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RESUMO 
 

 
 
 
 
 

A cidade de Juiz de Fora possui mais de meio milhão de habitantes e é a 

quarta mais importante do estado de Minas Gerais. A cidade possui uma longa 

tradição industrial, merecendo destaque a existência de curtumes e de uma 

metalúrgica que há décadas despejam efluentes sem tratamentos adequados nos 

córregos e rios da região, sendo que o seu principal rio é o Paraibuna. Este estudo 

teve como objetivo determinar a extensão dos impactos originados por duas fontes 

pontuais de poluição, um curtume e uma metalúrgica de zinco aos diferentes 

compartimentos ambientais (água, sedimento e solo) em um trecho industrial da 

cidade de Juiz de Fora, MG. Foram coletadas amostras de água, sedimentos e 

solos, analisados diferentes parâmetros de qualidade ambiental in situ e ex situ e 

comparados com as resoluções CONAMA 344, 357 e 420, respectivamente. A 

técnica analítica para a determinação dos metais foi ICP OES e ICP-MS. O estudo 

revelou que em alguns pontos as concentrações de alguns metais potencialmente 

tóxicos (Cd, Co, Cu, Pb, Mn, Ni e Zn) estão acima dos valores máximos permissíveis 

das respectivas resoluções. Além disso, foi observada a presença de altos valores 

da espécie Cr+6 nas amostras de água, sedimento e solo próximas ao curtume. O 

fracionamento geoquímico corroborou a origem antrópica de muitos metais nos 

sedimentos e solos. Os resultados deste estudo permitiram inferir que o curtume 

descarta efluentes não tratados em uma vala, que por sua vez polui os solos 

marginais com metais, assim como as águas e sedimentos do rio Paraibuna, 

impossibilitando os usos recomendados para águas doce de classe II. Por outro 

lado, a metalúrgica polui o córrego das Três Pontes que por sua vez transborda e 

contamina os solos marginais, este córrego também contamina as águas e 

sedimentos do rio Paraibuna. Concluiu-se que este trecho da sub-bacia do rio 

paraibuna se constitui em um ambiente natural frágil.  

 
 
 
Palavras-chave: Diagnóstico ambiental. Poluição. Curtume. Metalúrgica de zinco. 
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ABSTRACT 

 
 

The city of Juiz de Fora has over half a million inhabitants and is the fourth 

most important state of Minas Gerais. The city has a long industrial tradition, with 

emphasis on the existence of a leather and metal for decades that dump untreated 

sewage in the streams and rivers, and its main river is the Paraibuna. This study 

aimed to determine the extent of impacts generated by two point sources of pollution, 

a tannery and a zinc metal to the different environmental compartments (water, 

sediment and soil) in an industrial section of the city of Juiz de Fora, MG. We 

collected water samples, sediment and soil samples analyzed different parameters of 

environmental quality in situ and ex situ and compared to the CONAMA resolutions 

344, 357 and 420, respectively. The analytical technique for the determination of 

metals was ICP OES and ICP-MS. The study revealed that in some places the 

concentrations of potentially toxic metals (Cd, Co, Cu, Pb, Mn, Ni and Zn) are above 

the maximum allowable resolutions. In addition, we observed the presence of high 

amounts of Cr +6 species in water samples, sediment and soil near the tannery. The 

geochemical fractionation confirmed the human origin of many metals in sediments 

and soils. The study results allowed us to infer that the untreated tannery effluent 

drops into a ditch, which in turn pollutes the marginal soils with metals, as the waters 

and sediments of the river Paraibuna, preventing the recommended uses for fresh 

waters class II. On the other hand, the metal pollutes the stream of Three Bridges 

which in turn overflows and contaminates the marginal soils, this stream also 

contaminates the water and sediments of the river Paraibuna. It was concluded that 

this stretch of the river sub-basin Paraibuna constitutes a fragile natural environment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Environmental assessment. Pollution. Tannery. Zinc smelter. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No presente estudo, organizado em cinco capítulos, avaliou-se a ocorrência 

de metais em ambientes fluviais e terrestres sob influência das atividades de um 

curtume e uma metalúrgica de refino de zinco em trechos da bacia do rio Paraibuna 

em Juiz de Fora, MG, Brasil. O foco foi determinar a origem, distribuição e 

biodisponibilidade potencial destes metais. 

O Capítulo 1 apresenta uma introdução do assunto, os objetivos propostos e 

as hipóteses a serem verificadas. O Capítulo 2 traz o estado-da-arte da poluição de 

metais em ecossistemas fluviais e terrestres e a descrição da área de estudo. O 

Capítulo 3 descreve os métodos de coleta das amostras (águas, sedimentos e 

solos), análises físico-químicas, descrição das diferentes extrações de metais e do 

tratamento estatístico dos resultados encontrados. O Capítulo 4 apresenta e discute 

os resultados obtidos pelo estudo. O Capítulo 5 traz as conclusões obtidas. O 

Capítulo 6 mostra as referências bibliográficas consultadas para a elaboração deste 

estudo. 

 

1.1 HISTÓRICO DA POLUIÇÃO INDUSTRIAL NA CIDADE DE JUIZ DE FORA 

 

O desenvolvimento industrial é um dos principais responsáveis pela poluição 

das águas e solos, seja pelo descarte inadequado de rejeitos e efluentes não 

tratados nos rios e solos próximos, seja por acidentes e descuidos cada vez mais 

freqüentes, que propiciam o lançamento 61-de muitos poluentes nos ambientes 

aquáticos e terrestres, contribuindo para que as águas naturais se tornem 

residuárias e que os solos se tornem áreas degradadas. O setor industrial constitui-

se, assim, na principal e mais diversificada fonte de introdução de metais nos 

ambientes aquáticos e terrestres (JORDÃO et al., 1997; JORDÃO et al., 1999). 
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A cidade de Juiz de Fora apresenta grande vocação industrial desde o início 

do século XX, já sendo conhecida como a Manchester brasileira. Entretanto, esse 

desenvolvimento tem se demonstrado ambientalmente insustentável há décadas. 

Na década de 1970 foi identificada uma progressiva degradação da qualidade 

das águas do rio Paraibuna e solos próximos, destacando-se a presença de 

coliformes fecais, cromo e chumbo em concentrações superiores aos valores 

máximos permissíveis das águas doces classe II (águas utilizadas para consumo 

humano após tratamento convencional), principalmente em pontos da zona 

industrial. Naquela época, projeções para a concentração do O2 dissolvido 

mostravam que a degradação seria irreversível caso não fosse iniciado o tratamento 

do esgoto municipal e dos efluentes industriais (TORRES, 1990).  

A cidade já foi referência regional no beneficiamento e tratamento de peles de 

animais para o curtimento do couro. Dentre os curtumes mais famosos presentes na 

cidade destacam-se o Curtume Real, Curtume Surerus e Curtume Kranbeck 

(JORDÃO et al., 1997; JORDÃO et al., 1999). 

O Curtume Real é um empreendimento familiar que está na posse do mesmo 

dono desde a sua inauguração em 1950 e é o único que ainda se mantém ativo. O 

cromo utilizado na curtição é adquirido da BAYER S.A., sob a forma de Cr(OH)SO4, 

contendo 25% de Cr2O3 e 33% de basicidade, comercializado sob a forma sólida 

denominada "Cromosol". No curtume é adicionado ao produto bicarbonato de sódio, 

para elevar a basicidade entre 45-50%. Alguns estudos relacionaram a alta poluição 

causada por cromo nas águas, sedimentos, vegetação e peixes do rio Paraibuna 

com o Curtume Real (JORDÃO et al., 1997; JORDÃO et al.,1999). 

Em fevereiro de 1980 entrou em operação uma indústria hidrometalúrgica, no 

bairro de Igrejinha, situado no distrito-sede do Município de Juiz de Fora que é 

cortado pelo Rio Paraibuna. A Companhia Paraibuna de Metais (CPM) estava 

situada no km 119 da rodovia BR-267. O empreendimento de capital aberto, com 

ações na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e São Paulo, teve a sua instalação 

totalmente financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). A empresa era considerada o melhor projeto dentre aqueles apoiados 

pelo Governo Federal (TORRES, 1990). Entretanto, esta empresa foi comprada pelo 

grupo Votorantim em 2002 e passou a ser chamada Votorantim Metais, com uma 

capacidade de produção anual de 98 mil toneladas de zinco (disponível em 

http://www.vmetais.Com.br/pt-br/negociosVM/zinCo/Paginas/uNidades.aspx, 

http://www.vmetais.com.br/pt-br/negociosVM/zinco/Paginas/unidades.aspx
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acessado em setembro de 2010). Toda a matéria-prima consumida pela metalúrgica 

é importada, principalmente da Austrália, Canadá e Chile, sendo totalmente 

constituída pelo minério sulfetado de zinco conhecido como esfalerita (ZnS) 

(TORRES, 1990). 

Em outubro de 1980 ocorreu grande mortandade de peixes no rio Paraibuna, 

sendo tal episódio acompanhado pela perda de alguns animais de grande porte por 

fazendeiros da cidade de Levy Gasparian, RJ. Todos os fazendeiros afetados 

usavam a água do rio na dessedentação dos animais. Os resultados das análises da 

água e do pescado indicaram a presença de cádmio, metal encontrado nos efluentes 

da antiga CPM (JORDÃO et al.,1990; TORRES, 1992). A vistoria nas instalações da 

empresa evidenciou falha na construção e impermeabilização das lagoas de rejeitos 

e nas tubulações que deveriam encaminhar a água da etapa de resfriamento, que é 

extremamente ácida, para a etapa de neutralização. Essas linhas estavam 

desativadas, havendo um "by pass", que liberava essas descargas ácidas 

diretamente no córrego das Três Pontes, pequeno afluente do Rio Paraibuna 

(TORRES, 1990). Em 1982, a empresa ainda não havia regularizado a lagoa de 

rejeitos, e continuou lançando seus rejeitos minerais (denominado de jarosita) e 

efluentes. A falta do revestimento impermeabilizante, já evidenciada em 1980, 

contribuiu sobremaneira para a ocorrência, em maio de 1982, da ruptura da 

barragem de contenção da lagoa, o que levou o rejeito acumulado a inundar o 

parque de produção e terminar no córrego das Três Pontes. Naquela época, a antiga 

Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente do Rio de Janeiro (FEEMA) 

concluiu que toda a biota fluvial deste pequeno rio havia sido extinta, e que o 

ecossistema do rio Paraibuna estava seriamente afetado (JORDÃO et al., 1990; 

TORRES, 1992). A principal conseqüência desse último acidente foi a interrupção da 

captação de água para o consumo público em Levy Gasparian, e demais cidades 

situadas ao longo do rio Paraíba do Sul, de Três Rios até São João da Barra. Toda a 

onda tóxica foi acompanhada por técnicos da FEEMA, sendo que o total da 

população afetada pelo corte no fornecimento foi de 230 mil pessoas (TORRES, 

1992). Após um período em que a produção ficou paralisada, a empresa se 

comprometeu a efetivar as alterações visando a interrupção das descargas ácidas, e 

a regularização das lagoas de rejeitos sólidos, para as quais o rejeito já deveria ir 

com o pH corrigido por calagem e a monitoração diária das concentrações dos 

metais em pontos do corpo receptor e no rio Paraibuna (TORRES, 1992). Ao que 
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tudo indica, passados mais de 30 anos da inauguração, a metalúrgica continua 

poluindo os diversos compartimentos ambientais da cidade de Juiz de Fora, pois em 

2009 foi apontada como a responsável pela poluição por metais e sulfato nos solos 

de Juiz de Fora (FUNDAÇÃO ESTADUAL DO AMBIENTE, 2009). 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Determinar a extensão dos impactos originados por duas fontes pontuais de 

poluição, um curtume e uma metalúrgica de zinco aos diferentes compartimentos 

ambientais (água, sedimento e solo) em um trecho industrial da cidade de Juiz de 

Fora, MG. Comparar a eficiência de métodos alternativos de extração de metais com 

os métodos impostos pelas legislações específicas para sedimentos e solos para a 

caracterização da biodisponibilidade potencial. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 

1. Avaliar e quantificar a distribuição horizontal dos metais 

selecionados, considerando os pontos de coleta de água, 

testemunhos de sedimentos e solos, correlacionando-os entre si, 

com os parâmetros físico-químicos, teores de carbono e as 

composições mineralógicas e granulométricas do meio.  

2. Avaliar, comparar e identificar as origens naturais e antrópicas 

responsáveis por concentrações anômalas de metais em pontos de 

coletas de águas, testemunhos de sedimentos e solos superficiais. 

3. Classificar os diferentes Compartimentos ambientais pelo uso dos 

valores orientadores das diferentes e específicas legislações 

brasileiras. 

4. Investigar a mobilidade potencial e a biodisponibilidade dos metais 

investigados, pela avaliação de suas frações dissolvidas nas águas e 

pelo uso de extrações seqüenciais nas amostras de sedimentos e 

solos. 

5. Efetuar a análise de especiação qualitativa e quantitativa das 

espécies Cr(III) e Cr(VI) presentes nas águas, sedimentos e solos. 
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6. Desenvolver discussões que empreguem múltiplas abordagens 

(mineralógicas, físicas e químicas) para o entendimento dos 

comportamentos geoquímicos de metais em águas, sedimentos e 

solos.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA TÉCNICO-CIENTÍFICA 

 

Estudos pretéritos indicaram a poluição por metais nas águas, sedimentos e 

solos da cidade de Juiz de Fora, devido às atividades industriais (curtume e 

metalúrgica de beneficiamento de zinco) instaladas na cidade. Portanto, se faz 

necessário atualizar a extensão da poluição e avaliar o comportamento geoquímico 

desses metais e sua conseqüente disponibilidade para a incorporação biológica, que 

pode causar efeitos tóxicos sobre a biota e a saúde humana.  

 

1.4 HIPÓTESES CIENTÍFICAS 

 

As hipóteses científicas do presente trabalho são:  

“metais potencialmente tóxicos oriundos de atividades antrópicas distintas se 

comportam e se distribuem de maneira similar aos de origem natural”. 

“as espécies Cr(III) e Cr(VI) se comportam diferentemente nos diferentes 

compartimentos ambientais”. 

“diferentes métodos de extração de metais podem ser utilizados sem distinção 

em amostras de sedimentos e solos tropicais”. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO E ASPECTOS IMPORTANTES DE ÁGUAS, SEDIMENTOS    

.....E SOLOS 

 

As reservas hídricas do planeta são estimadas em 1.400 milhões de km3. 

Embora expressivas, apenas 2% são de água doce, constituindo os rios, lagos e 

águas subterrâneas, praticamente 1% é de neve e geleiras permanentes e apenas 

0,0005% é de vapor d’água na atmosfera. Excluindo-se a água contida nas calotas 

polares e nos aqüíferos, a humanidade conta com pouco mais de 2.000 km3 das 

águas dos rios para suprir quase a totalidade de suas demandas. Destes recursos, 

quase metade (946 km3) encontra-se na América do Sul (REBOUÇAS et al., 1999; 

LEMES, 2001). 

A água é um recurso renovável e o seu reuso pode ser comprometido pela 

deterioração da sua qualidade em função do grande aporte de resíduos e rejeitos 

oriundos das atividades antrópicas. 

Existem cerca de vinte elementos químicos considerados potencialmente 

tóxicos para a saúde humana incluindo Hg, Cd, Pb, As, Mn, Tl, Cr, Ni, Se, Te, Sb, 

Be, Co, Mo, Sn, W, V e Zn. Destes, os dez primeiros são os de maior utilização 

industrial e, por isso, são os mais estudados do ponto de vista ecotoxicológico 

(LEMES, 2001). Tais elementos reagem com ligantes, com compostos de 

coordenação, com macromoléculas e com ligantes presentes em membranas o que, 

muitas vezes, lhes conferem as propriedades de bioacumulação e biomagnificação 

na cadeia alimentar, persistência no ambiente e distúrbios nos processos 

metabólicos dos seres vivos. As bioacumulações e biomagnificações promovem a 

transformação de concentrações consideradas normais em concentrações tóxicas 
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para as diferentes espécies da biota e para o homem. A persistência das emissões 

garante os efeitos ao longo do tempo ou de longo prazo, mesmo depois de serem 

interrompidas (TAVARES; CARVALHO, 1992; LEMES, 2001). 

A toxicidade dos metais é uma questão de dose ou tempo de exposição, da 

forma física ou espécie química do elemento e da via de administração. As principais 

fontes antrópicas de metais no ambiente são fertilizantes, pesticidas, água de 

irrigação contaminada, queima de biomassa na zona rural, combustão a carvão e 

óleo, emissões veiculares, esgotos domésticos, incineração de resíduos urbanos e 

industriais e, principalmente emissões de efluentes de mineração, fundição e refino, 

tanto nas regiões urbanas como na zona rural (LEMES, 2001).  

A água é o meio que proporciona habitat para vegetais, animais e organismos 

microscópicos sendo estes organismos os mais diretamente afetados pela sua 

composição (LEMES, 2001). Os rios são classificados de acordo com o nível de 

qualidade da água que deve ser mantido em função do seu uso previsto, sendo as 

maiores exigências para as águas de reservas ecológicas e às que se destinam ao 

abastecimento público. A qualidade das águas na bacia hidrográfica depende da 

natureza geológica do terreno, da cobertura vegetal e do uso e ocupação do solo 

(LEMES, 2001). Além do esgoto doméstico, um fator que pode comprometer a 

qualidade da água de um manancial é a presença de certas atividades industriais, 

mesmo que artesanais ou extrativistas que levam às águas princípios tóxicos, e de 

atividades agrícolas, mesmo que pontuais, principalmente quando a captação de 

água para a distribuição à população é superficial (LEMES, 2001). 

Os sedimentos são constituídos por diferentes substratos geoquímicos dos 

quais os mais importantes são aqueles que detêm a capacidade de reter e 

concentrar elementos químicos. Esses substratos possuem altas áreas superficiais 

específicas e a capacidade de troca catiônica (HOROWITZ, 1991). A capacidade do 

sedimento em acumular substâncias faz deste compartimento ambiental um dos 

mais importantes na avaliação do nível de poluição do ecossistema aquático. Essas 

substâncias encontradas nos sedimentos podem ser de natureza orgânica, tais 

como inseticidas e herbicidas, ou inorgânica, tais como os metais. A característica 

fundamental dos sedimentos é que são termodinamicamente instáveis, sendo 

constituídos por substâncias amorfas ou pouco cristalinas (JONES; BOWSER, 

1978). Os sedimentos de fundo desempenham o papel mais importante no esquema 

de poluição de ambientes aquáticos. Eles refletem a quantidade corrente do sistema 
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aquático e podem ser usados para detectar a presença de poluentes que não 

permanecem solúveis após o seu lançamento em águas superficiais. Os fenômenos 

de acúmulo e de remobilização de espécies nos sedimentos são de extrema 

importância em estudos de impacto ambiental, pois registram, em caráter mais 

permanente, os efeitos da poluição (RODRIGUES; FORMOSO, 2006). O material 

inorgânico e orgânico nos sedimentos de rios e lagos pode ser um importante meio 

de avaliação da poluição, uma vez que estes estão predispostos a rápidas trocas na 

composição com a coluna de água.  Nas últimas décadas, sedimentos de rios, lagos 

e oceanos contaminados têm-se tornado assunto de interesse. O sedimento está 

associado a poluentes que podem afetar a biota ou a qualidade da água, podem ser 

transportados por resuspensão de partículas do próprio sedimento e podem 

acumular na cadeia alimentar. 

