizados próximos aos resíduos o Al esteve predominantemente 

associado às frações prontamente mobilizáveis (F1 +F2+F3) do sedimento, com elevadas 

concentrações (63,0 ± 1,5 g kg-1) na fração ácido-solúvel (F1). Esses sedimentos também 

mostraram concentrações significativas de Cr associadas as frações ácido-solúvel (F1) e 

oxidável (F3). No entanto a partição geoquímica do Zn, Ni, Mn e Cu mostrou reduzidas 

concentrações desses metais nas frações ácido-solúvel (F1) e redutível (F2) dos 

sedimentos localizados próximos aos resíduos de ETAs.  

Os resultados de fracionamento geoquímicos também corroboram a hipótese de 

que possa haver liberação de Zn, Ni, Mn e Cu durante as etapas de tratamento da água, 

principalmente devido as variações de pH, decorrentes da adição de produtos químicos 

no processo de clarificação da água.  

Nos sedimentos localizados distantes da área de descarte não foram encontradas 

anomalias nas concentrações de metais. As maiores porcentagens das frações 

geoquímicas de Al, Fe, Zn e Cr foram determinadas na fração residual (F4) (84,7%, 

50,3%, 46,2% e 60,6%, respectivamente). Indicando que esses metais estão fortemente 

retidos nos sedimentos. 

No presente estudo, a partição geoquímica das frações do Al no sedimento 

funcionou como um indicador/traçador da presença de resíduos de ETA nesse 

compartimento, verificada a partir da relação intrínseca entre mobilidade do Al e os 

resíduos de ETA. Assim, frente aos elevados teores de Al associados às frações ácido-

soluvel (F1) e mobilizáveis (F1+F2+F3) dos resíduos de ETAs e dos sedimentos 

localizados próximos a área de descarte eles, constata-se que os resíduos de ETAs não se 

espalharam ao longo do reservatório, e que área de impacto direto desse material nos 

sedimentos ficou restrita à região localizada próxima ao descarte. Porém, apesar de 

localizada em uma área restrita, a contaminação dos sedimentos por resíduos de ETAs 

funciona como uma fonte pontual de Al trocável para o ambiente.  

 

5.2.4 Atenuação das concentrações pseudo-totais de alumínio nos sedimentos. 
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Considerando que a presença de resíduos de ETAs em reservatórios pode ser 

identificada pela mobilidade do alumínio no sedimento, mapas de atenuação das 

concentrações pseudo-totais de Al foram construídos e comparados aos mapas de 

distribuição das concentrações de Al associadas à fração ácido-solúvel (F1) e às frações 

mobilizáveis (F1+F2+F3) do sedimento. Esses mapas evidenciaram que a dispersão dos 

resíduos de ETAs nos sedimentos superficiais do Reservatório de Juturnaíba ficou restrita 

as regiões localizadas próximas as áreas de descarte de resíduos de ETAs, 

Segundo Wasserman e Queiroz (2004), o princípio do modelo de atenuação das 

concentrações (A) está baseado nas distâncias entre os contornos da concentração do 

metal, determinando seu grau de homogeneidade geográfica. Assim, quanto menores as 

distâncias entre os contornos, mais abruptas são as reduções das concentrações, e menos 

homogênea é a distribuição do elemento no sedimento. Por outro lado, para menores 

distancias entre os contornos, a distribuição do metal é mais homogênea. Assim, elevados 

valores de A (atenuação das concentrações), indicam uma distribuição heterogênea das 

concentrações dos metais, enquanto baixos valores de A indicam uma distribuição 

homogênea.  

Os elevados valores de atenuação (A) de alumínio, nas margens da Reservatório 

de Juturnaiba próximo as áreas de descarte de resíduos de ETAs (Figuras 36 e 37) 

indicam: (1) distribuição heterogênea do Al e (2) os resíduos agem como um hot spot de 

alumínio para reservatório. Ribeiro et al. (2013) relacionou modelo de atenuação das 

concentrações com as razões SEM/AVS nos sedimentos da Baia de Sepetiba, RJ, obtendo 

resultados consistentes de mobilidade de metais e identificando hot-spots de metais. 

Os mapas de atenuação das concentrações pseudo-totais de Al no sedimento, 

foram usados como ferramenta para delimitar a dispersão da contaminação dos 

sedimentos superficiais por resíduos da ETA-Prólagos (Figura 36) e da ETA-Águas de 

Juturnaíba (Figura 37). As delimitações e os cálculos das áreas impactadas pela presença 

dos resíduos de ETAs foram realizadas com auxílio do software Surfer.  
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Figura 36 - Modelo de atenuação das concentrações pseudo-totais de Al, nos sedimentos coletados próximo 

a ETA-Prólagos. Destaque em vermelho da área que delimita a contaminação do sedimento por resíduo de 

ETA.  