 O solo é considerado um sistema aberto natural e heterogêneo que troca 

energia e matéria com as vizinhanças da atmosfera, biosfera e hidrosfera. As suas 

características variam com o tempo e espaço devido às incessantes transformações 

químicas, físicas e biológicas (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001). Pode ser 

considerado um aglomerado de partículas unitárias de vários tamanhos, de natureza 

orgânica e mineral. É um sistema trifásico, com uma fase sólida relativamente 

estável e com uma porosidade que pode ser ocupada com volumes variáveis de 

água, sempre complementares aos espaços ocupados por ar. Os solos são 

constituídos de uma porção inorgânica e outra orgânica.  

A porção orgânica é chamada de matéria orgânica que é constituída de compostos 

com características químicas bem definidas como polissacarídeos, proteínas, 

ligninas, açúcares, aminoácidos entre outros, e também é constituído de compostos 

sem suas características bem definidas (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001), que 

são os ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e humina; os três últimos formam as 

substâncias húmicas. A porção inorgânica é composta pelo produto do intemperismo 

químico dos minerais presentes na rocha original. 

 

2.2 CAPACIDADE DE TROCA CATIÔNICA DE SEDIMENTOS E SOLOS 

 

A quantidade total de cátions trocáveis que podem ser retidos por um 

sedimento ou solo é conhecida como capacidade de troca catiônica (CTC). Em solos 

com alto teor de matéria orgânica, como turfas, a influência de minerais argilosos é 
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negligenciável se comparada à das substâncias húmicas e em solos com conteúdo 

orgânico baixo, o húmus pode ser um fator importante na troca catiônica se o 

conteúdo argiloso também for baixo (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001). 

Na fração argila dos sedimentos e solos são encontrados os chamados 

argilominerais e óxido de ferro e Alumínio (minerais secundários). A caulinita 

apresenta estrutura laminar com camada de estrutura de sílica e outra de estruturas 

de alumina, e por esta razão é conhecida como mineral de argila do tipo 1:1. A ilita, a 

montmorilonita e a vermiculita apresentam duas camadas de sílica e uma de alumina 

e são chamadas minerais de argila do tipo 2:1 (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001; 

MEURER, 2006; MELLO; ALLEONI, 2009). A caulinita apresenta baixa CTC (de 3 a 

15 cmolc dm-3 do mineral). Isso se deve ao fato da caulinita ser um mineral de duas 

camadas não expansíveis (uma camada de sílica e outra de alumina), onde não 

ocorrem normalmente as chamadas substituições isomórficas na rede cristalina. Por 

sua vez, a montmorilonita com CTC de 80 a 150 cmolc dm-3 do mineral e a 

vermiculita com 100 a 150 cmolc dm-3 do mineral contribuem com as maiores CTC, 

devido ao fato de serem minerais com três camadas expansíveis (uma camada de 

alumina entre duas camadas de sílica). A água que penetra entre as camadas 

provoca suas expansões. Ocorre então, a chamada substituição isomórfica, na qual 

o silício do tetraedro de sílica (Si+4) ou o alumínio do octaedro de alumina (Al+3) 

podem ser substituídos por outros cátions de tamanhos semelhantes. A estrutura 

perfeita dos minerais apresentaria eletroneutralidade se não ocorressem 

substituições isomórficas. Como ocorrem, as substituições isomórficas produzem um 

déficit de carga positiva, que é balanceada pelos cátions trocáveis (KABATA-

PENDIAS; PENDIAS, 2001; MEURER, 2006; MELLO; ALLEONI, 2009). 

A CTC da matéria orgânica tem sua origem nas cargas negativas oriundas 

dos grupos carboxílicos e fenólicos. Tais grupos apresentam um átomo de 

hidrogênio dissociável ligado ao oxigênio; a dissociação do hidrogênio deixa sítios 

negativos no húmus, os quais podem ser ocupados por outros cátions como cálcio, 

magnésio e potássio. O grau de dissociação depende do pH do meio, da 

concentração e da constante de dissociação. 
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2.3 POLUIÇÃO DE ECOSSISTEMAS FLUVIAIS E TERRESTRES POR METAIS 

 

Poluição da água, sedimento e solo por metais potencialmente tóxicos 

apresenta sérios riscos para a biota e à saúde humana (VIVO et al., 2008). Em 

baixas concentrações, alguns metais e ametais (por exemplo, cobre, cromo, 

molibdênio, níquel, selênio e zinco) são essenciais para o funcionamento saudável e 

reprodução de microorganismos, plantas e animais (incluindo o homem) (ALLOWAY, 

1995). Entretanto, em altas concentrações, esses mesmos elementos essenciais 

podem causar toxicidade direta ou indireta. Alguns elementos também são não-

essenciais (por exemplo, arsênio, chumbo e mercúrio) e mesmo baixas 

concentrações destes elementos no ambiente podem causar toxicidade para plantas 

e animais (ALLOWAY, 1995). Os efeitos adversos não necessariamente se 

manifestam no ambiente somente quando os metais têm origem antrópica. 

Concentrações naturalmente altas de alguns elementos também podem causar 

toxicidade e levar à adaptação natural da biota a estas altas concentrações (VIVO et 

al., 2008).  

Apesar das novas regulamentações e aperfeiçoamentos tecnológicos, a 

poluição ambiental persiste. Em todo o mundo, não somente nos numerosos locais 

industriais e urbanos, mas também nas zonas rurais, os solos e sedimentos 

precisam ser investigados para definir riscos ambientais e propor planos de novas 

ocupações e, eventualmente, de tratamentos de remediação.  

A gestão do risco baseada apenas na avaliação da concentração total ou 

“pseudo-total” dos metais em sedimentos e solos pode servir para a elaboração de 

estratégias que venham a minimizar os riscos ecotoxicológicos locais, assumindo 

que a transferência de poluentes aos recursos hídricos ou biota aumenta com o nível 

de contaminação. Entretanto, esta análise não fornece informações sobre a 

mobilidade e/ou biodisponibilidade dos elementos potencialmente tóxicos (VIVO et 

al., 2008). Para uma correta avaliação química do risco ecotoxicológico de metais 

em sedimentos ou solos poluídos, e consequentemente a aplicação de técnicas de 

remediação, é crucial estabelecer o fracionamento, mobilidade e biogeoquímica dos 

contaminantes. Neste sentido, considera-se como pré-requisito os métodos 

analíticos e estratégias que fornecem informações sobre a dinâmica e o 

comportamento dos metais em sedimentos e solos (VIVO et al., 2008). 

É geralmente aceito que a distribuição, mobilidade, disponibilidade biológica e 
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toxicidade de metais em sedimentos e solos não dependem apenas de suas 

concentrações totais, mas, criticamente, de suas formas químicas específicas 

(STUMM; MORGAN, 1995). Estas podem ser solúveis, facilmente trocáveis, 

complexadas com a matéria orgânica ou aos óxidos hidratados, substituídos em 

compostos estequiométricos ou oclusos nas estruturas minerais (SPOSITO, 1989; 

VIVO et al., 2008).  

Os sedimentos e solos são sistemas dinâmicos e as mudanças nas condições 

ambientais, não importa se naturais ou antrópicas, podem alterar as formas dos 

metais, consequentemente afetando o seu comportamento no ambiente. Os 

principais fatores controladores incluem pH, potencial redox, força iônica da solução 

do solo ou da água intersticial do sedimento, os componentes sólidos e dissolvidos, 

suas concentrações relativas e afinidade dos elementos por ligantes químicos 

(ALLOWAY, 1995). 

Na maioria dos países, os padrões orientadores para a determinação da 

poluição em sedimentos e solos se baseam na fração pseudo-total do metal, que em 

contraste com a concentração total teórica, é a quantidade que pode ser extraída 

com a ajuda de uma solução extratora composta por um ácido forte (VIVO et al., 

2008). Representa um excelente critério para definir a extensão da poluição do metal 

em solos e sedimentos, mas é de pouco valor para a previsão do impacto ecológico 

(VIVO et al., 2008). No Brasil utilizam-se os valores orientadores preconizados pelas 

resoluções Conama 344 (CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2004) e 

Conama 420 (CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2009) para 

sedimentos a serem dragados e solos, respectivamente. 

Tem se tornado um consenso que não se deve somente analisar as 

concentrações dos metais em sedimentos e solos, mas também avaliar a sua 

influência sobre os ecossistemas aquático e terrestre em si, assim como a toxicidade 

dos metais nos microrganismos, e sobre as fronteiras dos ecossistemas, tais como a 

água do solo ou interstiticial do sedimento (VIVO et al., 2008). 

A biodisponibilidade de metais é a fração do total de metais que ocorrem na 

matriz do sedimento ou solo, que pode ser consumido por um organismo e reagir 

com o seu sistema metabólico (VIVO et al., 2008). Os metais podem ser 

biodisponíveis às plantas, se entrarem em contato com elas (acessibilidade física) e 

em uma forma que possa ser absorvida pelas raízes das plantas (acessibilidade 

química). Metais em sedimentos e solos tornam-se acessíveis para animais e até 
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mesmo para os seres humanos através da ingestão, inalação e absorção cutânea 

(VIVO et al., 2008). 

 

2.4 DISTRIBUIÇÃO GEOQUÍMICA DE METAIS ENTRE AS FASES DE 

........SEDIMENTOS E SOLOS 

 

Quando as concentrações dos metais estão acima das concentrações 

naturais, pode ser adequado desenvolver uma estimativa operacional das espécies 

metálicas móveis e potencialmente móveis para avaliar o grau de sua 

biodisponibilidade (VIVO et al., 2008). É necessário analisar as distribuições entre as 

frações, tais como as trocáveis, ligadas à matéria orgânica e a minerais de 

solubilidade variada (VIVO et al., 2008). 

Extrações químicas simples e seqüenciais têm sido comumente usadas em 

estudos ambientais para o fracionamento de metais de várias formas geoquímicas 

que podem existir nos sedimentos e solos. Esta abordagem operacional é baseada 

na utilização de uma série de reagentes selecionados por sua capacidade de reagir 

com diferentes componentes principais dos sedimentos e solos (VIVO et al., 2008). 

Os tipos de ligantes metálicos ou frações dos sedimentos/solos e extratores simples 

usados foram discutidos individualmente por Rauret (1998) e Ure e Davidson (2002). 

Os extratores são geralmente aplicados de acordo com seguinte ordem: sais não 

tamponados, ácidos fracos, agentes redutores, agentes oxidantes e ácidos fortes 

(VIVO et al., 2008). Descrições detalhadas de modelos de extração com numerosos 

relatos na literatura com suas aplicações para solo, sedimentos e vários materiais 

sólidos de preocupação ambiental são relatados por Das et al. (1995), Kersten e 

Forstner (1995), Sheppard e Stevenson (1997), Filgueiras et al. (2002), Kersten 

(2002) e Ure e Davidson (2002). Muitos dos modelos de extração seqüencial são 

empregados com base no procedimento de cinco etapas desenvolvido por Tessier et 

al. (1979), que classifica o conteúdo do metal extraído sequencialmente como 

solúvel, trocável, ligado a carbonatos, ligado a óxi-hidróxidos de Fe e Mn, ligado à 

matéria orgânica e residual, principalmente retido na estrutura cristalina de silicatos 

primários e secundários. Posteriores modificações do método de Tessier consistiram 

na utilização de reagentes adicionais para diferenciar a fração ligada aos óxi-

hidróxidos de Fe e Mn em três frações distintas: fração ligada aos óxi-hidróxidos 

facilmente redutível, fração ligada aos óxi-hidróxidos amorfos e fração ligada aos óxi-
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hidróxidos cristalinos (SHUMAN, 1985; GIBSON; FARMER, 1986; KERSTEN; 

FORSTNER, 1986; SPOSITO, 1989; ELLIOT et al., 1990).  

Os reagentes e as condições de extração (ou seja, a força do reagente, 

volume e tempo de extração) utilizados em cada etapa são escolhidos levando em 

conta: (1) os metais envolvidos, (2) a natureza dos componentes inorgânicos e 

orgânicos dos sedimentos e solos e (3) as propriedades físicas e químicas dos 

sedimentos e solos. Portanto, existe uma falta de uniformidade geral entre os 

métodos de extração seqüencial, o que torna extremamente difícil a comparação dos 

resultados obtidos por diferentes laboratórios. Além disso, nenhum controle efetivo 

de qualidade do método pode ser aplicado na ausência de materiais de referência 

(VIVO et al., 2008). 

 

2.5 A EXTRAÇÃO SEQUENCIAL (BCR) 

 

Até agora, os modelos de fracionamento geoquímico não foram padronizados. 

Entretanto, a maioria dos pesquisadores utiliza algum método desenvolvido 

anteriormente com ou sem pequenas alterações. O número de etapas de extração 

tem sido geralmente definido em função da finalidade do estudo e do estado de 

poluição dos sedimentos e solos (DAVIDSON et al., 2004). Para harmonizar os 

procedimentos de extração seqüencial entre os estados-membro da União Européia, 

o Programa de Medidas e Testes - MAT (ex-BCR) - da Comissão Europeia, propôs 

dois métodos simples de extração sequêncial compostos por três etapas: o original 

(URE et al., 1993a,b) e um modificado (RAURET et al., 1999). Materiais de 

referência certificados para os metais extraídos pelos procedimentos, também foram 

preparados (CRM 601, para o original, e CRM 701, para o método modificado) 

(VIVO et al., 2008).  O método BCR original é baseado em extrações de 1 g de 

sedimento ou solo com: 

 

 -Ácido acético 0,11 mol L-1 (etapa 1) 

 -Cloridrato de hidroxilamina 0,1 mol L-1, pH=2,0 (etapa 2) 

 -Peróxido de hidrogênio 8,8 mol L-1, em seguida, acetato de amônio 1 mol L-1, 

pH=2,0 (etapa 3)  
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Para o controle de qualidade, o resíduo da etapa 3 tem de ser digerido em 

água-régia (“etapa 4”) e a quantidade extraída acumulada do metal [(isto é, (etapa 

1 + etapa 2 + etapa 3 + etapa 4)] é comparada com a quantidade pseudo-total de 

metal obtida pela digestão por água-régia de uma amostra em separado de 1 g de 

sedimento ou solo. No procedimento BCR modificado, uma solução de cloridrato de 

hidroxilamina 0,5 mol L-1 em pH = 1,5 é aplicada na etapa 2.  

As fases extraídas dos metais são em ordem seqüencial: etapa 1, metais 

solúveis, trocáveis e ligados a carbonatos; etapa 2, metais oclusos em óxi-hidróxidos 

de manganês e de ferro amorfos facilmente redutíveis; etapa 3, metais ligados à 

matéria orgânica e a sulfetos; etapa 4, metais nas estruturas de minerais não 

silicosos. É importante salientar que estas fases são meramente nominais sendo 

operacionalmente definidas pela extração utilizada. Por conseguinte, é desejável e 

recomendável se referir as frações metálicas seqüencialmente extraídas como 

"facilmente removíveis", "redutíveis", “oxidáveis" e "residuais", respectivamente. Os 

procedimentos BCR têm sido aplicados a uma grande variedade de matrizes, 

incluindo solos, sedimentos e lamas de depuração (URE; DAVIDSON, 2002). Um 

problema do modelo BCR, assim como de muitos outros, é a incapacidade de 

distinguir entre as associações do metal com matéria orgânica e sulfetos, uma 

distinção que parece ser altamente desejável a partir do ponto de vista ambiental 

(ADAMO et al., 1996; VIVO et al., 2008).  

 

2.6 DESVANTAGENS DAS EXTRAÇÕES SEQUENCIAIS 

 

Dois problemas experimentais têm sido reconhecidos na aplicação das 

extrações seqüenciais para o fracionamento de metais em solos e sedimentos. Um 

deles é a readsorção e redistribuição dos metais entre as fases durante a extração, o 

que significa que o metal liberado por um extrator consegue se associar a outro 

componente sólido ou à superfície recentemente exposta do mesmo componente na 

etapa de extração (GÓMEZ-ARIZA et al., 1999; VIVO et al., 2008).  

Os processos de redistribuição e readsorção têm sido principalmente 

considerados e discutidos em estudos sobre sedimentos naturais (VIVO et al., 2008), 

onde são influenciados pelas características geoquímicas da matriz e podem levar a 

interpretações erradas dos dados, especialmente àquelas relacionadas com a 

mobilidade do metal (GÓMEZ-ARIZA et al., 1999). O segundo e maior problema é 
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que a natureza detalhada do material a ser extraído não é conhecida. Fases puras 

idealizadas são nomeadas frequentemente em regimes de diferentes extrações, com 

base em sua resposta aos reagentes extratores, mas esta abordagem pode ser 

enganosa, pois o comportamento das amostras naturais pode ser variável de acordo 

com a natureza específica dos constituintes inorgânicos e orgânicos com os quais os 

metais estão associados. Na prática, portanto, as formas do metal podem ser 

definidas operacionalmente de maneira muito menos específica do que a desejada e 

podem ser compostas de uma variedade de associações de elementos diferentes ou 

até mesmo inesperados (VIVO et al., 2008). 

 

2.7 OS METAIS ESTUDADOS 

 

 

2.7.1 Alumínio 

 

O alumínio é o terceiro metal em abundância da crosta terrestre. A maior parte 

do alumínio ocorre nos aluminossilicatos tais como argila, micas e feldspatos. O 

mineral de alumínio mais abundante é a bauxita (Al2O3). É separado de suas 

impurezas, essencialmente óxido de ferro(III) e dióxido de sílicio, pelo processo 

Bayer, no qual o óxido de alumínio é inicialmente dissolvido em hidróxido de sódio 

concentrado a quente. O óxido férrico (um óxido básico) é pouco solúvel, mas o 

dióxido de silício (ácido) e o óxido de alumínio (anfótero) se dissolvem formando íon 

aluminato. O alumínio é muito usado em indústrias automobilísticas e nas estruturas 

das ligas que incorporam pequenas quantidades de cobre, sílicio e manganês entre 

outros metais (LEMES, 2001). 

 

2.7.2 Cádmio 

 

O cádmio tem mais mobilidade em ambientes aquáticos do que a maioria dos 

outros metais. É encontrado em águas superficiais ou subterrâneas como o íon Cd+2 

hidratado, ou como um complexo iônico com outras substâncias inorgânicas ou 

orgânicas. Enquanto as formas solúveis podem migrar na água, Cd em complexos 

insolúveis ou adsorvidos em sedimentos e solos são relativamente imóveis. De 

forma semelhante, o cádmio no solo pode existir em forma solúvel na solução do 
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solo, ou em complexos insolúveis em componentes inorgânicos e orgânicos do solo. 

Quando presente em uma forma biodisponível, sabe-se que tanto organismos 

aquáticos quanto terrestres bioacumulam o cádmio. O Cd não apresenta função 

biológica essencial, sendo altamente tóxico para plantas e animais. O perigo para a 

saúde humana está na acumulação crônica, que pode causar disfunção no córtex 

renal conduzindo a um decréscimo na absorção de proteínas. Ainda, a disfunção 

renal reduz a produção de vitamina D causando problemas ósseos (KABATA-

PENDIAS; PENDIAS, 2001). O cádmio é utilizado industrialmente como proteção 

contra corrosão (galvonoplastia) em porcas e parafusos. Além disso, é empregado 

na produção de pigmentos, soldas rápidas, baterias Ni-Cd entre outros (ALLOWAY, 

1995).  Assim, devido ao descarte não criterioso desses materiais pode ocorrer 

contaminação das águas, sedimentos e solos. 

 

2.7.3 Cobalto 

 

O cobalto ocorre na crosta terrestre em baixas concentrações. Os minérios 

economicamente importantes são a cobaltita (CoAsS), a esmaltita (CoAs2), e a 

linneíta (Co3S4). Estão sempre associados com minérios de Ni, frequentemente com 

minérios de Cu e às vezes com minérios de Pb. Este metal é relativamente móvel 

em ambientes oxidantes ácidos, porém, devido a sua forte afinidade sortiva com 

argilominerais e óxidos hidratados de Fe e Mn, esse metal não migra em fases 

solúveis (MINERAIS DO PARANÁ S.A., 2005). 

A maior parte do cobalto é destinada a superligas de Ni, Cr, Co e Mo da 

indústria aeroespacial, utilizado no aumento da resistência do aço de ferramentas, 

usado como catalisador na indústria de petróleo e na polimerização de glicerídios 

não saturados (MINERAIS DO PARANÁ S.A., 2005).  

As fontes antrópicas de cobalto incluem a queima de combustíveis fósseis, 

lodo de esgoto, fertilizantes fosfatados, minérios de cobalto fundido e mineração, 

produção de ligas de cobalto e indústrias que usa ou processa compostos de 

cobalto. A maior fonte de exposição de cobalto para a população são os alimentos. A 

vitamina B12 encontrada em alimentos de origem animal contém quantidades 

pequenas de cobalto. Porém, os vegetais verdes e os cereais frescos são as fontes 

mais ricas em cobalto (MINERAIS DO PARANÁ S.A., 2005). 
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2.7.4 Cromo 

 

Embora existam muitos estados de oxidação do cromo na natureza, apenas 

as espécies trivalente(III) e hexavalente(VI) são consideradas de importância 

biológica. Em ambiente aquático, o Cr(VI) está presente predominantemente em 

forma solúvel. Essas formas solúveis podem ser estáveis o suficiente para sofrerem 

o transporte entre fases sólidas e líquidas; no entanto, o Cr(VI) eventualmente será 

convertido a Cr(III), por meio de espécies redutoras como: substâncias orgânicas, 

sulfeto de hidrogênio, enxofre, amônio e nitrito (FENDORF, 1995; KOTAS; 

STASICKA, 2000; BERRY et al., 2004). A espécie Cr(III), geralmente, não migra 

significativamente em sistemas naturais. Ao contrário, é rapidamente precipitada e 

adsorvida por partículas em suspensão e sedimentos de fundo. No entanto, 

mudanças nas propriedades físico-químicas de ambientes aquáticos podem resultar 

em mudanças no equilíbrio Cr(III)-Cr(VI) (FENDORF, 1995; KOTAS; STASICKA, 

2000; BERRY et al., 2004). 

Em sedimentos e solos, o Cr(III) é relativamente imóvel devido à sua forte 

capacidade de adsorção nestes meios. Não obstante, o Cr(VI) é altamente instável e 

móvel, visto que não é facilmente adsorvido em sedimentos e solos em condições 

naturais (FENDORF, 1995; KOTAS; STASICKA, 2000; BERRY et al., 2004). As 

reações dependentes do potencial redox são processos importantes que afetam a 

especificidade e, consequentemente, a biodisponibilidade e toxicidade do cromo em 

sedimentos e solos. A oxidação pode ocorrer na presença de óxidos de manganês e 

ferro, em sedimentos e solos úmidos (aeróbicos), e sob condições levemente ácidas. 

A redução pode ocorrer na presença de sulfetos e ferro(III), e é acelerada pela 

presença de matéria orgânica (FENDORF, 1995; BERRY et al., 2004). Enquanto 

Cr(III) é uma espécie essencial aos animais, Cr(VI) não  é essencial e ainda é tóxico, 

mesmo em baixas concentrações (FENDORF, 1995; KOTAS; STASICKA, 2000). O 

Cr(III) é considerada uma espécie necessária para o metabolismo de glicose, 

proteínas e gorduras em mamíferos. Os sinais de deficiência em humanos incluem 

perda de peso e tolerância diminuída à glicose. Os compostos de Cr(VI) são 

corrosivos e reações alérgicas na pele ocorrem logo após o seu contato, 

independente da dose. Exposições breves a níveis elevados podem resultar na 

ulceração da pele exposta, em perfurações no trato respiratório e na irritação do 

trato gastrintestinal. A toxicidade aquática do cromo também depende da espécie 
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química, uma vez que o Cr(III) é muito menos biodisponível do que o Cr(VI) 

(JORDÃO et al., 1997; KOTAS; STASICKA, 2000; BERRY et al., 2004;  TARIQ et al., 

2009). 

 

2.7.5 Cobre  

 

O Cobre pode existir em águas naturais em forma dissolvida, como o íon 

cúprico (Cu+2), ou complexada com ânions inorgânicos ou ligantes orgânicos 

(carbonatos, cloretos, ácido húmicos ou fúlvicos). Pode também, estar presente na 

forma pouco solúvel (ex. hidróxido, fosfato ou sulfeto) ou adsorvido a material 

particulado. Além disso, pode ser adsorvido nos sedimentos de fundo ou existir como 

particulados sedimentados. As concentrações relativas de cada uma dessas formas 

são dependentes de uma série de parâmetros físico-químicos e químicos (ânions 

inorgânicos e outros íons metálicos). No entanto, estudos têm apontado 

frequentemente, que a concentração de íons Cu+2 livre é baixa, comparada aos 

níveis de cobre associados aos sedimentos de corrente e de fundo (MANCE et al.,  

1984). 

O cobre na natureza é obtido na forma de minério: cuprita, pirita e malaquita. 

Os mais importantes minérios de cobre são óxidos, sulfetos e carbonatos. Em solos, 

o cobre tem uma alta afinidade para a sorção (adsorção e absorção) por ligantes 

orgânicos e inorgânicos (ex. ácidos húmicos e fúlvicos, hidróxido de ferro, alumínio e 

manganês). No entanto, o cobre pode também existir como íons e complexos 

solúveis. Em uma forma solúvel, o cobre é muito mais biodisponível, e é muito mais 

provável que ele migre para o meio ambiente (ALLOWAY, 1995). 

O cobre, como muitos metais, é essencial no desenvolvimento das plantas, 

pois faz parte de algumas enzimas, possuindo um papel importante na síntese da 

clorofila. Se plantas são expostas a concentrações elevadas de cobre biodisponível, 

a bioacumulação pode ocorrer, com possíveis efeitos tóxicos (KABATA-PENDIAS; 

PENDIAS, 2001). 

No metabolismo animal, o cobre possui presença marcante, pois ele é 

essencial na síntese da hemoglobina. O cobre é um dos muitos elementos químicos 

essenciais à vida, porém seu excesso causa vários distúrbios nos organismos 

(KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001). O uso do cobre inclui produtos elétricos, 

cunhagem e revestimento de chapas metálicas. Frequentemente, esse metal é 
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utilizado em ligas formando o latão, bronzes e ligas de cobre, níquel e zinco. 

 

2.7.6 Chumbo  

 

O chumbo ocorre naturalmente como o mineral galena (PbS), cerusita 

(PbCO3) e anglesita (PbSO4). Quando o chumbo é lançado nos solos tem um longo 

tempo de resistência comparado à maioria dos outros metais. Como resultado, tende 

a acumular-se em solos e sedimentos, onde, devido à baixa solubilidade, pode 

permanecer acessível à cadeia alimentar e ao metabolismo humano por muito tempo 

(SADIQ, 1992; ALLOWAY, 1995; SAUVE et al., 1997).  

Geralmente, são naturalmente estáveis dois estados de oxidação do chumbo, 

Pb+2 e Pb+4,  mas devido ao efeito do par inerte, a química ambiental do elemento é 

dominada pelo íon Pb+2, seus compostos e complexos. Em geral, o íon Pb+2 livre é 

muito mais tóxico do que complexos inorgânicos e, portanto, qualquer fator que 

aumente a complexação e diminua a concentração do íon livre pode afetar 

negativamente a toxicidade do chumbo (SADIQ, 1992). 

Em solos e sedimentos, o destino do chumbo é afetado por processos 

similares que, frequentemente, levam à formação de complexos organometálicos 

relativamente estáveis. A maior parte do chumbo é retida nos solos e sedimentos e 

muito pouco é transportado em águas de superfície ou subterrâneas. No entanto, 

pode ocorrer o retorno para águas de superfície como resultado da erosão de 

particulados do solo contendo chumbo, ou pela conversão de sulfato de chumbo 

relativamente solúvel na superfície do solo/sedimento (SADIQ, 1992; ALLOWAY, 

1995; SAUVE et al., 1997). 

O grau de disponibilidade de Pb para as plantas é de grande interesse 

ambiental (ALLOWAY, 1995; KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001). A localização 

característica de Pb próxima à superfície do solo está primariamente relacionada à 

acumulação superficial de matéria orgânica. As maiores concentrações de chumbo 

são, também, encontradas na superfície de solos não cultivados ricos em matéria 

orgânica. Por essa razão, a matéria orgânica deveria ser considerada como um 

importante depósito de Pb em solos poluídos (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001).  

O chumbo é um dos metais tóxicos mais presentes entre os existentes. Não 

possui função nutricional, bioquímica ou fisiológica conhecida, e uma pequena dose 

de chumbo pode se tornar tóxica. Apresenta uma alta toxicidade ao homem, pois 
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quando ingerido passa à corrente sanguínea e liga-se aos eritrócitos, causando 

fragilidade e redução do tempo de vida das células (SADIQ, 1992). O chumbo 

também é tóxico para toda a biota aquática, e, embora não seja considerado um dos 

metais de maior mobilidade no meio ambiente, há evidências consideráveis 

mostrando a biodisponibilidade de chumbo para as espécies que se alimentam de 

depósitos existentes em sedimentos (BRYAN; LANGSTON, 1992). O chumbo tem 

sido utilizado em tintas, secantes para tintas, tintas para brinquedos, canos d'água, 

soldas, proteção contra radiação entre outras utilidades. 

 

2.7.7 Ferro  

 

Entre os nutrientes catiônicos, o ferro é o mais abundante em sedimentos e 

solos sendo, aliás, um dos seus principais constituintes. No entanto, a maior parte do 

ferro está em formas altamente pouco solúveis, como óxidos e silicatos (ALLOWAY, 

1995; KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001). A espécie absorvida pelas plantas é o 

íon Fe+2, que pode ser encontrado nas formas solúveis ou trocáveis nos solos, e cujo 

aumento de pH causa a diminuição da solubilidade (e a disponibilidade) do ferro. 

 

2.7.8 Manganês  

 

O manganês é abundante na crosta terrestre e importante para os seres 

vivos, embora a exposição de níveis elevados a humanos e animais possa causar 

problemas graves. Exposição crônica em humanos em níveis elevados de 

manganês no ar pode causar distúrbios mentais e emocionais, Além de movimentos 

do corpo mais lentos e desordenados. Essa combinação de sintomas é uma doença 

chamada manganismo. Níveis elevados de manganês na comida ou na água podem 

causar lesões cerebrais (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001). 

 

2.7.9 Níquel 

 

É um elemento relativamente raro (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001). 

Cerca de 70% da produção mundial de níquel é utilizada na fabricação de aços 

especiais, Além de ser usado na cunhagem de moedas constituindo uma liga com 

cobre. Também é usado como catalisador nas indústrias químicas, farmacêuticas e 
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de alimentos. Alguns experimentos têm considerado que este é um elemento 

essencial para os animais, mas a ingestão crônica de Ni+2 pode causar degeneração 

do coração e de outros tecidos, Além de proporcionar o desenvolvimento de câncer. 

 

2.7.10 Zinco 

 

Zinco é encontrado usualmente na natureza na forma de sulfeto ou associado 

com sulfeto de outros metais, principalmente chumbo, cádmio, cobre e ferro. O zinco 

ocorre no meio ambiente principalmente no estado de oxidação Zn+2, seja como íon 

zinco livre (hidratado), ou como complexos e compostos dissolvidos e insolúveis. Em 

solos, frequentemente, permanece fortemente sorvido, e no ambiente aquático se 

fixa, predominantemente, ao material em suspensão antes de se acumular ao 

sedimento (ALLOWAY, 1995). No entanto, a remobilização em fase aquosa, é 

possível, sob certas condições físico-químicas, como na presença de ânions 

solúveis, na ausência de matéria orgânica, minerais de argila e hidróxidos de ferro e 

manganês, baixo pH e salinidade aumentada. O zinco em uma forma solúvel (como 

sulfato ou cloreto, presente em resíduos de minas) tem uma chance muito maior de 

migrar pelo meio ambiente do que se estiver preso à matéria orgânica como 

precipitado pouco solúvel. 

Zinco precipita como hidróxido, fosfatos, carbonatos, sulfetos e silicatos e 

pode, assim, fazer parte dos materiais amorfos do solo (KABATA-PENDIAS; 

PENDIAS, 2001). Do ponto de vista da fertilidade do solo, o zinco é um 

micronutriente catiônico essencial às plantas e animais, pois tem ação como 

catalisador ou componente estrutural ou funcional de um grande número de enzimas 

(ALLOWAY, 1995). Zinco é um elemento essencial, presente nos tecidos animais e 

vegetais. No entanto, se plantas e animais são expostos a concentrações elevadas 

de zinco biodisponível, a bioacumulação pode ocorrer, com possíveis efeitos tóxicos. 

 

2.8 POLUIÇÃO AMBIENTAL ASSOCIADA À ATIVIDADE DE CURTUMES 

 

As indústrias de couros e peles, um dos ramos produtivos com maior 

potencial poluidor no mundo (TARIQ et al., 2009), fazem parte de uma atividade 

industrial histórica no estado de Minas Gerais (OLIVEIRA, 2008). Durante décadas, 

consideráveis volumes de efluentes líquidos das empresas de couros e peles, com 
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elevada carga poluidora orgânica e inorgânica, foram lançados in natura nos rios 

desse estado, sendo os resíduos sólidos depositados diretamente no solo, 

geralmente nas margens dos rios ou em áreas consideradas improdutivas, como 

terrenos alagadiços (JORDÃO et al., 1997; JORDÃO et al., 1999; OLIVEIRA, 2008).  

Mesmo que após a criação e constante evolução de leis específicas e melhor 

controle dos efluentes industriais tenham contribuído para reduzir a emissão de 

poluentes, muitos compostos tóxicos originários dos curtumes ainda estão presentes 

nas águas, sedimentos e solos, constituindo um risco potencial ao meio ambiente, 

com impacto direto ou cumulativo sobre a vida aquática, terrestre e, em última 

instância, sobre a saúde humana. 

           O processo de fabricação de couro consiste no tratamento da pele bruta em 

banhos sucessivos, de diferentes composições químicas, com o objetivo de remover 

materiais indesejáveis, evitar a putrefação e obter as propriedades características do 

couro (JORDÃO et al., 1997; JORDÃO et al., 1999; OLIVEIRA, 2008). A mais 

conhecida interação do cromo com as proteínas ocorre neste processo, com a 

formação de um complexo polinuclear de Cr (III). O mecanismo químico da reação 

de curtimento ainda não é bem compreendido, mas provavelmente envolva 

coordenação do cromo a grupos carbonila de fibras de colágeno (OLIVEIRA, 2008). 

O resultado é um extensivo reticulado destas fibrilas, intermediado pelo cromo 

trivalente. O curtimento com cromo resulta na saturação quase total das proteínas 

com o metal, sendo que diversos couros têm concentrações finais de cromo entre 4 

e 6% (OLIVEIRA, 2008). 

No princípio da utilização de cromo como curtente, o processo era realizado 

em dois banhos – o primeiro com solução ácida de dicromato de sódio e o segundo 

de tiossulfato de sódio, para promover a redução do metal à forma trivalente, efetiva 

no curtimento. Atualmente, os processos produtivos buscam eliminar o uso do Cr(VI) 

tóxico, empregando sais do metal já na forma trivalente, como o sulfato monobásico 

de Cr(III) (JORDÃO et al., 1997; JORDÃO et al., 1999). 

A poluição gerada nos curtumes é originária das próprias peles e dos 

produtos químicos incompletamente absorvidos durante o curtimento. Várias 

substâncias químicas podem ser adicionadas às peles até sua transformação em 

couro, estando presentes nos principais rejeitos dos curtumes. Segundo Oliveira 

(2008), a mistura das águas residuais resultante das etapas de curtimento apresenta 

características peculiares, como presença de substâncias potencialmente tóxicas 
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(metais, cal e sulfetos), alteração de pH, grande quantidade de material orgânico 

(elevada DBO), alto teor de sólidos em suspensão, e dureza, salinidade e DQO 

elevadas (TARIQ et al., 2009). O cromo trivalente, geralmente empregado no 

curtimento na forma de sulfato básico, precipita como hidróxido nos efluentes do 

tratamento primário, sendo concentrado no Iodo e no material suspenso das águas 

residuais dos curtumes. Outros metais podem poluir os recursos hídricos em áreas 

impactadas por curtumes, como resultado de uso indevido de matérias-primas 

adicionadas durante o processo de tratamento das peles ou por contaminação 

dessas matérias- primas. 

O uso de sais de cromo como curtentes e sua possível toxicidade têm sido 

amplamente discutidos, em especial nas últimas três décadas (ARMIENTA et al., 

1996; JORDÃO et al., 1997; JORDÃO et al., 1999; TARIQ et al., 2006; TARIQ et al., 

2009). Também é grande a preocupação com a identificação do metal nos efluentes 

líquidos dos curtumes, nos resíduos sólidos depositados no meio ambiente e nos 

couros curtidos e acabados (ARMIENTA et al., 1996; JORDÃO et al., 1997; 

JORDÃO et al., 1999; TARIQ et al., 2006; OLIVEIRA, 2008; TARIQ et al., 2009).  

Atualmente, a técnica de curtimento do cromo é utilizada em mais de 80% da 

produção mundial de couros, sendo que, no Brasil, este número ultrapassa 90%. O 

amplo emprego do cromo ocorre em função das características conferidas ao couro, 

em relação aos demais curtentes, como elevada versatilidade, estabilidade à luz e 

ao calor, estabilidade hidrotérmica, resistência física superior, ciclos curtos de 

produção, boas propriedades tintoriais, maciez, elasticidade e baixa massa 

específica, dentre outras. Em vista disso, não se espera uma mudança deste 

panorama em um futuro próximo (MK, 2002), mas medidas que promovam um 

melhor entendimento e um controle mais eficaz das atividades potencialmente 

poluidoras envolvidas no processamento industrial de couros e peles. O 

preenchimento dessa lacuna contribuiria significativamente para um melhor 

gerenciamento ambiental, permitindo a adoção de medidas mais embasadas e 

realistas por parte das empresas e dos órgãos fiscalizadores (RODRIGUES; 

FORMOSO, 2006).  
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2.9 POLUIÇÃO AMBIENTAL ASSOCIADA ÀS ATIVIDADES METALÚRGICAS DE 

.....ZINCO 

 

Atividades de mineração e exploração comercial de recursos minerais fazem 

parte do conjunto das atividades humanas que mais têm contribuído para introdução 

de metais na hidrosfera e litosfera. Os rejeitos e efluentes dessas atividades contêm 

concentrações elevadas de metais e, por causa da instabilidade química e 

geotécnica desses materiais, representam, por longo tempo, uma fonte potencial de 

poluição (TORRES, 1992; GOMES et al., 2010). A contaminação de solos e 

sedimentos com metais oriundos de efluentes da mineração e do beneficiamento de 

minérios tem se tornado um problema global e, por isso, tem adquirido muita 

importância na avaliação geoquímica desses sedimentos, no sentido de diferenciar o 

metal derivado daquelas fontes de poluição daquele originário do “background” 

regional e de fontes difusas globais (TORRES, 1992; GOMES et al., 2010). Também 

tem sido destacada a necessidade de se entender os processos de dispersão dos 

metais pelo transporte fluvial e terrestre, pois isso pode contribuir para melhorar as 

práticas de gerenciamento dos rios contaminados e áreas degradadas (GOMES et 

al., 2010). 