 

De acordo com os cálculos fornecidos pelo software Surfer, a área atingida pela 

dispersão dos residuos da ETA-Prólagos foi igual à 51.214m2. E, como mostra a Figura 

36, esses resíduos estão localizados numa área restrita, ocupando uma reentrância semi-

fechada do reservatório. A localização da pilha de resíduos da ETA-Prólagos 

possivelmente favoreceu a retenção desse material próximo a margem. No entanto, os 

resíduos da ETA-Águas de Juturnaíba foram descartados em uma reentrância “exposta” 

do reservatório, o que provavelmente propiciou uma maior dispersão desse material no 

reservatório. Verificou-se que a extensão da dispersão do resíduo da ETA-Águas de 

Juturnaíba foi igual a 108.070 m2, e cerca de 2 vezes maior do que da ETA-Prolágos.  
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Figura 37 - Modelo de atenuação das concentrações pseudo-totais de Al, nos sedimentos coletados próximo 

a ETA-Águas de Juturnaíba. Destaque em vermelho da área que delimita a contaminação do sedimento por 

resíduo de ETA. 

 

O descarte direto de resíduos de ETAs em corpos d`água pode comprometer a 

qualidade da água, principalmente quanto a aportes de Al para o sistema, podendo gerar 

efeitos crônicos na comunidade aquática (KAGGWA et al., 2001). A toxicidade de 

alumínio para os organismos aquáticos é a maior preocupação sobre os efeitos da descarga 

de resíduos de ETAs (SOTERO-SANTOS et al., 2005; MUISA et al., 2011). Muisa et al. 

(2011) reportou que a presença de resíduos de ETAs impactaram qualidade da água no 

rio Manyame e no Lago Manyame, no Zimbabwe, ao detectarem elevadas concentrações 

de Al na água e o acumulo desse metal nos tecidos de peixes. No entanto, Sotero-Santos 

et al. (2005) não observou efeito tóxicos para Dalphania sp. em estudos de toxicidade 

usando bioensaios com resíduos de alumínio.  
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5.3 TRANSFERÊNCIA DE METAIS ENTRE RESÍDUO DE ETA E ÁGUA DO 

RESERVATÓRIO. 

 

Para avaliar a transferência de metais do resíduo para a coluna d`água, 

experimentos em microcosmos foram montados utilizando resíduos da ETA-Prolagos e a 

água do Reservatório de Juturnaíba, conforme descrito na metodologia. O experimento 

teve duração de 166 horas, e além da análise das variações das concentrações de metais, 

foram monitorados também as variações de Temperatura, Oxigênio dissolvido, pH e Eh.  

Em diferentes cenários/tratamentos realizados em duplicatas, testou-se o 

comportamento de metais em condições químicas específicas da água, sendo possível 

avaliar a cinética da transferência de metais do resíduo de ETA para a coluna d`água. 

As determinações das concentrações de metais na água do reservatório de 

Juturnaíba antes da montagem do experimento foram realizadas em 7 sub amostras de 

água. Entre os resultados, tem-se que o teor médio de Al, Fe e Mn medido na água, antes 

de iniciar o experimento, foi igual a 0,164 mg L-1 ± 0,01 mg L-1, 0,273 mg L-1 ± 0,063 

mg L-1 e 0,006 mg L-1 ± 0,001 mg L-1, respectivamente. Vale ressaltar que essas 

concentrações correspondem as frações totais de metais na água.  

As concentrações de Cu, Cr, Zn e Ni, analisados nessas amostras de água, 

ficaram abaixo do limite de detecção do equipamento, e não sofreram alterações durante 

os dias de experimento. Logo a discussão dos resultados não irá contemplar esses metais.  

Assim, a avaliação transferência de metais entre o resíduo e a coluna d`água, 

levará em consideração a dessorção / sorção de Al, Fe e Mn, entre esses compartimentos. 

E as concentrações desses metais analisadas na água do Reservatório de Juturnaíba foram 

consideradas como a concentração inicial o experimento, correspondendo ao tempo zero 

do experimento.  

A extração sequencial dos metais contidos no resíduo da ETA-Prólagos forneceu 

informações sobre as frações geoquímicas do alumínio, ferro e manganês, as quais são 

mostradas na Tabela 21. O manganês (Mn) se mostrou predominantemente associado à 

fração ácido-solúvel (F1) do resíduo. Constatou-se também teores expressivos de 

alumínio (Al) nas frações potencialmente mobilizáveis (F1+F2+F3), principalmente na 

fração oxidável. No entanto o ferro (Fe) se encontrou fortemente associado às frações 

residuais (F4).  
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Tabela 21 - Concentrações médias de metais (Al, Fe e Mn) nas frações geoquímicas 

do resíduo da ETA-Prólagos  

  Al Fe   Mn 

  g Kg -1   mg Kg -1 

F1 10,6  ±  2,52 0,644  ±  0,275  114  ±  31,8 

F2 14,7  ±  1,33 3,58  ±  1,66  19,7  ±  5,85 

F3 39,2  ±  12,0 7,82  ±  2,45  9,33 ±  2,44   

F4 38,7  ±  17,0 27,7  ±  6,05   29,8  ±  4,26 
 

F1: ácido-solúvel  F2: fração redutível  

F3: fração oxidável  F4: fração residual 

 

 

Os resultados dos experimentos serão mostrados na forma de gráficos, por 

tratamento, sendo eles: (1) controle, (2) aumento da oxigenação, (3) meio enriquecido por 

ácido húmico, (4) meio alcalino e (4) meio ácido. No apêndice B são apresentados os 

dados analisados dos parâmetros monitorados durante os experimentos: temperatura, pH, 

Eh, oxigênio dissolvido e as concentrações dos metais, Al, Fe e Mn.  