Os sedimentos e solos agem como reservatórios nos quais as espécies 

químicas são acumuladas no decorrer do tempo e, desse modo, constituem-se em 

registradores ambientais úteis para avaliação de eventos pretéritos de poluição. Uma 

parte significativa dos metais introduzidos no rio por algum aporte, transiente ou 

contínuo, se acumulam nos sedimentos através de processos químicos e físicos de 

sorção. Vários estudos têm documentado concentrações extremamente elevadas de 

Pb, Zn e Cd em sedimentos próximos às áreas de mineração, inclusive com a 

ocorrência de efeitos ecológicos adversos, provocados pelos metais associados aos 

sedimentos (JAIN et al., 2008). Nessas mesmas áreas tem também sido registrado 

aumento das concentrações de metais (Pb, Zn, Cd) em invertebrados aquáticos e 

peixes (JORDÃO et al., 1990; GOMES et al., 2010). 

As concentrações naturais dos metais em sedimentos e solos são fortemente 

determinadas pela natureza do material inorgânico resultante do intemperismo físico 

e químico. Esse material é formado principalmente por um número limitado de 

silicatos, tais como quartzo, feldspato, micas e argilominerais, e em menor 

quantidade por óxidos metálicos e sulfetos. Entre os diferentes substratos 
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geoquímicos que compõem os sedimentos e solos, os mais importantes são aqueles 

que detêm a capacidade de reter e concentrar metais e nesse caso destacam-se os 

compostos argilominerais, os óxi-hidróxidos de ferro e manganês, as substancias 

húmicas, sulfetos e colóides (GOMES et al., 2010). Portanto, os metais podem estar 

em diferentes formas ou modos de ligação nos sedimentos e solos: podem precipitar 

como hidróxidos, sulfetos, carbonatos; serem adsorvidos e/ou coprecipitar com os 

hidróxidos e óxidos de ferro, manganês e Alumínio e formar complexos orgânicos e 

inorgânicos (GOMES et al., 2010). 

O zinco é encontrado na natureza principalmente sob a forma de sulfetos 

mineralizados em rochas calcárias. Na zona de oxidação o minério sulfetado pode 

sofrer grandes transformações, levando à formação de óxidos, carbonatos e silicatos 

(GOMES et al., 2010). No Brasil, os principais minérios de zinco são a esfalerita 

(ZnS), willemita (Zn2SiO4) e calamina (ZnO.SiO2). Cerca de 82,9% das reservas 

brasileiras estão localizadas nos municípios de Vazante e Paracatu (Mina de Morro 

Agudo), região noroeste do estado de Minas Gerais. Em Vazante, o minério é do tipo 

oxidado (willemita e calamina), com uma capacidade instalada de 70.000 t ano-1, e 

em Paracatu, a mina tem uma capacidade instalada de 26.000 t ano-1 de minério 

sulfetado (esfalerita) (GOMES et al., 2010). 

Atualmente, mais de 80% da produção mundial de zinco é proveniente do 

tratamento de concentrado sulfetado, onde a esfalerita (ZnS) é o mineral 

predominante (DUTRIZAC, 2005; SOUZA, 2007). O processo utilizado na produção 

anual de 98.000 toneladas de zinco pela Votorantim Metais é o hidrometalúrgico 

tradicional de tratamento de concentrados sulfetados de zinco e compreende 

ustulação, lixiviação e eletrólise (TORRES, 1992; FENEAU, 2002; SOUZA, 2007), 

denominado RLE (“Roasting, Leaching and Electrolysis”). A ustulação dos sulfetos 

de zinco produz óxidos dos metais e dióxido de enxofre, sendo que esse último é 

convertido em ácido sulfúrico (H2SO4). A reação química da etapa de ustulação é a 

seguinte: 

 

     ZnS(s) + ½ O2(g)                ZnO(s) + SO2(g)                         (1.1) 
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O calcinado (ZnO) produzido de acordo com a equação 1.1 é enviado para as 

etapas de lixiviação, seguido de purificação, eletrólise e fusão, produzindo o zinco 

SHG (“speciAl high grade”) de alta pureza, com no mínimo 99,995% em zinco. As 

reações principais das etapas de lixiviação ácidas (1.2) e (1.3) são (FENEAU, 2002; 

SOUZA, 2007): 

 

              ZnO(s) + 2H2SO4(aq)                  ZnSO4(aq)+ H2O(aq)     (1.2) 

ZnO.Fe2O3(s) + 4H2SO4(aq)             Fe2(SO4)3(aq)+ ZnSO4(aq)+ 4H2O(aq) (1.3) 

 

2.10 ÁREA DE ESTUDO 

 

 

2.10.1 A bacia do rio Paraíba do Sul 

       

Segundo o dicionário Aurélio, "paraíba" (tupi-guarani) era o termo utilizado 

pelos nativos para dizer rio imprestável à navegação, enquanto que "paraitinga" e 

"paraibuna" significam "paraíba" de águas claras e pretas, respectivamente. 

Formado pelos rios Paraitinga e Paraibuna, que nascem no alto da serra do Mar em 

território paulista, o RPS cruza regiões com distintas vocações sócio-econômicas. 

Após fazer uma curva acentuada, o RPS segue o rumo leste, encaixado entre as 

serras do Mar e Mantiqueira, cruzando a fronteira entre São Paulo e Rio de Janeiro, 

próximo ao Parque Nacional de Itatiaia. Até esse ponto, o RPS não tem nenhum 

tributário significativo. Após a confluência com rios Paraibuna e Piabanha, próximo à 

cidade de Três Rios, o RPS torna-se fronteira natural entre os estados de Minas 

Gerais e Rio de Janeiro. Quando, no município de Itaocara, a Serra do Mar cede seu 

lugar na paisagem à baixada campista, outros três rios juntam-se ao RPS. Os rios 

Pomba e Muriaé procedentes de Minas Gerais e o Dois Rios da face oriental da 

Serra do Mar. Bastante caudaloso Com vazão próxima a 500 m3.s-1 em sua foz na 

localidade de Atafona, o RPS perorreu cerca de 1.100 km, constituindo-se no mais 

importante curso hídrico do estado do Rio de Janeiro. 
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2.10.2 A sub-bacia do rio Paraibuna 

 

O rio Paraibuna nasce na Serra da Mantiqueira, no município de Antônio 

Carlos, numa Altitude de 1.180 m. A partir das nascentes, seu curso tem orientação 

O-E até próximo à divisa dos municípios Antônio Carlos e Santos Dumont (Figura 1). 

Nesse trecho de aproximadamente 30 km, as cotas altimétricas vão de 1.180 m a 

750 m. A partir daí, assume a direção NO-SE, passando por Juiz de Fora a 680 m de 

Altitude. Em seguida recebe as águas do rio do Peixe e do rio Preto pela margem 

direita e o rio Cágado pela margem esquerda, onde assume o sentido N-S até a foz 

no Paraíba do Sul. Seu trecho final, numa extensão de 44 km, corresponde à divisa 

entre os estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Da nascente até a foz, na 

cota altimétrica de 258 m, tem comprimento da ordem de 170 km e declividade 

variada, nas proximidades de Juiz de Fora é de aproximadamente 1m km-1 e no 

baixo curso é de aproximadamente 5m km-1 (FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE 

PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLÓGICOS, 2007). O leito pedregoso 

foi retificado na zona centro-urbana de Juiz de Fora, Com 52 m de largura. A 

montante do bairro de Benfica, a calha natural tem largura média de 25 m, 

reduzindo-se mais após a represa Chapéu D'uvas, Com 15 m de largura (STAICO, 

1976; FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS 

TECNOLÓGICOS, 2007). 

O rio Paraibuna é o maior afluente em volume de água do Paraíba do Sul, 

apresentando vazão média de 179 m3 s-1. Tem grande importância por ser o 

principal receptor dos efluentes da região de Juiz de Fora. Apresenta um histórico de 

poluição causada por despejos industriais, como os ocorridos, em 1980 e 1982, pela 

Cia. Paraibuna de Metais (JORDÃO et al., 1990; TORRES, 1992; FUNDAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLÓGICOS, 

2007). Acrescenta-se, ainda, a extração mineral para obtenção de caulim, desde a 

década de 60 (STAICO, 1976), causando principalmente, o assoreamento dos rios 

na região, (FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E 

ESTUDOS TECNOLÓGICOS, 2007). 

O abastecimento urbano de água é garantido por quatro barragens 

construídas em mananciais situados nos morros da cidade, sendo a represa Dr. 

João Penido, na bacia do Ribeirão dos Pintos, zona norte da cidade, o mais 

importante reservatório. O sistema adutor em 1978 tinha 33.550 m de canos. O 
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abastecimento rural em nenhum momento utiliza água tratada. Nascentes e poços 

cobrem desta forma 20% da demanda de água no município (SILVEIRA, 1980; 

FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS 

TECNOLÓGICOS, 2007). 

A declividade acentuada do rio Paraibuna, associada à elevada vazão média 

favorece os processos de depuração de seu corpo hídrico, possibilitando uma 

recuperação dos índices de qualidade das águas, nas proximidades de sua foz, no 

Paraíba do Sul. A influência dos esgotos domésticos na qualidade da água desse rio 

está diretamente relacionada à cidade de Juiz de Fora. Uma vez que, a jusante 

desse núcleo urbano, ocorrem elevados níveis de coliformes fecais, Além de 

significativa carga de DBO. Quando alcança o rio Paraíba do Sul, a qualidade da 

água, no entanto, é boa, confirmando a excelente capacidade de depuração desse 

rio, resultante da diluição dos efluentes proporcionada pelas afluências dos rios 

Preto e do Peixe, que possuem águas de boa qualidade (FUNDAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLÓGICOS, 

2007).  

A ausência de significativas fontes de poluição orgânica após essas 

confluências, também beneficia sua recuperação, ainda que níveis altos de 

coliformes fecais estejam ainda presentes em sua foz. A bacia do rio Paraibuna 

apresenta uma população da ordem de 600.000 habitantes e cerca de 3.000 

indústrias, o que pressupõe impactos negativos de grandes magnitudes sobre os 

recursos naturais, que requerem ações de recuperação da qualidade ambiental 

nesta bacia (FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E 

ESTUDOS TECNOLÓGICOS, 2007).  

 

2.10.3 A região de Juiz de Fora 

 

Após ter se tornado um centro de comércio regional, durante as décadas de 

70 e 80, foi consolidada a industrialização no município, com o setor metalúrgico 

prevalecendo, detendo mais de 40 % da força de trabalho. Paralelamente, sua 

privilegiada situação geográfica contribuiu para o surgimento de um importante 

entroncamento rodo-ferrroviário do país. O município de Juiz de Fora tem mais de 

meio milhão de habitantes e urbanização da ordem de 95 % (SILVEIRA, 1980; 
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FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS 

TECNOLÓGICOS, 2007). 

 

2.10.4 Aspectos geográficos gerais 

 

Situada em região montanhosa, com altitude variando entre 700 a 900 m, Juiz 

de Fora é cercada de pastagens com raras capoeiras no topo de morros. As 

associações fitogeográficas do município incidem em uma zona de transição entre 

as florestas e o cerrado (STAICO, 1976). Geologicamente a maior parte da região se 

apresenta sobre o escudo cristalino da Série Paraíba sendo formada por rochas do 

tipo gnaisse e, ainda, granitos recobertos por uma camada originada pelo processo 

de sedimentação. No município, verifica-se a abundância de argilas com 

predominância das “argilas lateríticas”, as quais possuem elevado teor de ferro que 

lhes confere a coloração vermelha. 

Os três principais minerais encontrados no subsolo da região são: o quartzo, 

o feldspato e a mica (em Juiz de Fora, predominando a muscovita e a biotita). Outras 

características da paisagem são as inúmeras várzeas e meandros que acompanham 

o curso do rio Paraibuna principalmente a montante da zona urbanizada. O 

desmatamento e a cultura do café resultaram no aumento da ação erosiva levando 

ao empobrecimento do solo, formado predominantemente por um latossolo 

vermelho-amarelo (STAICO, 1976). 
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Figura 1. Bacia hidrográfica do rio Paraibuna. 
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2.10.5 Clima 

 

De acordo com a classificação de Köppen, o clima no município é do tipo 

Cwa, mesotérmico com a temperatura e taxa de precipitação elevadas durante o 

verão. Porém, em determinadas localidades na cidade, devido a um efeito 

amenizador sobre a temperatura nas maiores altitudes, o clima pode ser do tipo 

Cwb, como por exemplo, no bairro São Pedro (STAICO, 1976; TORRES, 1992). 

Segundo os dados do Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (LabCAA) referentes ao período de janeiro de 

1999 a outubro de 2006, a temperatura média foi de aproximadamente 18,6 ºC. Em 

relação às temperaturas médias, os meses de dezembro, janeiro e fevereiro 

apresentam os maiores valores, enquanto que o intervalo entre maio e agosto se 

caracteriza por possuir temperaturas médias menores. 

Um padrão semelhante ao observado para temperatura foi verificado para o 

regime de precipitação, com uma elevada quantidade de chuvas para os meses de 

dezembro, janeiro e fevereiro, e uma menor abundância nos meses de maio, junho, 

julho e agosto. A maior precipitação, anual ocorreu no ano de 2004, sendo 

registrado um valor de 2.098,2 mm. No entanto, a precipitação média anual entre 

1999 até outubro de 2006 foi igual a 1.517,28 mm (FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO 

DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLÓGICOS, 2007).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 AMOSTRAGEM 

 

3.1.1 Águas e sedimentos 

 

Em maio de 2009, foram coletadas, em triplicata, amostras de águas 

superficiais e marginais de um trecho do rio Paraibuna, situado no bairro do Benfica, 

nos pontos A a D (Tabela 1 e Figura 2), e no bairro da Igrejinha nos pontos E e F 

(Tabela 1 e Figura 2). Ambos os bairros estão localizados na cidade de Juiz de Fora, 

MG. As amostras foram coletadas em garrafas plásticas de 1 L previamente 

descontaminadas com HCl 0,5 mol L–1. Também foram coletados testemunhos de 

sedimentos nos mesmos pontos de coleta de água, utilizando-se tubos 

transparentes de acrílico de 1 metro de comprimento e diâmetro interno de 7,5 cm, 

previamente descontaminados com solução detergente. Os testemunhos foram 

examinados visualmente e seccionados em diferentes intervalos estratigráficos, 

quais sejam: ponto A (05, 510, 1015, 1520, 2025, 2530, 3035 e 3540 cm); 

ponto B (05, 510, 1015, 1520, 2025, 2530 e 3035 cm); ponto C (05, 510, 

1015, 1520, 2025, 2530, 3035, 3540, 4045, 4550 e 5055 cm); ponto D 

(05, 510, 1015, 1520, 2025, 2530 e 3035 cm), ponto E (05, 510, 1015 e 

1520 cm) e ponto F (05, 510, 1015, 1520, 2025 e 2530 cm). 

As amostras de águas superficiais foram filtradas in situ com filtros de acetato 

de celulose de 0,45 m. Em seguida, todas as amostras de água e sedimento foram 

preservadas por congelamento, em uma temperatura inferior a 4 °C, a fim de cessar 

a atividade biológica.  Adicionalmente, duas sub-amostras de água, coletadas em 
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cada ponto, foram armazenadas em garrafas plásticas de 50 mL e preservadas com 

aproximadamente cinco gramas de acetato de zinco em uma e acidificada com 

quatro gotas de H2SO4 concentrado na outra, para determinação 

espectrofotométricas de sulfeto e amônio, respectivamente. Outras duas sub-

amostras de água, coletadas em cada ponto, foram igualmente transferidas para 

garrafas plásticas de 50 mL e acidificadas com três gotas de HNO3 concentrado para 

determinação espectrométrica das concentrações de elementos de interesse. 

 

Tabela 1. Localização geográfica das amostras de água e sedimento coletadas na cidade de 

Juiz de Fora, MG, Brasil. 

Pontos de 
Coleta 

Coordenadas geográficas 
Altitude 

(m) 
Descrição 

Latitude (S) Longitude (O) 

A 21º40´48,4” 43º25´54,1” 686 
Localizado no rio Paraibuna a 
montante do Curtume Real. 

B 21º41´02,3” 43º25´57,3” 684 
Localizado no rio Paraibuna a 
jusante do Curtume Real. 

C 21º41´10,7” 43º25´54,4” 684 
Localizado na confluência do 
córrego das Três Pontes com o 
rio Paraibuna. 

D 21º41´26,8” 43º25´43,8” 682 

Localizado no rio Paraibuna a 
jusante do Curtume Real e da 
confluência do córrego das Três 
Pontes com o rio Paraibuna. 

E 21º42´30,14” 43º29´02,09” 714 
Localizado no córrego das Três 
Pontes a montante da 
Votorantim Metais. 

F 21º42´13,82” 43º28´00,33” 705 

Localizado no córrego das Três 
Pontes à jusante da Votorantim 
Metais e a montante da 
confluência do córrego das Três 
Pontes com o rio Paraibuna. 
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Figura 2. Visualização espacial da localização das amostras de água e sedimento coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, 

Brasil (adaptado do software Google Earth®). 
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3.1.2 Solos 

 

Em fevereiro de 2010 foram coletadas, em triplicata, doze amostras 

superficiais de solos até 20 cm de profundidade, nos bairros do Benfica e da 

Igrejinha, ambos pertencentes à cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil (Tabela 2 e 

figura 3). Foi utilizado um trado holandês. A amostragem foi realizada seguindo os 

procedimentos sugeridos pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (LEMOS; 

SANTOS, 1996). Com exceção do Solo 1, que foi escolhido como controle por estar 

situado em um fragmento de Mata Atlântica, todos foram caracterizados como solos 

urbanos. As amostras foram coletadas em locais onde se existia prévio 

conhecimento sobre a classificação pedológica (STAICO, 1977). Foram 

selecionadas áreas que estavam sob influência dos Latossolos Vermelho-Amarelo, 

por serem estes, os solos predominantes da cidade de Juiz de Fora (STAICO, 

1977). Os solos foram coletados em uma mesma bacia aérea, levando-se em 

consideração que a direção do vento predominante da região é de nordeste para 

sudoeste ao longo do ano (STAICO, 1977; TORRES, 1992). As amostras de solo 

foram acondicionadas em sacos plásticos logo após a coleta, dispensando qualquer 

procedimento artificial de conservação. 
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Tabela 2. Localização geográfica das amostras de solos coletadas na cidade de Juiz 

de Fora, MG, Brasil. 

Pontos de 
Coleta 

Coordenadas geográficas Altitude 
(m) 

Uso e ocupação do solo 
Latitude (S) Longitude (O) 

1 21º38´57,34” 43º25´37,50” 766 
Área de Proteção Máxima: Solo 
sob remanescente de Mata 
Atlântica. 

2 21º40´45,80” 43º25´53,38” 690 
Área Industrial: Solo marginal 
ao rio Paraibuna e vizinho à 
uma indústria recicladora. 

3 21º41´00,15” 43º26´01,37” 684 
Área Industrial: Solo marginal à 
vala de descarte de efluentes 
do Curtume Real. 

4 21º40´56,78” 43º25´59,06” 687 

Área Industrial: Solo vizinho ao 
Curtume Real, onde jovens 
improvisam um campo de 
futebol. 

5 21º42´12,08” 43º27´58,66” 704 
Área Industrial: Solo marginal 
ao córrego das Três Pontes a 
jusante da Votorantim Metais. 

6 21º42´36,27” 43º29´12,28” 714 
Área Residencial: Solo do 
campo de futebol Comunitário 
do bairro da Igrejinha. 

7 21º42´34,83” 43º29´08,21” 713 
Área Agrícola: Solo de uma 
horta familiar próxima à 
Votorantim Metais. 

8 21º42´27,28” 43º29´00,68” 728 

Área Residencial: Solo 
marginal ao córrego das Três 
Pontes, a montante da 
Votorantim Metais e próximo a 
uma comunidade de baixa 
renda. 

9 21º41´25,88” 43º28´17,92” 694 
Área Residencial: Solo de um 
condomínio Residencial 
próximo à Votorantim Metais. 

10 21º42´00,37” 43º28´07,45” 714 
Área Residencial: Solo de um 
condomínio Residencial 
próximo à Votorantim Metais. 

11 21º42´17,48” 43º28´30,60” 710 

Área Industrial: Solo marginal 
ao córrego das Três Pontes, 
em frente à unidade de 
Ustulação da Votorantim 
Metais. 

12 21º42´18,73” 43º30´16,35” 712 
Área Agrícola: Solo de um sítio 
em construção. 
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Figura 3. Visualização espacial da localização das amostras de solos coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil 

(adaptado do software Google Earth®). 
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3.2 INSTRUMENTAL 

 

Foram utilizados equipamentos pertencentes ao Grupo de Pesquisa em 

Espectroanalítica, Automação e Ambiental da Universidade Federal Fluminense 

(GPEAA - UFF), da Coordenação de Análises Minerais do Centro de Tecnologia 

Mineral (COAM – CETEM) e do Laboratório de Análises de Água, Solo e Planta da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA – Solos). 

Para secagem das amostras de solo e sedimento, foi utilizada uma estufa da 

marca CAEL modelo Thermostat Rainbow (Rio de Janeiro, RJ, Brasil). Para 

cominuição das amostras sólidas foi utilizado um moinho orbital da marca Máquinas 

Renard Indústria e Comércio Ltda., modelo MPV-1 (São Paulo, SP, Brasil). Também 

foram utilizados: balança analítica da marca Marte Balanças e Aparelhos de 

Precisão Ltda., modelo Marte AL500 (São Paulo, SP, Brasil); centrífuga da marca 

CELM, modelo LS-3 Plus (São Paulo, SP, Brasil); chapa aquecedora da marca 

Helvan, modelo Helwor (São Paulo, SP, Brasil); forno de microondas da marca 

Provecto Analítica, modelo DGT 100 Plus (São Paulo, SP, Brasil); agitador horizontal 

da marca Nova Ética, modelo 107 (São Paulo, SP, Brasil) e sistema de filtração da 

marca Millipore (Millipore, Bedford, MA, EUA) com filtros de microfibra de vidro 

isentos de cinzas da marca Whatman (Clifton, NJ, EUA). 

A granulometria foi determinada em um analisador granulométrico com 

difração a laser Mastersizer 2000 Com acessório MU da Malvern Instruments 

(Malvern, Worcestershire, Reino Unido). A caracterização mineralógica foi realizada 

em um difratômetro de Raios-X Bruker-D4 Endeavor (Bremen, Alemanha) com as 

interpretações qualitativas dos espectros sendo efetuadas por comparação com 

padrões pertencentes ao banco de dados PDF02 (1CDD, 2006) e contido no 

software Bruker DiffracPlus. 

As determinações dos ânions nas amostras de água foram efetuadas em um 

cromatógrafo de íons da marca Dionex Corporation modelo ICS 2500 (SunnyvAle, 

CA, EUA), com detecção condutimétrica, equipado com uma bomba gradiente GP 

50, uma célula de condutividade com estabilizador de detecção DS3, controlada por 

um módulo ED 50, uma célula de supressão ASRS ultra II 4 mm, uma coluna 

anAlítica AS 23 (4 x 250 mm) e uma coluna de guarda AG 23 (4 x 50 mm). O 
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controle da instrumentação e dos dados analíticos foi realizado pelo software 

Chromeleon 6.5. Foi utilizado um eluente composto por uma solução mista de 4,5 

mmol L-1 de carbonato de sódio (Na2CO3) e 0,8 mmol L-1 de bicarbonato de sódio 

(NaHCO3). Foi utilizada uma vazão de trabalho de 1mL min-1 e uma corrente de 27 

mA. 

Os teores de enxofre, carbono total, carbono orgânico e carbono inorgânico 

foram determinados em um analisador elementar LECO CNS-2000 (St. Joseph, MI, 

EUA), conectado a uma balança analítica Sartorius, modelo CP124S e impressora 

OKI Microline 320 Turbo 9 Pin. Foram utilizadas barquinhas de cerâmica 

(Combustion boat 528-203) da marca LECO (St. Joseph, MI, EUA). Foi utilizado o 

catalisador COM-CAT Accelerator da LECO (502-321) (St. Joseph, MI, EUA). Os 

gases hélio ultra-puro (99,999%) e oxigênio científico (99,9999%) foram fornecidos 

pela empresa AGA (Berlim, Alemanha). 

Para determinar o pH foi utilizado um potenciômetro/pHmetro portátil da 

marca Thermo Scientific modelo Russell RL060P (Shatin, NT, MAlásia). Para a 

avaliação das propriedades físico-químicas das amostras de água e sedimento, foi 

utilizada uma sonda multi-parâmetros da marca YSI modelo 85 (Yellow Springs, OH, 

EUA). Para a determinação de S-2 e NH4
+ nas amostras de água e P nas amostras 

de solo, foi utilizado um espectrofotômetro de absorção molecular UV-Visível da 

marca Thermo Scientific, modelo Evolution 300 (Bremen, Alemanha), equipado com 

célula de caminho óptico de 10 cm e com o software VisionPro para aquisição dos 

dados. As concentrações de potássio e sódio nas amostras de solo foram 

determinadas em um fotômetro de chama da marca Digimed modelo DM-61 (Santo 

Amaro, SP, Brasil). 

Para a determinação das concentrações de Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb 

e Zn nas amostras de água foi utilizado um espectrômetro de massa com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-MS) da marca Thermo Scientific modelo ICP-MS X 

Series II (Bremen, Alemanha), equipado com câmara de nebulização ciclônica, 

nebulizador do tipo Meinhard, amostrador automático modelo ASX 520 da marca 

CETAC (OM, Nebraska, EUA) e software operacional Plasmalab. As condições de 

operação do equipamento foram: 1400 W de potência incidente; 13 L min-1 de vazão 

de gás argônio no plasma; 0,7 L min-1 de vazão de gás argônio auxiliar; 0,14 L min-1 
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de vazão de gás argônio adicional; 0,90 L min-1 de vazão de nebulização; dwell time 

de 10 ms e 1 canal por unidade de massa e vazão de aquisição da amostra de 0,90 

mL min-1. Os elementos foram determinados na forma dos isótopos 111Cd, 59Co, 53Cr, 

65Cu, 57Fe, 55Mn, 60Ni, 208Pb e 66Zn. 

Para a determinação das concentrações de Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb 

e Zn nos extratos e digeridos de sedimentos e solos foi utilizado um espectrômetro 

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

visão radial, marca Jobin Yvon Horiba modelo Ultima 2 (Longjumeau, França), 

equipado com câmara de nebulização ciclônica, nebulizador do tipo MiraMist (Mira 

Mist CE, Burgener Research Inc., Ontario, Canadá), amostrador automático modelo 

AS 421 e software operacionAl AnAlyst 5.4. As condições de operação do 

equipamento foram: 1200 W de potência incidente; 12 L min-1 de vazão de gás 

argônio no plasma; 0,2 L min-1 de vazão de gás argônio de revestimento; 0,80 L min-

1 de vazão de nebulização; vazão de purga do gás argônio normal; resolução 

normal, em triplicata; tempo de estabilização de 10 segundos; tempo de integração 

de 1 segundo; tempo automático de leitura de 1 a 10 segundos; taxa de vazão da 

amostra a 2,0 mL min-1; taxa de fluxo de amostra de 4,0 mL min-1 e altura de 

observação de 15 mm. Os comprimentos de onda otimizados para cada um dos 

elementos foram: 226,909 nm para Al; 226,502 nm para Cd; 228,616 para Co; 

205,552 para Cr; 324,750 para Cu; 259,740 para Fe; 257,610 para Mn; 231,604 para 

Ni; 220,353 para Pb e 213,856 para Zn.  

 

3.3 REAGENTES E SOLUÇÕES 

 

 Todas as soluções foram preparadas utilizando reagente de grau analítico 

(P.A.) da marca Merck (Damstadt, Alemanha) e água purificada (resistividade de 

18,2 M cm-1 e carbono orgânico total abaixo de 10 g L-1) com um sistema de 

osmose reversa Elix e Synergy acoplado ao Milli-Q, ambos da marca Millipore 

(Bedford, MA, EUA).  

Na determinação dos elementos, as curvas analíticas foram preparadas 

utilizando soluções-padrão estoque de 1000 mg L-1 rastreáveis da marca SPEX 

(Metuchen, EUA). 



58 

 

 

Na determinação dos ânions, as curvas analíticas foram preparadas utilizando 

uma solução-padão estoque contendo sete ânions da empresa Dionex (Dionex 

Corporation, SunnyvAle, CA, EUA). 

 

3.4 MATERIAIS 

 

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

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

– NIST, Gaithersburg, MD, EUA); SRM 2782 – Industrial Sludge (National Institute of 

Standards and Technology – NIST, Gaithersburg, MD, EUA) e Lake Sediment BCR-

701 (Geel, Bélgica). 

 

3.5 PROCEDIMENTOS 

 

Toda a vidraria utilizada foi previamente descontaminada seguindo o 

procedimento: lavagem com detergente Extran® da marca Merck (Damstadt, 

Alemanha), enxágüe com água deionizada, imersão em solução de HNO3 a 10% 

(v/v) por uma noite, enxágüe com água deionizada e secagem ao ar. 

 

3.5.1 Pré-tratamento das amostras de água e sedimento 

 

 Antes das análises, as amostras de água foram retiradas do freezer para 

arrefecimento até a temperatura ambiente. As amostras de sedimento foram 

tratadas com procedimentos diferentes de acordo com o método analítico ao qual 

foram submetidas. Algumas alíquotas não foram tratadas, enquanto que outras 

foram secas em estufa a 45ºC até obtenção de peso constante. Posteriormente, 

foram peneiradas para que fossem recolhidos grãos menores que 2 mm de 

diâmetro. Algumas sub-alíquotas peneiradas foram separadas para cominuição (até 

se obter um diâmetro de partícula inferior a 177 m), homogeneização e 

quarteamento. 
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3.5.2 Pré-tratamento das amostras de solo 

 

 Alíquotas das amostras de solo foram secas em estufa com circulação de ar 

forçada, à temperatura de 45ºC, destorroadas e tamisadas em peneira de 2,0 mm, 

recolhendo-se as frações de solo não retidas na peneira, que correspondem à terra 

fina seca em estufa (TFSE). Algumas sub-alíquotas peneiradas foram separadas 

para que fossem cominuídas (até se obter um diâmetro de partícula inferior a 177 

m), homogeneizadas e quarteadas. 

 

3.5.3 Determinação de diferente parâmetros físico-químicos nas amostras de 

.........água e sedimento 

 

As variáveis físico-químicas: pH, Eh, oxigênio dissolvido, condutividade 

elétrica, salinidade e temperatura das amostras de água e sedimento foram 

determinados in situ e posteriormente no laboratório. 

 

3.5.4 Determinação de amônio nas amostras de água   

 

O cátion amônio (NH4
+) foi determinado nas amostras de água pelo método 

espectrofotométrico do azul de indofenol, empregando os seguintes reagentes: 

hipoclorito de sódio, fenol e nitroprussiato de sódio. O procedimento utilizado foi 

idêntico àquele descrito por Koroleff em Grasshoff et al. (1983): a uma alíquota de 

15 mL de amostra foram adicionados 400 μL de solução de fenol concentrado, 200 

μL da solução de citrato de sódio e 400 μL da solução de hipoclorito de sódio. Em 

seguida, a mistura foi aquecida em banho-maria a 40 °C por 30 minutos e deixada 

em repouso à temperatura ambiente por mais 30 minutos para o desenvolvimento da 

cor. As absorvâncias foram determinadas no comprimento de onda de 630 nm. 
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3.5.5 Determinação de ânions nas amostras de água por cromatografia de íons 

 

A cromatografia de íons (IC) foi utilizada para a quantificação dos ânions 

brometo, cloreto, fluoreto, fosfato, Nitrato, Nitrito e sulfato nas amostras de água. Os 

parâmetros instrumentais estão descritos no item 3.2. 

 

3.5.6 Determinação de metais e ametais nas amostras de água por ICP-MS 

 

 

As amostras de água previamente acidificadas com HNO3 foram utilizadas 

para determinação de Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn.  

 

3.5.7 Determinação de sulfetos nas amostras de água   

 

 Cada amostra de água conservada com acetato de zinco foi homogeneizada 

por agitação manual, e em seguida por banho ultrassônico e filtrada para a retenção 

do sulfeto de zinco. O precipitado contido no papel de filtro foi resuspendido Com 10 

mL de água e uma mistura de soluções de cloreto férrico (2 mL) e N-N-dimetil-p-

fenilenodiamina (2 mL), em meio de ácido clorídrico em banho ultrassônico. Após a 

reação complexométrica, o filtro foi descartado e a mistura foi centrifugada a 3000 

rpm durante 10 minutos, para remoção de qualquer tipo de material sólido que 

pudesse estar em suspensão. O composto de coordenação formado foi quantificado 

espectrofotometricamente em um comprimento de onda de 662 nm, de acordo com 

o procedimento descrito no método US EPA 0376.2. 

 

 

 

 

 



61 

 

 

3.5.8 Determinação da granulometria das amostras de sedimento e solo 

  

As amostras foram distribuídas em granulometrias correspondentes às 

frações areia (>2 mm), silte (entre 63 m e 2 m) e argila (<2 m). O compartimento 

de amostra do analisador granulométrico foi preenchido com água. Em seguida, a 

amostra natural seca foi adicionada gradualmente (cerca de 4 g) até atingir a 

obscuração necessária para a realização da medida. A dispersão obtida dessa 

forma foi mantida sob energia de ultra-som por 5 minutos, seguida de agitação com 

1700 rpm por 40 minutos. Os parâmetros utilizados nos cálculos foram sensibilidade 

normal e partícula esférica. Para o cálculo das curvas de distribuição granulométrica, 

foi utilizada a teoria de Fraunhofer, pois se trata de uma mistura de índice de 

refração desconhecido.  

 

3.5.9 Determinação da mineralogia das amostras de sedimento e solo 

  

As assembléias mineralógicas constituintes das amostras foram obtidas pela 

interpretação dos difratogramas de Raios-X (DRX), obtidos pelo método do pó, 

coletados nas seguintes condições de operação: radiação Co K (35 kV/40 mA); 

velocidade do goniômetro de 0,02o 2 por passo com tempo de contagem de 1 

segundo por passo e coletados de 5 a 80º 2. 

 

3.5.10 Determinação de enxofre (S) e carbono total (CT) nas amostras de 

............sedimento e solo 

 

As concentrações de S e CT nas amostras cominuídas de sedimento e solo, 

foram determinadas após construção das curvas de calibração, utilizando um padrão 

secundário de solo LECO RM Soil 502-062 (St. Joseph, MI, EUA). A exatidão e 

reprodutibilidade do procedimento foram aferidas através da análise dos MRCs: 

LECO RM Sulfur in CoAl (St. Joseph, MI, EUA) e SRM 2704 - BuffAlo River 
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Sediment (National Institute of Standards and Technology – NIST, Gaithersburg, MD, 

EUA). 

Foi transferido cerca de 0,25 g de amostra para uma barquinha de cerâmica. 

Em seguida, a barquinha foi introduzida manualmente na câmara de combustão, 

localizada no interior do forno, previamente aquecido. Ao selecionar a função 

analyser na tela do computador, o sistema de purga foi acionado, e iniciou-se a 

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

converteu todos os compostos contendo carbono, enxofre e Nitrogênio em CO2, SO2 

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

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

retirada da umidade, prevenindo assim, interferências na análise. Após essa etapa, 

os gases passaram por um filtro de partículas e foram coletados num tanque 

cilíndriCo de 6 L, onde permaneceram por um período curto de tempo para 

homogeneização da mistura de gases, antes de sua liberação para as células de 

infravermelho e loop de Alíquotas. Uma Alíquota do gás foi então bombeada através 

das células de infravermelho para a determinação de CT e S. 

 

3.5.11 Determinação de carbono orgânico (CO) e carbono inorgânico (CI) nas 

...........amostras de sedimento e solo 

 

Cerca de 0,25 g de amostra foi transferida para uma barquinha de porcelana. 

Em seguida, a barquinha foi imersa em um banho de HCl 50% v/v por 15 horas para 

a eliminação do carbono inorgânico. Após essa etapa, a amostra foi lavada Com 

água e submetida a um banho de luz por 15 horas para secagem. Uma vez seca, a 

amostra foi analisada pelo mesmo procedimento descrito para a determinação de S 

e CT, (item 3.5.11). 

As concentrações de carbono inorgânico (CI) foram obtidas indiretamente, 

pela subtração do teor de carbono total (CT) com o teor de carbono orgânico (CO); 

conforme a equação: CI (%) = CT (%) – CO (%). 
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3.5.12 Determinação de parâmetros químicos de fertilidade das amostras de 

solo 

 

Cerca de 50 g de TFSE cominuída, obtida conforme procedimento descrito no 

item 3.5.2, foi utilizada para a determinação dos parâmetros químicos de fertilidade 

como preconizado por EMBRAPA (1997). Os procedimentos são descritos a seguir. 

 

3.5.12.1 Determinação do pH das amostras de solo extraídos por água 

 

Uma Alíquota de 10 cm3 de TFSE foi transferida para um copo plástico de 100 

mL, contendo 25 mL de água deionizada (razão solo:extrator de 1:2,5). Em seguida, 

a mistura foi agitada com bastão de vidro para completa homogeneização, deixada 

em repouso por 1 hora e agitada novamente. A concentração efetiva de H3O
+ na 

solução foi determinada potenciometricamente, através da imersão de um eletrodo 

combinado. 