 

 

Tratamento1:  microcosmo controle 

 

O tratamento controle foi considerado como os microcosmos (duplicata) 

contendo o resíduo de ETA e a água do reservatório sem alterações químicas. Na 

descrição dos resultados, as repetições dos microcosmos “controle” serão identificadas 

como: controle 1 (T Control 1) e controle 2 (T Control 2).  

Logo após as primeiras 20 horas de experimento, observou-se um incremento 

das concentrações de ferro e manganês, na coluna d`água (Figura 38). As dessorções de 

ferro e manganês foram intensas durante todo o experimento nos microcosmos controle. 

Sendo que a concentração do manganês na água no final do experimento foi cerca de 50 

vezes maior do que a concentração da água no início do experimento. Esse 

comportamento do manganês é justificado pela elevada mobilidade desse metal, 

decorrente da partição geoquímica desse metal no resíduo 
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Figura 38 - Alteração das concentrações (mg.L-1) de metais (Al, Fe e Mn), durante o tempo de experimento, 

no tratamento controle, nas repetições (T control 1 e T control 2).  

 

Diferente da dinâmica do Fe e Mn, a dessorção do Al foi observada somente nas 

30 e 70 horas de experimento. E após as 80 horas de experimento, iniciou-se o processo 

de precipitação do alumínio, ou seja, a sorção do metal na fase sólida (resíduo de ETA). 
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Ou seja, as condições físicas e químicas dos microcosmos “controle” favoreceram a 

dessorção do Mn, seguida do Fe e do Al. 

O pH e o teor de oxigênio desses aquários se mantiveram constantes com valores 

de médios de 6,8 ± 0,1 e 6,1 ± 0,4; respectivamente. Já os valores de Eh apresentaram 

maior variabilidade (187 ± 56,5). Porém, não foi observado nenhuma correlação 

significativa entre esses parâmetros e a concentração de metais (Tabela 22).  

 

Tabela 22 - Matriz de correlação de Sperman, entre os parâmetros físicos-químicos 

analisados nos microcosmos controle (p<0,05); (n=14, g.l = 12)  

  pH Eh O2  T Al Fe Mn 

pH 1,00       

Eh -0,28 1,00      

O2  0,41 0,13 1,00     

T -0,47 0,26 -0,74 1,00    

Al 0,22 -0,07 0,22 -0,23 1,00   

Fe 0,19 0,23 0,54 -0,44 0,59 1,00  

Mn -0,41 0,15 -0,22 0,28 0,20 -0,09 1,00 

 

Por conseguinte, constata-se que o simples contato direto da água do 

Reservatório com o resíduo de ETA propicia a transferência de Al, Fe e Mn do resíduo 

para a água, principalmente do Mn e Fe os quais se mantiveram em solução até o final do 

experimento. 

 

 

Tratamento2: aumentando a oxigenação da água do microcosmo 

 

O aumento de oxidação na coluna d`água foi uma das alterações químicas 

estudadas, a qual foi estabelecida com auxílio de uma bomba de aquário. Esses 

microcosmos foram identificados como T Oxigen (1) e (2), e assim como nos demais 

microcosmos, não houve ressuspensão do sedimento de fundo (no caso resíduo de ETA).  

A Figura 39 mostra a variação dos teores de oxigênio na água (mg L-1) nesses 

microcosmos (com alteração da oxigenação), usando como parâmetro de comparação os 

resultados obtidos no microcosmo controle (Tcontrol).  
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Figura 39 - Variação teor de oxigênio (mg L-1),  nos microcosmos, em réplicas, dos tratamentos de 

oxigenação (T Oxigen) e (T Control). 

 

Observou-se que apesar da intensificação da oxigenação no sistema, não houve 

alteração significativa do teor de oxigênio na água nesses microcosmos, quando 

comparado ao controle. A concentração média de oxigênio na coluna d`água dos 

microcosmos apresentaram-se iguais a 7,2 mg L-1 ± 0,51 mg L-1, enquanto que no 

tratamento controle o teor de oxigênio foi de 6,1 mg L-1 ± 0,42 mg L-1. Conclui-se, 

portanto, que a circulação da água parece ser suficiente para estabelecer a saturação de 

oxigênio na água dos microcosmos.  

Apesar disso, ao comparar os tratamentos (oxigenação X controle), observa-se 

diferença das concentrações de metais na coluna d`água. E a variação do potencial redox 

pode ser uma justificativa para esse comportamento. O potencial redox (Eh) nos 

microcosmos com excesso de oxigenação apresentou valores mais elevados do que nos 

microcosmos controle, como mostra a Figura 40.  
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Figura 40 - Variação do pH e do potencial redox (Eh) nos microcosmos, em réplicas, na coluna d`água dos 

tratamentos de oxigenação (T Oxigen) e (T Control). 

 

E a Figura 41 mostra as variações de metais na coluna d`água dos microcosmos 

com alteração da oxigenação. Nota-se uma restrita transferência de Fe para a coluna 

d`água, já que a concentração média do Fe na coluna d`água nesse tratamento foi igual a 

0,75 ± 0,24 mg L-1, inferior ao observado no tratamento controle, 1,30 ± 0,20 mg L-1. O 

comportamento do Mn foi análogo ao Fe, ou seja, a dessorção desse metal foi menos 

intensa no microcosmo com excesso de oxigenação, comparado ao controle. Ademais, a 

partir das 90 horas de experimento, observou-se uma diminuição das concentrações de 

Mn na coluna d`água.  

As réplicas do tratamento 2 (microcosmos com oxigenação) mostraram 

diferenças significativas nas concentrações de Al na água. Em apenas uma das repetições 
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dos microcosmos com excesso de oxigenação houve dessorção de Al para coluna d`água. 

Nesse microcosmo, exclusivamente, as concentrações de Al na água foram bastante 

elevadas, alcançando 2,50 mg L-1, ou seja, 15 vezes maior do que a concentração inicial 

de Al na água.  

 

 

Figura 41 - Transferência de metais (Al, Fe e Mn) do resíduo de ETA para a coluna d`água, simulando 

excesso de oxigênio na água, em tratamento com réplica (T Oxigen1 e T Oxigen 2), comparado ao 

tratamento controle (Tcontrol). 

 

Ao interpretar a dinâmica do Fe nos microcosmos com excesso de oxigênio na 

água ficou evidente que o aumento do potencial redox do sistema diminui a taxa de 
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transferência desse metal para a coluna d`água. No entanto, não foi observada nenhuma 

correlação significativa entre o potencial redox (Eh) e o Fe (Tabela 23).  

 

Tabela 23 - Matriz de correlação de Sperman, entre os parâmetros físicos-químicos 

analisados nos microcosmos controle (p<0,05); (n=14, g.l = 12) 

  pH Eh O2  T Al Fe Mn 

pH 1,00             

Eh 0,42 1,00      

O2  0,52 0,36 1,00     

T 0,22 0,17 -0,44 1,00    

Al -0,17 -0,15 -0,07 -0,38 1,00   

Fe -0,32 -0,29 -0,17 -0,61 0,78 1,00  

Mn 0,23 0,19 0,68 -0,40 -0,25 0,04 1,00 

 

 

Tratamento 3: alterando a concentração de ácido húmico na água  

 

Outro tratamento realizado foi o incremento das concentrações de ácido húmicos 

[HAc] na coluna d`água. Esse experimento visou modelizar um excesso de ácido húmico 

na água, o qual poderia ser esperado caso ocorra um transporte de água rica em matéria 

orgânica a montante do reservatório, no alto curso do rio São João, por exemplo.  

A Figura 42 ilustra a cinética do Al e do Fe nesse tratamento, identificado como 

TAHumic. O tratamento com adição de ácido húmico, favoreceu a dessorção do alumínio 

e ferro para a coluna d`água, observados pelas concentrações mais elevadas desses metais 

na água do que nos microcosmos do tratamento controle. No entanto, a presença de ácido 

húmicos não afetou a dinâmica do Mn na coluna d` água, comparando ao tratamento 

controle. 

Ao observar a variação das concentrações de Al na água, nota-se que a presença 

de ácido húmico privilegia a presença desse metal na água, possivelmente devido a 

formação de complexos orgânicos-metálicos. Da mesma forma, o Fe possivelmente foi 

complexado pelos ácidos húmicos, marcado pelo incremento da concentração desse metal 
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após as 90 horas de experimento. Assim, a presença de ácidos húmicos favoreceu a 

dessorção de Al e Fe, aumentando a concentração desses metais na água.   

Figura 42 - Transferência de metais (Al, Fe e Mn) do resíduo de ETA para a coluna d`água, simulando 

excesso de ácido húmico na água, em tratamento com réplica (T AHumic 1 e T AHumic 2), comparado ao 

tratamento controle (Tcontrol). 

 

A Figura 43, mostra as variações de pH, Eh e teor de oxigênio na coluna d`água 

nos microcosmos com excesso de ácido húmico, sendo observado pequenas variações nos 

valores de Eh nesses sistemas, quando comparado ao tratamento controle.  
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Figura 43 - Variação teor de oxigênio, do pH e do Eh nos microcosmos, em réplicas, na coluna d`água do 

tratamento com ácido húmico (T AHumic) e do tratamento controle (T Control). 