 

3.5.12.2 Determinação do pH das amostras de solo extraídos por água 

 

Foram transferidos 5 cm3 de TFSE para um frasco Erlenmeyer de 125 mL. Em 

seguida, foram adicionados 75,00 mL de solução de (CH3COO)2Ca.H2O 0,5000 mol 

L-1 pH = 7,1. A mistura foi agitada horizontalmente em círculos e deixada decantar 

por uma noite. Uma alíquota de 25,00 mL do extrato foi transferida para um 

erlenmeyer de 125 mL e titulada Com NaOH 0,02500 mol L-1, usando-se 3 gotas de 

fenolftaleína 10 g L-1, como indicador, até atingir o ponto de viragem de incolor para 

rosa. O teor de (H+ + Al+3) presente na amostra de TFSE foi calculado por: 

 

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

Onde, 

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

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

extrair 90% da acidez. 

 

3.5.12.3 Determinação de Ca, Mg e Al Trocáveis utilizando o método de extração 

.............com KCl 1 mol L-1  

Uma alíquota de 10 cm3 de TFSE foi transferida para um frasco Erlenmeyer de 125 

mL. Em seguida, foram adicionados 100 ml de solução de KCl 1 mol L-1. A mistura 

foi agitada horizontalmente em círculos por 5 minutos e deixada decantar por uma 

noite. No extrato foram determinados os cátions trocáveis (Ca+2 + Mg+2) seguindo-se 

o procedimento: uma alíquota de 25,00 mL do extrato foi transferida para um frasco 

Erlenmeyer de 125 mL. Em seguida, foram adicionados 4 mL de uma mistura 

contendo KCN, trietanolamina e solução tampão e 30 mg de ácido ascórbico e 3 

gotas do indicar Negro de ErioCromo T (NET). A solução foi titulada 

complexometricamente com EDTA dissódico 0,01250 mol L-1, observando-se o 

ponto de viragem de rosa para azul. A concentração dos cátions trocáveis (Ca+2 + 

Mg+2) presentes na amostra de TFSA foi calculada pela equação: 

 

Ca+2 + Mg+2 (cmolc dm-3) = volume gasto (mL) de EDTA dissódico 0,0125 mol L-1 

 

Para a determinação da concentração de Ca+2 trocável, uma alíquota de 25 

mL do extrato foi transferida para um frasco Erlenmeyer de 125 mL. Em seguida, 

foram adicionados: 3 mL de KOH 100 g L-1, 30 mg de ácido ascórbico e 30 mg de 

indicador (ácido calconcarboxílico + Na2SO4). A solução foi titulada 

complexometricamente com EDTA dissódico 0,01250 mol L-1, até o ponto de 

viragem, de vermelho para azul. A concentração de Ca+2 trocável, presente na 

amostra de TFSE, foi calculada pela equação: 

 

Ca+2 (cmolc dm-3) = volume gasto (mL) de EDTA dissódico 0,0125 mol L-1 

 



65 

 

 

A concentração de Mg+2 trocável presente na amostra de TFSE foi obtida pela 

diferença das duas titulações anteriores, utilizando a equação: 

 

Mg+2 (cmolc dm-3) = (Ca+2 +  Mg+2) cmolc dm-3 – (Ca+2) cmolc dm-3 

 

Para a determinação da concentração de Al+3 trocável, uma alíquota de 25mL 

do extrato foi transferida para um frasco Erlenmeyer de 125 mL. Em seguida, foram 

adicionada 3 gotas do indicador azul de bromotimol 1g L-1. A solução foi titulada com 

NaOH 0,02500 mol L-1 até o ponto de viragem de amarelo para verde. A 

concentração de Al+3 trocável presente na amostra de TFSE foi calculada pela 

equação: 

 

Al+3 (cmolc dm-3) = volume gasto (mL) de NaOH 0,02500 mol L-1 

 

3.5.12.4 Determinação de Na, K e P disponíveis utilizando extração com Mehlich 1 

 

 

Uma Alíquota de 10 cm3 de TFSE foi transferida para um erlenmeyers de 125 

mL. Em seguida, foram adicionados 100 ml de solução de Mehlich 1 (HCl 0,05000 

mol L-1+ H2SO4 0,01250 mol L-1), a mistura foi agitada horizontalmente em círculos 

por 5 minutos e deixada decantar por uma noite. Alíquotas do extrato foram 

utilizadas para determinação de Na, K e P disponíveis. 

Para determinação de P disponível, uma Alíquota de 5 ml do extrato foi 

transferida para um erlenmeyer de 125 mL. Em seguida, foram adicionando-se: 10 

mL de solução ácida de molibdato de amônio diluída e 30 mg de ácido ascórbico. A 

mistura foi agitada horizontalmente e em círculos por 2 minutos. A solução foi 

deixada em repouso por 1 hora para o desenvolvimento de cor. As absorvâncias 

foram medidas espectrofotometricamente em um comprimento de onda de 660 nm. 

Os cátions disponíveis K e Na foram determinados no extrato por fotometria 

de chama. 
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3.5.12.5 Soma das bases Trocáveis (S) 

 

Foi calculada em cada amostra de acordo com equação: 

 (cmolc dm-3) = (Ca+2 + Mg+2 + K+ + Na +) (cmolc dm-3) 

3.5.12.6 Capacidade de Troca de Cátions (CTC) 

 

 

A CTC a pH = 7,0, ou vAlor T, correspondente ao somatório do  valor S e   

acidez potencial. Foi obtida em todas as amostras de TFSE, de acordo com a 

seguinte expressão: 

CTC (cmolc dm-3) = S + (H+ + Al+3) 

 

3.5.12.7 Índice de Saturação por Bases (V%) 

 

Foi obtido em todas as amostras de TFSE, de acordo com a seguinte 

expressão: 

V (%) = 100S / CTC 

 

3.5.13 Determinação da capacidade de troca catiônica efetiva (CTCe) nas 

............amostras de sedimento 

 

A CTC efetiva foi determinada pela soma das concentrações de cátions 

metálicos trocáveis com a acidez trocável (COTTA et al., 2006). Para determinação 

dos cátions metálicos totais trocáveis foi realizado o seguinte procedimento: foram 

adicionados 25 mL de CH3COOH 1,00 mol L-1 a 2,5 g de amostra. A suspensão foi 

agitada horizontamente por 1 hora a 120 rpm. Em seguida, os valores de pH, dessa 

solução e daquela de CH3COOH foram medidos. Pela equação a seguir, 

determinaram-se os cátions metálicos totais trocáveis nas amostras de sedimentos: 
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Cátions metálicos trocáveis (cmolc kg-1) = [pH1 – pH2] x 22           (1) 

Onde: pH1 = pH da suspensão; pH2 = pH da solução de CH3COOH. 

 

Para determinação da acidez trocável, foram transferidos 5 g de amostra para 

um frasco Erlenmeyer de 125 mL e adicionados 50 mL de KCl 1 mol L-1. A mistura 

foi agitada manualmente algumas vezes, deixada em repouso durante 30 minutos e 

filtrada com auxílio de duas porções de 10 mL de KCl 1 mol L-1. Foram adicionadas 

seis gotas de fenolftaleína 0,1% (m/v) ao filtrado. A solução foi titulada com NaOH 

0,01 mol L-1. A acidez trocável foi determinada pela equação apresentada a seguir: 

 

Acidez trocável (cmolc kg-1) = (V x C x 100) /m                         (2) 

 

Onde, V = volume (mL) de NaOH gastos na titulação; C= Concentração (mol L-

1) da solução de NaOH; m = massa (g) da amostra. 

 

3.5.14 Determinação das concentrações de metais nas amostras de sedimento   

..........e solo 

 

3.5.14.1 Concentrações totais de metais em sedimentos e solos 

 

A determinação da concentração total de metais presente nas amostras de 

sedimento e solo foi realizada em triplicata.  Uma mistura triácida concentrada 

constituída de 5 mL de HNO3, 2 mL de HClO4 e 20 mL de HF foi adicionada a cerca 

de 0,5 g de amostra. Em seguida, a mistura foi aquecida a 60 °C em uma chapa de 

aquecimento até a secura. Repetiu-se o procedimento, e então, foram adicionados 

10 ml de HCl 6 mol L-1. A mistura foi novamente aquecida até a secura. 

Posteriormente, foram adicionados 10 ml de HCl 6 mol L-1. A mistura foi aquecida 

até a ebulição para dissolução dos sais. Após arrefecimento do digerido até a 

temperatura ambiente, foi adicionada água até completar o volume de 20 mL. Essa 

mistura foi então, centrifugada a 3000 rpm por 5 min. Esse método está de acordo 

com o protocolo de digestão proposto por Forstner e Wittmann (1983). O MRC “SRM 
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2704” foi submetido ao mesmo procedimento para que se pudesse avaliar a 

exatidão e reprodutibilidade da técnica de digestão. 

 

3.5.14.2 Concentrações pseudototais de metais em amostras de sedimento e solo 

.............extraíveis por digestão ácida assistida por micro-ondas 

 

Cerca de 0,5 g de amostra cominuída de sedimento ou solo foi transferida 

para um  vaso de digestão de politetrafluoretileno (“Teflon”) do forno de microondas. 

Foram adicionados cerca de 10 mL de HNO3 65% (v/v), o vaso foi fechado e o 

programa de aquecimento foi acionado (Tabela 3). 

Após o arrefecimento à temperatura ambiente, o digerido foi transferido para 

um tubo de centrífuga de 50 mL. O volume foi completado com água até 35 mL. A 

fase pouco solúvel contendo silicatos não digeridos foi separada por centrifugação a 

3000 rpm por 5 min. O sobrenadante foi transferido para um frasco de polipropileno 

e armazenado a 4 °C até o momento da determinação das concentrações de Al, Cd, 

Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn por ICP OES. Esse método está de acordo com o 

protocolo de digestão USEPA 3051A (UNITED STATES ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AGENCY, 1994). Os MRCs “SRM 2704” e “SRM 2782” foram 

submetidos ao mesmo procedimento para que se pudesse avaliar a exatidão e 

reprodutibilidade do método de digestão. 

 

Tabela 3. Programa de aquecimento utilizado na digestão de amostras de sedimento 

e solo em forno de microondas. Temperatura máxima de trabalho: 185 ºC  

Etapa 
Potência Inicial 

(W) 

Tempo 

(min) 

Potência Final (W) 
Descrição 

1 100 1 100 Pré-aquecimento 

2 200 1 200 Aquecimento 

3 300 1 300 Aquecimento 

4 400 1 400 Aquecimento 

5 500 6 500 Aquecimento 
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3.5.15.3 Concentrações dos metais nas frações geoquímicas das amostras de 

..............sedimento e solo 

 

Adotou-se o método de fracionamento geoquímico para Al, Cd, Co, Cr, Cu, 

Fe, Mn, Ni, Pb e Zn por extração seqüencial em três etapas (BCR modificado) como 

preconizado pelo "Standard, Measurements and Testing Program” (SM&TP). 

Entretanto, por este procedimento ainda ser amplamente citado na literatura 

internacional como BCR, “Bureau of Comunity Reference”, preferiu-se no presente 

texto citá-lo ainda como tal. 

Todas as extrações foram feitas em triplicatas, usando-se alíquotas de 

aproximadamente 1 g de amostra seca. Após cada etapa de extração, as 

suspensões foram centrifugadas a 3000 rpm por 8 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 duas vezes com 20 mL de água. 

Etapa 1 – Fração trocável, solúvel em ácido fraco e íons associados a 

carbonatos: 40 mL de ácido acético 0,11 mol L-1 foram adicionados ao tubo contendo 

a alíquota do sedimento/solo. A suspensão foi agitada horizontalmente por 16 h 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 Com HNO3 15,8 

mol L-1) foram adicionados ao tubo contendo o resíduo da Etapa 1. A suspensão foi 

agitada por 16 h a 120 rpm. 

Etapa 3 – Fração oxidável ou metais associados a sulfetos e matéria 

orgânica: 10 mL de peróxido de hidrogênio 8,8 mol L-1 foram adicionados ao tubo 

contendo o resíduo da etapa anterior. 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 

3 mL. Foi adicionado mais uma alíquota de 10 mL de peróxido de hidrogênio 8,8 mol 

L-1 aos tubos e as suspensões foram reaquecidas a 85 ± 5 °C até próximo à secura. 

Após resfriamento foram adicionados 50 mL de acetato de amônio 1,0 mol L-1 (pH = 
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2 com HNO3 15,8 mol L-1) para evitar readsorção. A suspensão foi agitada 

horizontalmente por 16 h a 120 rpm. 

Resíduo - Ao resíduo da etapa 3 e à alíquota do sedimento ou solo inteiros 

(1,000 g) foram adicionados 9,3 mL de água-régia concentrada (7,0 mL de HCl 12,0 

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

seguida, as suspensões foram aquecidas por 2 h a 90 ± 5 °C na chapa aquecedora, 

com o tubo parcialmente tampado. O material foi então centrifugado e o volume 

completado para 50 mL. 

A digestão com água régia (ISSO 11466, 1995), tanto do resíduo da etapa 3 

da extração seqüencial quanto do sedimento/solo integral, é recomendada pelo 

método BCR. Este procedimento, referido como "digestão pseudo-total", 

disponibiliza os metais associados às fases minerais residuais (óxidos fortemente 

cristalinos e alguns silicatos) sendo considerado um controle de qualidade vital para 

o protocolo BCR. O método foi integralmente descrito por Rauret et al. (1999). Os 

resultados foram controlados em relação aos valores certificados (etapas 1 a 3) e 

valores indicativos (digestão pseudo-total do resíduo da etapa 3 e do material 

integral) para Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn com a utilização do MRC “BCR-701”. 

 

3.5.14.4 Determinação das espécies de cromo nas amostras de sedimento e solo 

 

A determinação das concentrações das espécies de Cr(VI) nas amostras de 

sedimento e solo foi realizada em triplicata, utilizando-se uma adaptação do método 

USEPA 3060-A (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 

1996). Aproximadamente 1,25 g de amostra cominuída, transferida para um frasco 

Erlenmeyer de 125 mL. Foram adicionados 25 mL de uma mistura extratora alcalina 

(NaOH 0,5 mol L-1 e Na2CO3 0,28 mol L-1). A suspensão foi aquecida por 1 hora 

entre 90 e 95 °C em chapa de aquecimento, com eventual agitação manual. O 

extrato arrefecido (pH > 12) foi filtrado, e o filtrado foi acidificado a pH = 2 com HNO3 

concentrado e estocado em frasco de polipropileno até ser analisado (UNITED 

STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 1996). 
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3.6 LIMITE DE DETECÇÃO E LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO  

 

Os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) foram calculados pelas 

equações LD = 3,3 s/b e LQ = 10 s/b, em que (s) é o desvio-padrão de 10 

determinações do branco e (b) é a inclinação da curva analítica (RIBEIRO et al., 

2008). 

 Os limites de detecção e quantificação para a determinação de ânions foram 

adequados ao presente estudo (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Limites de quantificação e detecção obtidos para diferentes ânions e 

amônio 

Parâmetro LQ LD 

 --- (mg L-1) --- 

Br- 0,030 0,010 

Cl- 0,015 0,005 

F- 0,015 0,005 

NH4
+ 0,003 0,001 

NO2
- 0,015 0,005 

NO3
- 0,015 0,005 

SO4
-2 0,015 0,005 

PO4
-3 0,010 0,005 

S-2 0,003 0,001 

 

Os limites de detecção e quantificação para a determinação de ânions foram 

adequados ao presente estudo (Tabela 4). 

Os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) para a determinação dos 

metais foram adequados ao presente estudo (Tabela 5). 
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Tabela 5. Limites de quantificação e detecção obtidos para metais em água 

Elemento LQ LD 

 --- (mg L-1) --- 

Al 0,009 0,003 

Ba 0,009 0,003 

Cd 0,003 0,001 

Co 0,009 0,003 

Cr 0,006 0,002 

Cu 0,006 0,002 

Fe 0,009 0,003 

Mn 0,006 0,002 

Ni 0,006 0,002 

Pb 0,003 0,001 

V 0,009 0,003 

Zn 0,006 0,002 

 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 

 

 

Para verificar a existência de diferenças significativas entre os resultados, 

foram realizadas análises de variância (ANOVA) e o teste de comparação entre 

médias Tukey. Isso só foi possível mediante a observação de que os resultados 

tendiam à distribuição normal. Adicionalmente, foi determinada a correlação entre os 

resultados utilizando matriz de correlação de Pearson. A análise estatística foi 

realizada utilizando o software Statistica ® versão 7.0. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 ÁGUAS E SEDIMENTOS 

 

 

4.1.1 Caracterização das amostras de água e sedimento 

 

 Tanto as amostras de água quanto as de sedimentos foram coletadas em 

trechos de rio enquadrados como classe II pela Fundação Estadual do Ambiente do 

Estado de Minas Gerais (FEAM) (disponível em www.feam.mg.gov.br, acessado em 

outubro de 2010), tendo como base os critérios de enquadramento preconizados 

pela resolução CONAMA 357 (CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 

2005). A amostra Ponto A seria a amostra controle no trecho do Rio Paraibuna; a 

amostra Ponto B está localizada a jusante do Curtume Real; a amostra Ponto C está 

localizada na confluência do córrego das Três Pontes com o rio Paraibuna e a 

jusante tanto do Curtume Real quanto da Votorantim Metais; a amostra Ponto D está 

a jusante da amostra Ponto C; a amostra Ponto E é a amostra controle no trecho do 

córrego das Três Pontes e a amostra Ponto F está à jusante da Votorantim Metais 

no córrego das Três Pontes, antes de desaguar no rio Paraibuna. 

 Foram verificadas variações estatísticas significativas (p>0,05) entre as 

diferentes variáveis físico-químicas para as amostras de água (Tabela 6). O pH 

variou de 6,8 (ponto B) a 7,5 (ponto A). O Eh variou de 182 (ponto F) a 257 mV 

(ponto C). O oxigênio dissolvido variou de 5,1 (ponto A) a 6,9 mg L-1 (ponto C). A 

 

http://www.feam.mg.gov.br/
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condutividade elétrica variou de 0,0 (ponto A) a 3,2 S cm-1 (ponto D) A temperatura 

variou de 24 (ponto C) a 25ºC (ponto D). 

Não foram encontradas não conformidades com a legislação brasileira vigente 

(CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2005) para o pH e oxigênio 

dissolvido (O2). Esses resultados estão de acordo com aqueles obtidos em estudos 

anteriores que avaliaram as condições da qualidade das águas em um trecho do rio 

Paraibuna a jusante do Curtume Real (JORDÃO et al., 1999) e a jusante da 

Votorantim Metais no córrego das Três Pontes e no Rio Paraibuna (TORRES, 1992). 

Resultados semelhantes foram obtidos por Saraiva et al. (2009) na sub-bacia do 

Ribeirão Espírito Santo no município de Três Marias – MG. Jordão et al. (2002) 

reportaram que amostras de água de um riacho não poluído em Araponga, Minas 

Gerais, tinham um baixo pH (pH<5,7), o que era devido à presença de solos ácidos 

(Latossolos) na região. Essa classe de solo é a predominante em Juiz de Fora 

(STAICO, 1976) e será discutido posteriormente. Por outro lado, na região do Vale 

do Aço em Minas Gerais, Jordão et al. (1999) reportaram que os valores de pH de 

um córrego se situavam entre 7,3 a 9,4. 