 

Dessa forma, as variações nas concentrações de metais nos microcosmos com 

tratamento com excesso de ácido húmico, são atribuídos a formação de complexos 

orgânicos metálicos, já que nenhuma variação do potencial redox ou do pH observada 

podem justificar a dinâmica desses metais nesse sistema. 
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Tratamento 4 e 5: alterando o pH da água  

 

As alterações do pH foram realizadas em dois tratamentos, um testando pH ácido 

(TÁcido) e outro testando o pH alcalino (TAlcalin). Dessa forma modificou-se as 

condições de acidez e alcalinidade da água adicionando solução diluída de ácido 

clorídrico e de hidróxido de sódio, respectivamente. Foi observado que o resíduo de ETA 

possui um forte poder tamponante, pois apesar da adição de solução ácida ou alcalina, a 

pH da água dos microcosmos sempre tendia a neutralidade, como mostra a Figura 44.  

A alteração do pH da água modificou o potencial redox dos microcosmos com 

tratamento ácido, mas nos microcosmos com pH alcalino não foi observado alteração dos 

valores dos potenciais redox (Eh) da coluna d`água, ao comparar ao tratamento controle. 

Torna-se evidente que a acidificação da água modificou o potencial redox do sistema 

(Figura 44), visto que os microcosmos com tratamento ácido mostraram valores de Eh 

mais elevados do que os microcosmos controle. 

No entanto, os teores de oxigênio na coluna d`água nos microcosmos com 

alterando a acidez/basicidade não se mostraram diferentes dos microcosmos controle, 

com valores médios iguais à 6,6 mg L-1 ± 0,3 mg L-1 (Tratamento alcalino), 6,7 mg L-1 ± 

0,2 mg L-1 (Tratamento ácido) e 6,1 mg L-1 ± 0,4 mg L-1 (Tratamento controle). 
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Figura 44 - Alteração dos valores de pH na coluna d`água nos microcosmos do tratamento alcalino (T 

alcalin 1 e 2) e tratamento ácido (T ácido 1 e 2), comparado ao tratamento controle (T control). 
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Figura 45 - Variação do potencial redox (Eh) nos microcosmos com tratamento da água com pH alcalino 

(T alcalin 1 e 2) e com pH ácido (T ácido 1 e 2), comparado aos microcosmos controle (T Control). 

 

A alteração do pH nos microcosmos mostrou ter efeito na transferência de metais 

entre os resíduos de ETA e a coluna d`água. E as Figuras 45 e 46 mostram os gráficos 

contendo a cinética de dessorção de metais nos microcosmos com pH alcalino e com pH 

ácido, respectivamente.  
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Figura 46 - Transferência de metais (Al, Fe e Mn) do resíduo de ETA para a coluna d`água, simulando 

excesso de hidróxido na água, em tratamento com réplica (T Alcalin1 e T Alcalin 2), comparado ao 

tratamento controle (Tcontrol). 
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Figura 47 - Transferência de metais (Al, Fe e Mn) do resíduo de ETA para a coluna d`água, simulando 

acidez na água, em tratamento com réplica (T ácido1 e T ácido 2), comparado ao tratamento controle 

(Tcontrol). 

 

O incremento do potencial redox na coluna d´água dos microcosmos com 

tratamento ácido teve um efeito direto na dinâmica de metais nesse sistema, confirmadas 

pelas correlações significativas observadas entre o potencial redox (Eh) e a concentração 

de metais (Al, Fe e Mn) na água (Tabela 24). Ou seja, valores mais elevados de Eh nos 

microcosmos com tratamento ácido podem ter contribuído para o incremento de Al e Mn 

para coluna d`água e a consequente precipitação do Fe.  
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Tabela 24 - Matriz de correlação de Sperman entre parâmetros físico-químicos nos 

microcosmos sob tratamento com pH ácido (p<0,05); (n = 14 e g.l. = 12) 

  pH Eh O2  T Al Fe Mn 

pH 1,00       

Eh -0,51 1,00      

O2  -0,18 0,04 1,00     

T 0,46 0,14 -0,64 1,00    

Al -0,20 0,66 -0,02 0,42 1,00   

Fe 0,08 -0,78 0,13 -0,55 -0,58 1,00  

Mn -0,11 0,68 0,04 0,49 0,80 -0,74 1,00 

 

De uma maneira geral, os resultados mostram uma grande coerência do 

comportamento das duplicatas, indicando que os testes são efetivamente repetitivos. Por 

outro lado, é possível identificar que o contato com o sedimento atribui um forte efeito 

tampão aos experimentos, demonstrando uma forte interação do sedimento para a coluna 

d'água.  