Como visto na Tabela 6, as temperaturas das amostras de água foram 

estatisticamente iguais (p<0,05) concordando com os valores obtidos por Torres 

(1992) e por Saraiva et al. (2009) em amostras de água coletadas na estação quente 

na cidade de Três Marias, MG. Embora os potenciais de oxi-redução sejam 

estatisticamente diferentes (p<0,05), ainda assim se apresentaram altos e com 

valores positivos o que estaria de acordo com os valores obtidos para o oxigênio 

dissolvido, demonstrando a existência de um meio reacional altamente oxidante em 

todas as amostras (STUMM; MORGAN, 1996; VAREJÃO et al., 2010). 

Foram encontrados resultados maiores (p<0,05) de condutividade elétrica nas 

amostras dos pontos B, C, D e F (Tabela 6) quando comparados com os valores 

reportados por Saraiva et al. (2009) (5-10 µS cm-1) para cursos d’água não 

contaminados no estado do Amazonas. Esse fato se deve provavelmente às 

descargas de efluentes industriais inadequadamente tratados, tanto pelo Curtume 

Real quanto da Votorantim Metais.  
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Tabela 6: Caracterização físico–química das amostras de água coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil. (n=3; média±dp) 
 

Pontos de Coleta pH Eh (mV) O2 (mg L-1) CE (mS cm-1) t (°C) 

 A 7,5 ± 0,1a 222 ± 4b 5,1 ± 0,2b 0,0 ± 0,0c 25 ± 0,4a 
B 6,9 ± 0,1b 220 ± 15b 5,3 ± 0,3b 2,3 ± 0,3b 24 ± 0,2a 
 C 6,8 ± 0,1b 257 ± 11a 6,9 ± 0,1ª 2,9 ± 0,1ª 24 ± 0,1a 
D 7,5 ± 0,1a 214 ± 12b 5,2 ± 0,1b 3,2 ± 0,2ª 25 ± 0,1a 
 E 7,4 ± 0,2a 212 ± 2b 5,3 ± 0,3b 0,0 ± 0,0c 24 ± 0,3a 
 F 7,1 ± 0,2ab 182 ± 2c 5,1 ± 0,2b 2,1 ± 0,2b 25 ± 0,4a 

VMP(1) 6,0 < pH <9,0 Inexistente O2 > 5,0 Inexistente Inexistente 
                                 (1)Valores máximos permissíveis para água doce Classe II (CONAMA, 2005). 
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Saraiva et al. (2009) também identificaram altos valores de condutividade 

elétrica nas imediações da Votorantim Metais Zinco, situada na região de Três 

Marias, MG e deduziram que seria um indício do impacto ambiental associado à 

percolação de material da barragem de rejeitos da produção de zinco.  

 Os resultados foram muito superiores aos encontrados por Torres (1992) que 

identificou valores de condutividade elétrica de 0,4 µS cm-1 para uma amostra a 

jusante da Votorantim Metais no córrego das Três Pontes e 115,1 µS cm-1 para uma 

amostra a jusante da Votorantim Metais em trecho do rio Paraibuna. Condutividade 

elétrica entre 12 e 144 µS cm-1 foram encontradas por Jordão et al. (2007)  em 

trechos do rio Turvo, Minas Gerais, impactados por esgoto doméstico. 

 

4.1.2 Avaliação da poluição das águas na cidade de Juiz de Fora 

 

4.1.2.1 Ânions e NH4
+ 

 

Foram verificadas variações estatísticas significativas (p<0,05) entre os 

resultados obtidos para ânions nas diferentes amostras de água (Tabela 7). As 

concentrações de Cl- variaram de 3,75 (ponto C) a 170 mg L-1 (ponto E). As 

concentrações de F- variaram de 0,49 (ponto F) a 0,64 mg L-1 (ponto D). As 

concentrações de NO2
- variaram de <LD (ponto A) a 0,15 mg L-1 (ponto D). As 

concentrações de NO3
- variaram de 0,13 (ponto A) a 2,8 mg L-1 (ponto C). As 

concentrações de SO4
-2 variaram de 2 (ponto A) a 184 mg L-1 (ponto F).   

As concentrações de Br-, PO4
-3, S-2 e NH4

+ foram menores que os limites de 

detecção dos métodos utilizados para as análises das amostras de água. Todas as 

amostras examinadas neste estudo apresentaram teores de cloreto, fluoreto, nitrito, 

nitrato e sulfato abaixo dos valores máximos permissíveis estabelecidos pelos 

padrões ambientais brasileiros (CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 

2005). 
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Tabela 7. Concentrações de ânions nas amostras de água coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil. (n=3; média±dp) 

Pontos de Coleta 
Cl- F- NO2

- NO3
- SO4

-2 

---------------------------------------------------------(mg L-1)------------------------------------------------------ 

 A 5 ± 1c 0,54 ± 0,1a <LD 0,1 ± 0,01e 2 ± 0,2e 
 B 7 ± 1c 0,56 ± 0,2a <LD 0,1 ± 0,02e 8 ± 1,3d 
 C 3 ± 0,4d 0,61 ± 0,1a 0,11 ± 0,02b 2,8 ± 0,59 a 157 ± 19,1b 
 D 5,8 ± 1,4c 0,64 ± 0,1a 0,15 ± 0,01a 0,4 ± 0,05c 94 ± 11,1c 
 E 170 ± 5ª 0,53 ± 0,01a 0,03 ± 0,00d 0,7 ± 0,06d 3 ± 0,3e 
 F 12 ± 0,1b 0,49 ± 0,02b 0,07 ± 0,01c 0,9 ± 0,1b 184 ± 2,9a 

VMP(1) 250 1,4 1,00 10,00 250,00 
                              (1)Valores máximos permissíveis para água doce Classe II. 
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Cloretos presentes em águas de rio podem vir de origens naturais, como 

dissolução de minerais e também de aportes antrópicos (STUMM; MORGAN, 1996; 

JORDÃO et al., 2005; JORDÃO et al., 2007). Teores estatisticamente mais elevados 

(p<0,05) de Cl- foram encontrados na amostra do ponto E. Estes valores foram 32 

vezes maiores os da outra amostra-controle (ponto A), e indica que ocorreu a 

descarga destes íons presentes nos esgotos domésticos da comunidade de baixa 

renda do bairro da igrejinha, situado a montante da Votorantim Metais. Poluição por 

Cl- de origem doméstica também foi encontrada no rio Ubá em Minas Gerais 

(JORDÃO et al., 2005). 

As baixas concentrações de NO2
- nas amostras de água (tabela 7) indicam a 

ausência de poluentes orgânicos biodegradáveis, tanto no rio Paraibuna, quanto no 

córrego das Três Pontes. Estes poluentes poderiam produzir NO2
- como um produto 

intermediário da reação de oxidação microbiológica de NO3
- (STUMM; MORGAN, 

1996; JORDÃO et al., 2005). Portanto, as baixas concentrações de NO2
- junto com 

os reduzidos teores de NO3
- (Tabela 7) indicam que estes corpos hídricos não foram 

afetados por descargas de material orgânico solúvel. Entretanto, recomenda-se que 

em estudos posteriores haja uma avaliação dos teores de carbono orgânico 

dissolvido nessas águas, principalmente em locais próximos ao descarte de 

efluentes do Curtume Real, pois esta atividade industrial é reconhecida por poluir o 

meio ambiente com matéria orgânica (OLIVEIRA, 2008). 

Quanto às concentrações de SO4
-2 encontradas nas amostras de água 

(Tabela 7), deve-se ter em mente, que mesmo que os resultados estejam abaixo dos 

valores máximos permissíveis (CCONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 

2005), a sua distribuição heterogênea permite algumas especulações sobre 

eventuais poluições. As concentrações deste ânion nas amostras-controle (pontos A 

e E) além de serem estatisticamente iguais foram muito menores (p<0,05) que as 

demais. A concentração de SO4
-2 na amostra de água a montante do Curtume Real 

(ponto B) foi três vezes maior que a amostra-controle mais próxima (ponto A). Esse 

fato se deve provavelmente à natureza do insumo utilizado no curtume ou de seus 

descartes, pois em um estudo preliminar em diferentes efluentes do Curtume Real 

foi determinado que a concentração de SO4
-2 no efluente da etapa conhecida como 
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Beamhouse era de 900±8 mg L-1. Já para os efluentes finais do curtume a 

concentração de SO4
-2 era de 2.243±291 mg L-1.    

No trecho do rio Paraibuna, o pico de concentração (“hot spo”t) de SO4
-2 se 

encontra no ponto C, que apresentou uma concentração 70 vezes maior que a da 

amostra-controle. A amostra de água mais a jusante (ponto D) do rio Paraibuna 

também contêm uma grande quantidade de SO4
-2, quando comparada à amostra-

controle, porém estatisticamente menor (p<0,05) que a amostra do ponto C. Estes 

resultados poderiam levar a interpretação sobre a casualidade da distribuição de 

SO4
-2 neste trecho do rio Paraibuna. Entretanto, quando se avalia os resultados, 

deste ânion no trecho do córrego das Três Pontes identifica-se a Votorantim Metais 

como a fonte pontual de poluição, pois a concentração de SO4
-2 na amostra a 

jusante da metalúrgica (ponto F) é estatisticamente superior a todas as amostras e 

57 vezes maior que a amostra-controle mais próxima (ponto E). Isto significa que a 

barragem de efluentes da metalúrgica recebe rejeitos líquidos da unidade de 

ustulação (a que converte ZnS à ZnSO4, como visto no capítulo “INTRODUÇÃO”) e 

não é capaz de conter a emissão de efluentes líquidos com altos teores de SO4
-2, e 

portanto, poluindo o córrego das Três Pontes e o rio Paraibuna. Isso é corroborado 

pela FEAM, pois esta entidade identificou que a Votorantim Metais seria responsável 

pela poluição por SO4
-2 e metais em solos de Juiz de Fora. 

 

4.1.2.2 Metais 

 

Assim como visto para os ânions, foram verificadas variações estatísticas 

significativas (p<0,05) entre os resultados de metais nas amostras de água (Tabela 

8). Infelizmente, por motivos operacionais não foram analisadas as concentrações 

de metais nas amostras de água do córrego das Três Pontes (pontos E e F). 

Recomenda-se que estudos futuros avaliem as concentrações destes metais nessas 

localidades. 

Nas amostras de águas, as concentrações de Al variaram de 16 (ponto D) a 

44 g L-1 (ponto B); de a variaram de 13 (ponto A) a 36 g L-1 (ponto C); de Cd 

variaram de 0,14(ponto A)  a 13 g L-1 (ponto C); de Co variaram de <LD (ponto A)  
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a 3,4 g L-1 (ponto C); de Cr variaram de 0,59 (ponto C) a 2,1 g L-1 (ponto B); de Cu 

variaram de 5,6 (ponto B) a 20 g L-1 (ponto C); de Fe variaram de 14,8 (ponto B) a 

116 g L-1 (ponto A); de Mn variaram de 96 (ponto A) a 913 g L-1 (ponto C); de Ni 

variaram de 0,9 (ponto A) a 6,9 g L-1 (ponto C); de Zn variaram de 72 (ponto A)  a 

3.521 g L-1 (ponto C). Em todas as amostras de água, tanto as concentrações de 

Pb quanto as de V foram menores que os limites de detecção relatados na Tabela 6.  

As concentrações de Al, Ba, Co, Cr, Fe, Ni, Pb e V não foram maiores que os 

valores máximos permissíveis para águas doces classe II (CONSELHO NACIONAL 

DE MEIO AMBIENTE, 2005) em nenhuma das amostras avaliadas. Em estudo 

prévio, Torres (1992) encontrou poluição hídrica por Pb com concentrações variando 

de 7,0 a 92 g L-1 no córrego das Três Pontes e 3 a 25 g L-1 no rio Paraibuna. 

Embora as concentrações de Cr tenham sido baixas, verificou-se que a 

amostra a jusante do Curtume Real foi a única estatisticamente diferente (p<0,05), 

sendo 139% vezes maior que a amostra-controle (ponto A). Cromo é raramente 

encontrado em águas naturais, todavia sua presença pode ser indicativa de poluição 

industrial (FROEHNER; MARTINS, 2008). Além disso, nestas condições de potencial 

de oxi-redução e pH, o Cr estará preferencialmente precipitado como sesquióxido de 

cromo (Cr2O3) (STUMM; MORGAN, 1996). 

Os resultados obtidos para Cr dissolvido em água são corroborados pelo 

estudo prévio conduzido por Torres (1992) que encontrou concentrações de Cr 

variando de 0,8 a 11 g L-1 no córrego das Três Pontes e 4 a 8 g L-1 no rio 

Paraibuna a jusante da confluência com o córrego. Por outro lado, Jordão et al. 

(1999) encontraram concentrações de Cr variando entre 80 a 268 g L-1 em 

amostras de água a jusante do Curtume Real e responsabilizou esta indústria pela 

poluição do rio Paraibuna por esse metal por ser, naquele momento, o único 

curtume em funcionamento em Juiz de Fora. Além disso, encontrou as maiores 

concentrações na fração particulada, deduzindo que Cr tende a se concentrar mais 

fortemente nesta fração do que na dissolvida. Portanto, recomenda-se que estudos 

posteriores sejam conduzidos para verificar essa hipótese. 

No rio Irajá, RJ, foram encontradas concentrações de Cr muito maiores do 

que as deste estudo em pontos impactados por uma indústria de galvanoplastia 

(PFEIFFER et al., 1980; PFEIFFER et al., 1982).  
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Soares et al. (2009) tentaram determinar, sem sucesso, as concentrações das 

espécies Cr(III) e Cr(VI) em todas as amostras de água por um método 

espectrofotométrico de absorção molecular no UV-Vis, cujo os limites de detecção 

eram 0,3 mg L-1 para Cr(III) e 0,003 mg L-1 para Cr(VI). Baixos teores de Cr em água 

estão de acordo com considerações termodinâmicas de que Cr(VI) deve predominar 

(STUMM; MORGAN, 1996; DAHAB; AL-MADFA, 1997), pois Cr(III) é submetido a 

fenômenos de coagulação, precipitação, co-precipitacao e adsorção (STUMM; 

MORGAN, 1996; JORDÃO et al., 2007; SZALINSKA et al., 2009). Além disso, a 

vegetação ribeirinha pode fitoextrair este metal concentrando-o em suas raízes e 

caules (JORDÃO et al., 1999). 

As concentrações de Co e Ni obtidas nas águas do rio Paraibuna, apesar de 

baixas, foram estatisticamente superiores àquelas das amostras que recebem a 

contribuição do córrego das Três Pontes, o que poderia ser um indício de poluição. 

Entretanto, reitera-se a necessidade de que estudos posteriores determinem as 

concentrações dos metais neste córrego. 

Na Tabela 8 estão em negrito as concentrações de metais nas amostras de 

água que ultrapassaram os valores máximos permissíveis para águas de classe II. 

Fica evidenciado que nos termos da legislação vigente (CONSELHO NACIONAL DE 

MEIO AMBIENTE, 2005) a situação deste trecho do rio Paraibuna é crítica, pois se 

encontra altamente poluído com Cd, Cu, Mn e Zn. Com exceção do Mn, todos os 

poluentes apresentaram o mesmo padrão de distribuição: concentrações dentro dos 

valores máximos permissíveis nas amostras a montante da confluência do córrego 

das Três Pontes com o rio Paraibuna (pontos A e B) e valores estatisticamente 

superiores nas amostras que recebem a contribuição do córrego impactado pelas 

atividades da Votorantim Metais. 

As concentrações de Cd nas amostras de água dos pontos C e D foram 12 e 

cinco vezes maiores que os VMPs, respectivamente. Além disso, quando se 

compararam estes pontos com a amostra-controle (ponto A) verificaram-se os 

seguintes enriquecimentos: 93 e 43 vezes nos pontos C e D, respectivamente. 

Esses altos valores de Cd dissolvido podem causar sérios danos aos organismos 

aquáticos (STUMM; MORGAN, 1996). 



82 

 

 

Tabela 8: Concentrações de metais nas amostras de água coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil (n=3; média±dp) 
 

Amostra 
Al Ba Cd Co Cr Cu 

------------------------------------------------------------------- (μg L-1) ------------------------------------------------------------- 

Ponto A 20 ± 0,1b 13 ± 0,1c 0,1 ± 0,01d <LD(1) 0,89 ± 0,09b 5,7 ± 0,4c 
Ponto B 44 ± 0,9a 25 ± 0,4b 0,4 ± 0,10c 0,8 ± 0,06c 2,13 ± 0,06a 5,6 ± 0,07c 
Ponto C 16 ± 1c 36 ± 5a 13 ± 1,8a 3,4 ± 0,2a 0,5 ± 0,1b 20 ± 0,5a 
Ponto D 16 ± 0,7c 23 ± 0,2b 6 ± 0,09b 1,6 ± 0,1b 0,6 ± 0,1b 9,6 ± 0,1b 
Ponto E ND(2) ND ND ND ND ND 
Ponto F ND ND ND ND ND ND 

VMP(3) 100,00 700,00 1,00 50,00 50,00 9,00 

 
Tabela 8.  

(Continuação). 

Amostra 
Fe Mn Ni Pb V Zn 

--------------------------------------------------------------------(μg L-1)------------------------------------------------------------------ 

Ponto A 116 ± 4a 96 ± 0,3d 0,9 ± 0,03c <LD <LD 72 ± 6c 
Ponto B 14 ± 0,3c 170 ± 1c 2,4 ± 0,1b <LD <LD 83 ± 8c 
Ponto C 40 ± 5b 913 ± 12a 6,9 ± 0,4a <LD <LD 3521 ± 561a 
Ponto D 44 ± 0,9b 481 ± 3b 6,1 ± 0,7a <LD <LD 1636 ± 178b 
Ponto E ND ND ND ND ND ND 
Ponto F ND ND ND ND ND ND 

VMP(1) 300,00 100,00 25,00 10,00 100,00 180,00 
            (1)Abaixo do limite de detecção. (2)Não determinado.  (3)Valores máximos permissíveis para água doce Classe II (CONAMA, 
2005).*Valores em negrito estão acima dos VMP. 
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As concentrações de Mn nas águas dos pontos C e D foram oito e três vezes 

maiores que os VMPs, respectivamente. O alto valor encontrado na amostra 

imediatamente a jusante do Curtume Real é corroborado por um estudo prévio que 

encontrou concentrações acima de 5 mg L-1 em amostras de efluentes desta 

empresa. 

As concentrações de Zn nas águas dos pontos C e D foram 18 e oito vezes 

maiores que os VMPs, respectivamente. Além disso, quando se compararam estes 

pontos com a amostra-controle (ponto A) verificaram-se os seguintes 

enriquecimentos: 48 e 21 vezes nos pontos C e D, respectivamente. Assim como foi 

observado para Cd, estes altos teores podem acarretar um dano irreversível ao 

ambiente aquático e à cadeia alimentar (STUMM; MORGAN, 1996). 