Em vista da proporção de Al nas frações prontamente biodisponíveis, os resíduos 

de ETAs estocados nas margens do reservatório de Juturnaíba, podem ser reconhecidos 

como fonte pontual de Al para o reservatório. O contato direto desse material com a água, 

propiciou a liberação de Al, a qual mostrou-se favorecida: na presença de ácido húmico 

(agente complexante) e em meio levemente ácido (pH ~4,5).  

A dessorção do Mn foi intensa em todos os tratamentos, principalmente no 

tratamento controle e em meio levemente ácido (pH~4,5), possivelmente justificado pela 

relação com os valores de Eh do sistema. No contato direto entre o resíduo de ETA e a 

água do manancial também ocorre a dessorção do Fe para a coluna d`água, que na 

presença de ácido húmico torna-se mais intensa e prolongada. As alterações do pH da 

água, bem como o aumento de Eh nos sistemas favoreceu a precipitação do Fe, ocorrendo 

portanto a sorção desse metal pelo resíduo de ETA nessas condições, promovida pela 

precipitação dos óxidos e hidróxido de Ferro. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os cálculos utilizados para estimar os volumes de resíduos de ETAs estocados 

nas pilhas de resíduos localizadas nas margens do Reservatório de Juturnaíba, 

apresentaram valores bastantes coerentes, sendo os volumes ocupados por esses resíduos 

iguais a 60.370 t (ETA-Prólagos) e 61.479 t (ETA-Águas de Juturnaíba).  

Nas pilhas de resíduos, a massa de Al antrópico (adicionado durante as etapas 

de coagulação da água) correspondeu a massa de Al quantificada nas frações prontamente 

mobilizáveis (F1+F2+F3) dos resíduos. Ou seja, os resíduos da ETA-Prólagos e ETA-

Águas de Juturnaíba possuem, respectivamente, cerca de 3.896t e 2.304t, de alumínio 

prontamente mobilizáveis.  

A avaliação diagnóstica dos sedimentos superficiais da Reservatório de 

Juturnaíba, mostraram que os resíduos de ETAs se espalharam nas proximidades das 

pilhas de resíduo, estando submerso pela água. 

Os metais presentes nos resíduos de ETAs estiveram predominante associados a 

fração oxidável (F3). Logo condições oxidantes, tais como a aeração por dragagem ou 

por drenagem, podem comprometer a estabilidade dos metais presentes nos resíduos de 

ETAs, principalmente do alumínio. 

Foi detectado que existe uma variação espacial das fracões geoquímicas dos 

metais (Al, Mn, Zn, Fe e Cr) entre as estações localizadas próximas e distantes das áreas 

de descarte de resíduos de ETAs. Os sedimentos localizados mais próximos aos resíduos 

mostraram que o Al esteve predominantemente associado às frações prontamente 

mobilizáveis (F1 +F2+F3). Nesses sedimentos, o Fe e o Cr apresentaram associados as 

frações ácido-solúveis (F1) e oxidável (F3).do sedimento. No entanto a partição 

geoquímica do Zn, Ni, Mn e Cu mostrou reduzidas concentrações desses metais nas 

frações ácido-solúvel (F1) e redutível (F2) dos sedimentos localizados próximos aos 

resíduos de ETAs. As frações ácido-solúvel (F1) dos sedimentos amostrados próximos 

aos resíduos, apresentaram concentrações elevadas de Al, em média 63,0 ± 1,5 g kg-1.  

A partição geoquímica das frações do Al no sedimento funcionou como um 

indicador/traçador da presença de resíduos de ETA nesse compartimento, verificada a 

partir da relação intrínseca entre mobilidade do Al e os resíduos de ETA. 

Os mapas de atenuação das concentrações de Al auxiliaram na avaliação da 

dispersão dos resíduos de ETAs nos sedimentos superficiais do Reservatório de 
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Juturnaíba. E partir desses mapas foram calculadas as áreas ocupadas pelos resíduos da 

ETA-Prólgos (51.214 m2) e da ETA- Águas de Juturnaíba (108.070 m2).  

O contato direto entre o resíduo de ETA e a água do Reservatório, propiciou a 

liberação de Mn, Fe e Al para a coluna d`água. Observou-se transferência do Mn, do 

resíduo para a coluna d`água, em todos os tratamentos do experimento em microcosmos. 

As alterações do pH da água, bem como o aumento de Eh nos sistemas favoreceu a 

precipitação do Fe, ocorrendo portanto a sorção desse metal pelo resíduo de ETA nessas 

condições. A dessorção de Al se mostrou privilegiada na presença de ácido húmico 

(agente complexante) e em meio levemente ácido (pH ~4,5). 

Conclui-se, portanto que os resíduos de ETAs não se espalharam ao longo do 

reservatório, e que área de impacto direto desse material nos sedimentos ficou restrita à 

região localizada próxima ao descarte. Porém, apesar de localizada em uma área restrita, 

a contaminação dos sedimentos por resíduos de ETAs funciona como uma fonte pontual 

de Al trocável para o ambiente.  
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8 APÊNDICES  

 

Nos apêndices são apresentados gráficos e tabelas complementares, os quais 

auxiliaram na interpretação dos dados e na descrição dos resultados. No apêndice A são 

apresentados gráficos contendo a análise de grupamento de amostras (Cluster Analysis) 

em modo Q, objetivando a análise de semelhanças, entre as estações de coletas de 

sedimento superficiais, relacionando o conteúdo de COT e metais pseudo-totais (Figuras 

48 e 49). Esses gráficos auxiliaram na interpretação dos resultados sobre dispersão de 

metais nos sedimentos superficiais no Reservatório de Juturnaíba. No apêndice B são 

apresentadas tabelas contendo os dados do monitoramento das concentrações de metais 

(Tabela 25) e dos parâmetros físico-químicos (Tabela 26 e 27) realizado durante os 

experimentos em microcosmos para avaliar a transferência de metais entre os 

compartimentos: resíduos de ETA-água do Reservatório de Juturnaíba.  
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8.1 APÊNDICE A 
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Figura 48 - Análise de grupamento (Cluster Analysis) em modo Q (amostras) para avaliar as semelhanças 

entre as amostras de sedimento superficiais de acordo com o teor de COT e metais peseudo-totais (malha 

amostral da ETA-Prólagos). 
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Figura 49 - Análise de grupamento (Cluster Analysis) em modo Q (amostras) para avaliar as semelhanças 

entre as amostras de sedimento superficiais de acordo com o teor de COT e metais peseudo-totais (malha 

amostral da ETA-Águas de Juturnaiba). 
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8.2 APÊNDICE B 

 

Tabela 25 - Teor de metais (mg.L-1) mensurados nos experimentos em microcosmos. 

Considerando o tempo de amostragem e as repetições por tratamento (T1 e T2) 

  Tácido   Talcalino   Tcontrole   Tahúmico   Toxigenação 

  T1 T2   T1 T1   T1 T2   T1 T2   T1 T2 

   ----------------------------------------   Alumínio (mg.L-1)   ---------------------------------------- 

HORA               

20 0,09 0,15  0,14 0,31  0,17 0,21  0,20 0,27  0,44 0,47 

25 0,81 1,32  0,62 0,62  0,44 0,49  0,36 0,48  2,59 0,39 

37 0,75 1,00  0,39 0,86  0,17 0,22  0,29 0,24  0,54 0,44 

47 0,80 0,82  0,40 0,51  0,17 0,22  0,46 0,47  1,60 0,37 

61 1,53 1,24  0,34 0,49  0,20 0,25  0,42 0,35  1,18 0,18 

71 1,57 1,50  0,37 0,44  0,39 0,37  0,77 0,72  0,34 0,30 

86 1,29 1,31  0,17 0,29  0,13 0,35  0,26 0,30  1,25 0,11 

162 1,71 1,48  0,11 0,22  0,12 0,14  0,71 0,78  0,67 0,11 

166 1,88 1,32   0,19 0,19   0,19 0,12   0,26 0,38   0,53 0,10 

   ----------------------------------------   Ferro (mg.L-1)   ---------------------------------------- 

HORA               

20 0,35 0,51  0,54 0,86  1,10 1,26  1,12 1,13  0,78 0,81 

25 0,50 0,75  0,72 1,02  1,55 1,46  1,31 1,50  1,46 0,77 

37 0,38 0,55  0,59 1,19  1,44 1,36  1,40 1,59  0,88 0,74 

47 0,30 0,38  0,66 1,11  1,47 1,42  1,52 1,55  1,06 0,75 

61 0,40 0,45  0,61 1,04  1,49 1,26  1,58 1,69  0,91 0,65 

71 0,09 0,25  0,61 0,95  1,57 1,25  1,46 0,03  0,60 0,64 

86 0,14 0,27  0,44 0,91  0,98 1,30  1,71 1,72  0,79 0,56 

162 0,13 0,13  0,30 1,10  1,19 0,95  0,36 2,16  0,64 0,53 

166 0,07 0,11   0,40 0,97   1,37 0,92   1,32 1,68   0,48 0,44 

   ----------------------------------------   Manganês (mg.L-1)   ---------------------------------------- 

HORA               

20 0,11 0,12  0,14 0,14  0,16 0,19  0,21 0,19  0,14 0,17 

25 0,28 0,32  0,16 0,15  0,24 0,26  0,24 0,25  0,21 0,20 

37 0,31 0,35  0,13 0,17  0,24 0,27  0,23 0,25  0,19 0,20 

47 0,37 0,38  0,14 0,18  0,25 0,31  0,25 0,26  0,20 0,23 

61 0,38 0,44  0,14 0,16  0,27 0,28  0,27 0,29  0,21 0,22 

71 0,51 0,55  0,13 0,15  0,29 0,33  0,23 0,20  0,21 0,23 

86 0,35 0,39  0,11 0,16  0,20 0,31  0,29 0,27  0,21 0,24 

162 0,60 0,65  0,02 0,03  0,26 0,30  0,04 0,28  0,09 0,20 

166 0,75 0,65   0,02 0,02   0,29 0,30   0,16 0,21   0,05 0,18 
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Tabela 26 - Parâmetros físico-químicos, pH e Eh, monitorados nos experimentos em microcosmos, considerando as repetições (T2 e T2) 

de cada tratamento: pH ácido, pH alcalino, controle, adição de ácido húmico e aumento da oxigenação 

  TÁcido   TAlcalino   TControle   TAHúmico   TOxigenação 

  T1 T2   T1 T1   T1 T2   T1 T2   T1 T2 

  ------------------------------------------------------------------    pH     ------------------------------------------------------------------ 

HORA               

20 7,3 7,4  7,3 7,2  7,2 7,1  7,2 7,3  7,2 7,2 

25 3,9 4,0  9,4 8,8  6,9 6,9  6,9 7,0  6,8 6,9 

37 4,9 4,9  7,1 7,0  6,7 6,6  6,8 6,9  6,9 7,0 

47 4,0 4,0  9,0 9,1  6,9 6,8  7,0 6,9  7,1 7,1 

61 4,9 4,9  7,3 7,3  6,9 6,7  7,0 7,0  7,4 7,2 

71 4,7 4,7  7,5 7,6  7,0 6,8  7,0 7,1  7,5 7,4 

86 4,1 4,1  8,2 8,2  7,0 6,8  7,1 7,1  7,4 7,3 

162 4,7 4,7  7,5 7,4  6,7 6,8  6,9 7,0  7,4 7,2 

166 4,8 4,8   7,5 7,4   6,8 6,8   6,8 6,9   7,2 7,1 

  ------------------------------------------------------------------    Eh     ------------------------------------------------------------------ 

HORA               

20 130 93,1  94,6 84,2  63,3 64,8  66,3 63,7  98,1 95,8 

25 369 368  110 195  221 94,0  279 283  228 290 

37 335 337  252 203  204 205  216 230  275 266 

47 383 377  161 165  202 173  203 200  239 223 

61 360 354  269 231  219 206  233 255  273 270 

71 395 380  262 243  224 204  255 249  282 281 

86 428 415  249 245  211 195  267 271  284 283 

162 415 402  277 217  231 209  234 227  298 274 

166 428 397   262 258   270 169   253 282   262 269 
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Tabela 27 - Parâmetros monitorados nos experimentos em microcosmos, oxigênio dissolvido (mg.L-1) e temperatura (0C), considerando 

as repetições (T2 e T2) de cada tratamento: pH ácido, pH alcalino, controle, adição de ácido húmico e aumento da oxigenação 

  Tácido   Talcalino   Tcontrole   Tahúmico   Toxigenação 

  T1 T2   T1 T1   T1 T2   T1 T2   T1 T2 

  ----------------------------------------------------------    Oxigênio (mg.L-1)     ---------------------------------------------------------- 

HORA               

20 6,16 6,63  6,48 6,63  6,22 5,79  6,06 6,49  6,35 6,21 

25 6,39 6,61  6,49 6,64  6,24 5,89  6,06 6,52  6,47 6,4 

37 6,70 7,00  6,58 6,8  6,4 5,96  6,33 6,49  7,14 7,31 

47 6,79 6,9  6,82 7,01  6,62 6,11  6,62 6,76  7,46 7,62 

61 6,73 6,83  6,63 6,8  6,45 6,03  6,38 6,65  7,57 7,53 

71 6,84 6,98  6,82 6,95  6,60 6,32  6,67 6,73  7,61 7,57 

86 6,85 7,04  6,88 7,04  6,57 6,12  6,64 6,8  7,80 7,66 

162 6,45 6,61  6,09 6,18  5,70 5,11  5,95 6,43  7,26 6,98 

166 6,31 6,49   6,23 6,12   5,80 5,29   6,06 6,45   7,35 7,07 

  ------------------------------------------------------------------    T (0C)     ------------------------------------------------------------------ 

HORA               

20 26,4 25,6  24,4 24,2  24,2 24,5  24,3 24,3  24,3 24,4 

25 25,2 24,1  24,5 24,1  24,1 24,6  23,1 24,2  24,2 24,1 

37 25,2 24,7  24,6 24  24,1 24,7  23,9 24,1  24,3 24,3 

47 24,9 24,8  23,0 22,8  22,5 23,7  22,6 22,6  23,4 23,4 

61 25,7 25,3  24,5 24  24,4 24,7  24,3 24,2  24,5 24,5 

71 25,7 25,3  24,5 24  24,4 24,7  24,3 24,2  24,5 24,5 

86 24,3 23,6  22,4 22,5  22,9 22,4  22,0 22,0  23,3 23,5 

162 28,2 27,1  27,5 25,9  26,8 27,8  27,0 25,6  26,6 26,7 

166 27,8 27,1   25,8 25,1   25,4 26,2   25,3 25,2   25,7 25,8 
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