Estes resultados são corroborados por Torres (1992) que em estudo prévio 

encontrou concentrações de Cd variando de 14,9 a 621,6 g L-1 no córrego das Três 

Pontes e 0,2 a 5,9 g L-1 no rio Paraibuna. Para Cu, foram encontradas 

concentrações de 11 a 23 g L-1 no córrego das Três Pontes e 1 a 4 g L-1 no rio 

Paraibuna. Para Zn, foram encontradas concentrações de 661 a 2.490 g L-1 no 

córrego das Três Pontes e 15 a 291 no rio Paraibuna. 

 

4.1.2.3  Identificação de correlações entre metais e algumas variáveis nas amostras 

.......... de água 

 

Muitas propriedades físico-químicas da água governam o comportamento e 

disponibilidade química de metais (STUMM; MORGAN, 1996). Para melhor entender 

as possíveis associações entre as diversas variáveis analisadas nas amostras de 

água de Juiz de Fora, foi utilizado o método de Pearson, com um intervalo de 

confiança de 95%. As seguintes variáveis foram consideradas: concentrações dos 

metais Al, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni e Zn, pH, Eh, O2, NO3
- e SO4

-2. 
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Tabela 9. Matriz de correlação de Pearson entre alguns parâmetros físico-químicos, químicos e os teores de metais em água 

 Al Cd Co Cr Cu Mn Ni Zn pH Eh O2 NO3
- SO4

-2 

Al 1,00             

Cd -0,60 1,00            

Co -0,40 0,97 1,00           

Cr 1,00 -0,63 -0,44 1,00          

Cu -0,54 0,98 0,96 -0,58 1,00         

Mn -0,55 1,00 0,99 -0,59 0,98 1,00        

Ni -0,53 0,92 0,91 -0,55 0,82 0,92 1,00       

Zn -0,61 1,00 0,97 -0,65 0,98 1,00 0,91 1,00      

pH -0,43 -0,43 -0,61 -0,38 -0,52 -0,48 -0,32 -0,42 1,00     

Eh -0,33 0,80 0,81 -0,39 0,91 0,80 0,52 0,80 -0,65 1,00    

O2 -0,33 0,89 0,91 -0,39 0,96 0,90 0,67 0,89 -0,70 0,98 1,00   

NO3
- -0,44 0,93 0,93 -0,49 0,98 0,93 0,72 0,93 -0,62 0,97 0,99 1,00  

SO4
-2 -0,62 0,99 0,96 -0,65 0,94 0,99 0,96 0,99 -0,36 0,72 0,83 0,87 1,00 
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A Tabela 9 apresenta em negrito as correlações estatisticamente 

significativas. Não foram encontradas quaisquer correlações estatísticas 

significativas entre o pH e as demais variáveis, o que é bastante incomum, como 

visto anteriormente, essas amostras apresentam pH muito próximo da neutralidade o 

que desfavoreceria uma maior solubilidade dos metais em água (STUMM; 

MORGAN, 1996). Também não foram observadas correlações entre o Ni e as 

demais variáveis. Foi observada alta correlação (p<0,05) entre Al e Cr, o que pode 

indicar uma origem comum a ambos. Como será explicado melhor posteriormente, 

os solos e sedimentos dessa região apresentam muitos minerais com Al na 

composição que são originários de rochas ultramáficas, que por sua vez podem 

conter altas concentrações de Cr. Portanto, a origem destes dois cátions trivalentes 

nas amostras de água poderia ser fruto da dissolução do material mineral original, 

com exceção da amostra imediatamente a jusante do Curtume Real. 

Como era de se esperar, os altos potenciais de oxi-redução estão 

intimamente correlacionados (p<0,05) aos teores de oxigênio dissolvido e NO3
-. 

Esse fato justifica as baixas concentrações de NO2
- e concentrações do cátion NH4

+ 

abaixo do LD nas amostras, como observado no anteriormente. Este ambiente 

altamente oxidante também corrobora a ausência do ânion S-2 nas amostras, pois o 

enxofre em solução está sob a forma de sulfatos. Correlações altamente positivas 

(p<0,05) foram encontradas entre as concentrações de Cd, Co, Cu, Mn, Zn e SO4
-2 

(Tabela 9). O agrupamento desses metais e do ânion indica que suas possíveis 

origens estão intimamente relacionadas a fontes de poluição antrópicas similares. 

Os efluentes da Votorantim Metais devem liberar os metais após a etapa de 

ustuluação sob a forma de sulfatos. 

 

4.2 DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA E MINERALÓGICA DOS SEDIMENTOS 

 

Os resultados apresentados na Tabela 10 indicam que no ponto A as texturas 

das amostras de sedimento variaram de lodo arenosa nas duas camadas mais 

superficiais à silte arenosa nas demais; no ponto B todas as camadas apresentaram 

a textura lodo arenosa; no ponto C todas as camadas apresentaram textura silte 

arenosa, com exceção da camada 45-50 cm que apresentou textura areia siltosa; no 
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ponto D todas as camadas apresentaram uma textura silte arenosa com exceção da 

camada mais superficial que tem textura areia siltosa; nos pontos E e F todas a 

camadas têm textura lodo arenosa. 

Pode-se distinguir que os pontos situados no rio Paraibuna (A à D) estão em 

um ambiente de alta energia, com características de sedimentação perturbada, 

condicionada por eventos de Alta descarga fluvial. A transição entre camadas foi 

abrupta e de natureza erosiva, indicando transporte de sedimentos grossos por 

arraste no leito fluvial (ORTIZ et al., 2001). Os sedimentos exibiram textura mais 

grossa, Alternando-se condições propícias à sedimentação de material fino ou 

transporte de material com maior granulometria. A ocorrência de sedimentos mais 

grossos nesse trecho do rio Paraibuna pode ser explicada pela alta competência do 

regime hídrico. Segundo Ortiz et al. (2001), quando a declividade no trecho superior 

da bacia é acentuada, o rio pode apresentar regime torrencial, transportando parte 

das cargas sólidas em suspensão para a região da foz. Em rios de alta dinâmica 

fluvial, é comum o carreamento da fração fina dos depósitos de fundo, o que resulta 

em perfis verticais arenosos empobrecidos em silte e argila e, conseqüentemente 

com baixas concentrações de metais (NIZOLI; LUIZ-SILVA, 2009; SARAIVA et al., 

2009).  

 Por outro lado, nas amostras coletadas no córrego das Três Pontes (E e F) 

houve redução gradual das frações grossas da base para o topo. As camadas 

superiores se destacaram por teores elevados de silte (>50%). Isto sugere que a 

seção do rio afetada pela Votorantim Metais nas vizinhanças foi também a mais 

favorável à deposição de material fino e possivelmente à maior acumulação de 

metais (NIZOLI; LUIZ-SILVA, 2009). 

Embora sejam amostras com altos teores de frações grossas, nenhuma delas 

é isenta de ser classificada pelos critérios propostos na resolução para disposição 

de material a ser dragado, pois apresentam porcentagem da fração areia menor que 

90% (CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2004). 
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Tabela 10. Granulometria e mineralogia das amostras de sedimento. 

Pontos de 
Coleta 

Camada 
(cm) 

Areia Silte Argila Composição 
mineralógica ---------- g kg-1 --------- 

A 

0-5 568,20 412,00 19,80 

Quartzo, Caulinita, 
Muscovita, Biotita, 

Montmorilonita, 
Vermiculita e 
Hornblenda. 

5-10 624,50 342,90 32,60 
10-15 754,40 238,80 16,10 
15-20 556,90 420,70 22,30 
20-25 745,10 238,80 16,10 
25-30 712,40 268,40 19,20 
30-35 759,50 227,20 13,30 
35-40 781,50 203,80 14,70 

B 

0-5 454,30 521,20 24,50 
Quartzo, Caulinita, 
Muscovita, Biotita, 

Montmorilonita, 
Vermiculita e 
Hornblenda. 

5-10 380,70 600,00 19,30 
10-15 576,20 407,90 15,90 
15-20 484,90 493,30 21,80 
20-25 465,50 517,10 17,40 
25-30 460,90 518,60 20,50 
30-35 603,80 382,20 14,00 

C 

0-5 801,06 176,29 22,65 

Quartzo, Caulinita, 
Biotita, Hornblenda, 

Magnetita e Alta Albita. 

5-10 783,55 197,95 18,50 
10-15 866,74 118,00 15,26 
15-20 827,74 152,66 19,60 
20-25 902,99 87,68 9,33 
25-30 879,20 105,49 15,30 
30-35 777,93 202,51 19,56 
35-40 873,31 116,79 9,90 
40-45 845,49 136,47 18,03 
45-50 502,43 448,64 48,94 
50-55 716,40 257,45 26,16 

D 

0-5 710,70 266,20 22,60 
Quartzo, Caulinita, 
Muscovita, Biotita, 

Montmorilonita, 
Vermiculita,  

Hornblenda e 
Silimanita. 

5-10 490,40 489,30 20,30 
10-15 397,80 563,20 39,00 
15-20 509,10 470,60 38,50 
20-25 663,20 308,80 28,00 
25-30 538,30 438,00 23,70 
30-35 521,70 454,70 23,60 
35-40 490,80 485,70 23,70 

E 

0-5 357,9 580,7 61,4 Quartzo, Caulinita, 
Muscovita, 

Hornblenda, Gibbsita, 
Biotita, Silimanita 

5-10 428,5 527,7 48,8 
10-15 249,3 679,8 70,9 
15-20 391,1 561,9 47,0 

F 

0-5 225,5 716,4 58,1 

Quartzo, Caulinita, 
Muscovita, Gibbsita, 

Biotita, Silimanita 

5-10 198,6 743,6 55,1 
10-15 422,3 539,2 38,5 
15-20 432,5 527,0 40,5 
20-25 514,8 457,8 27,4 
25-30 236,7 704,5 58,80 
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A mineralogia de cada amostra de sedimento foi bastante homogênea, da 

base para o topo. Todas as amostras de sedimento apresentaram quartzo (SiO2), 

caulinita (Al2Si2O5(OH)4) e biotita (K(Al, Fe)3(AlSi3O10)(OH)2), em suas assembléias 

mineralógicas constituintes (Tabela 10), como é típico de solos e sedimentos em 

avançado estágio de intemperismo (RODRIGUES; FORMOSO, 2006).  Além disso, 

em 83% das amostras foram identificadas as presenças de muscovita 

(KAl2(AlSi3O10)(OH)2) e hornblenda (NaCa2(Mg,Fe, Al)5(Si,Al8)22(OH)2); em 50%, 

vermiculita ((MgFe,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2.4H2O), montmorilonita 

((Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2.nH2O) e silimanita (Al2SiO5) e em 17%, magnetita 

(Fe3O4), Albita (NaAlSi3O8) e gibbsita (-Al(OH)3). Estes resultados estão de acordo 

com os apresentados por Torres (1992) para sedimentos de fundo e de corrente em 

áreas próximas à Votorantim Metais. 

A presença de uma grande quantidade de minerais contendo alumínio já era 

esperada devido à presença de jazidas de bauxita na geologia regional (STAICO, 

1977; TORRES, 1992). Além disso, minerais primários como a muscovita revelam 

um ambiente de alta energia e em processo de alteração. 

Em picos de descarga fluvial, nos terrenos íngremes das encostas, os 

produtos da erosão e de intemperismo químico podem ter sido carreados pela 

chuva, runnoff, e disseminados pela corrente até o curso inferior dos corpos hídricos 

(RODRIGUES; FORMOSO, 2006). O predomínio de grupos argilominerais caulinita 

e vermiculita com presença de montmorilonita, como mostrado na Tabela 10, sugere 

que em alguns pontos de coleta podem ocorrer maior ou menor migração de 

elementos metálicos dos sedimentos para a coluna d’água (LEMES et al., 2003). 

Assim como no trabalho de Torres (1992) não foram encontrados vestígios 

minerais de esfalerita (ZnS), principal matéria-prima utilizada pela Votorantim Metais, 

ou de jarosita (K2Fe6(OH)12(SO4)4), principal rejeito produzido na etapa de 

purificação do licor de lixiviação (TORRES, 1992). Adicionalmente, não foram 

encontrados minerais contendo zinco ou qualquer outro metal potencialmente tóxico 

em sua composição.  
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4.3 COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE METAIS 

 

 Procedimentos de extração, envolvendo digestão total, e extrações pelo 

método USEPA 3051-A; água régia e BCR foram comparados para determinar a 

capacidade dos métodos em serem usados em análises de monitoramento do grau 

de poluição em amostras de sedimento e solo. A exatidão dos diferentes métodos de 

extração foi determinada pela comparação dos resultados obtidos com os valores 

dos respectivos materiais de referência certificados (MRC), utilizando a equação: 

Exatidão (%) = (Xi/Xv) x 100 

em que Xi é o valor médio das determinações para cada elemento em cada 

método de extração e Xv é o valor médio fornecido por cada MRC. 

 

Tabela 11. Exatidão dos métodos de extração obtidas através da avaliação das 

recuperações percentuais dos metais nos diferentes MRC’s. (n=3, média±dp). 

Elemento SRM 2704(1) SRM 2782(2) BCR 701(3) BCR 701(4) 

 ------------------------ Recuperação (%) ------------------------ 

Al 92,9±1,1 89,9±4,5 n.d. n.d. 

Cd 92,9±11,5 106,7±8,1 88,5±1,8 91,6±4,4 

Co 84,2±7,1 89,7±5,1 n.d. n.d. 

Cr 94,4±9,3 98,1±5,4 90,7±5,6 86,8±3,9 

Cu 91,5±8,9 86,7±7,9 88,8±9,2 85,3±3,1 

Fe 89,2±5,6 92,1±8,3 n.d. n.d. 

Mn 80,7±8,6 81,7±3,4 n.d. n.d. 

Ni 92,3±1,1 91,3±6,9 89,6±1,1 85,4±5,0 

Pb 87,1±2,7 92,3±6,8 84,4±2,2 88,8±7,4 

Zn 91,6±6,6 88,2±5,3 89,6±4,5 93,6±1,6 

(1)Extração total. (2)Extração USEPA 3051-A. (3)Extração por água-régia. (4)Soma de 

todas as frações extraídas pelo método BCR. 
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Geralmente, o uso de digestões ácidas e etapas de decomposição térmica 

podem resultar em perdas de analitos, recuperações incompletas e/ou contaminação 

da amostra (CHEN; MA, 1998). Não obstante, no presente estudo foi verificado que 

todos os métodos de extração apresentaram resultados satisfatórios, com extrações 

acima de 80% e abaixo de 110% dos valores certificados (Tabela 11). 

 

4.4 ATRIBUTOS FÍSICOS, QUÍMICOS E FÍSICO-QUÍMICOS DAS AMOSTRAS DE 

SEDIMENTOS. 

 

 

4.4.1 pH e Eh 

 

Observou-se pouca variação de pH nos perfis de sedimentos (Tabela 12), 

com valores médios de 6,3±0,4 (ponto A); 6±0,3 (ponto B); 6,5±0,2 (ponto C); 

6,2±0,2 (ponto D); 6,2±0,2 (ponto E) e 6,2±0,1 (ponto F). Os baixos desvios-padrão 

relativos (5 a 6%) entre e dentre os resultados obtidos para os testemunhos 

investigados corroboram pequenas ou até mesmo ausência de variações nos níveis 

de pH (NIZOLI; LUIZ-SILVA, 2009). De acordo com estes valores, muitos dos metais 

estudados não se encontrariam retidos (precipitados) nos sedimentos, pois a grande 

maioria dos metais são solúveis em pH ácidos. 

Ao contrário do pH, os resultados de Eh apresentaram variações irregulares 

dentre e entre os testemunhos estudados, com desvios-padrão relativos entre 32 e 

112%. As médias dos resultados obtidos para os testemunhos coletados nos pontos 

B, C, E e F (B= -122±57 mV; C = -133±149 mV; D = -199±41 mV; E = -126±12 mV e 

F = -125±13 mV) foram estatisticamente semelhantes (p<0,05), diferindo daqueles 

dos pontos A e D (A = -242±31 mV e D = -199±41 mV) que por sua vez foram 

estatisticamente semelhantes entre si (p<0,05). Estes resultados indicam que, ao 

contrário do que foi identificado para as amostras de água, os sedimentos se 

encontram como um meio reacional anóxico e fortemente redutor, o que irá 

favorecer a existência de espécies metálicas com baixos estados de oxidação e em 

regime de anaerobiose a poucos centímetros da interface sedimento-água 

(MARTELLO et al., 2007). A aeração desses sedimentos por dragagem ou por 

drenagem dos reservatórios poderia incrementar o potencial de oxi-redução, 
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acelerar a decomposição da matéria orgânica e potencialmente mudar a mobilidade 

de alguns elementos químicos, disponibilizando-os mais facilmente para a coluna 

d’água.  

 
4.4.2 Capacidade de troca catiônica efetiva 

 

Entende-se por CTC efetiva a capacidade de troca de cátions do sedimento 

ou a capacidade do sedimento em reter cátions adsortivamente, em um valor de pH 

próximo ao seu valor natural (COTTA et al., 2006). 

A acidez (H+ + Al+3) liberada pela reação com solução não tamponada de KCl 

pode ser designada como acidez real e é utilizada para determinar o que se 

denomina de CTC efetiva, isto é, a soma dos cátions metálicos totais (CMT) 

trocáveis (Ca+2, Mg+2, K+, Na+)+ (H+ + Al+3). 

A determinação da CTC efetiva (cmolc kg-1) nos sedimentos avaliados neste 

estudo é mostrada na Tabela 12. Observou-se variação na CTCe nos perfis de 

sedimentos (Tabela 10), com valores médios de 5,0±0,7 cmolc kg-1 (ponto A); 

5,7±1,5 cmolc kg-1 (ponto B); 6,3±1,5 cmolc kg-1 (ponto C); 7,0±0,4 cmolc kg-1 (ponto 

D); 4,9±0,8 cmolc kg-1 (ponto E) e 5,2±0,5 cmolc kg-1 (ponto F). Os altos desvios-

padrão relativos (14 a 17%) dentre e entre os resultados obtidos para os 

testemunhos investigados refletem a existência de variações nos valores de CTCe.  

Valores de CTC maiores que 5 cmolc kg-1 evidenciam uma alta capacidade de 

troca de cátions (COTTA et al., 2006). Somente as amostras do ponto E não                                                  

apresentaram altos valores de CTC. Os valores médios mais elevados para CTC nas 

amostras de sedimento ocorreram no ponto D. 

Mesmo estando a caulinita, argilomineral de baixa CTC (LEMES et al., 2003), 

presente em todas as amostras e a predominância de razões texturais arenosas, 

essas amostras apresentam alta capacidade de adsorver metais, indicando que a 

fração grosseira não deve ser menosprezada nos estudos de poluição em 

ecossistemas aquáticos. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422006000100009#tab2
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Tabela 12. Atributos físicos, químicos e físico-químicos das amostras de sedimentos coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, 
Brasil 
 

Pontos de Coleta Camada (cm) pH Eh (mV) 
CMT(3) AT(4) CTCe

(5) CT(6) CO(7) CI(8) S 

(cmolc kg-1) (g kg-1) 

A 

0-5 6,8 -268 4,7 0,8 5,5 12,6 10,4 2,1 0,2 
5-10 6,8 -246 4,0 0,8 4,8 6,9 4,9 2,0 0,2 

10-15 6,4 -252 4,8 0,8 5,7 13,6 4,2 9,3 0,7 
15-20 6,0 -263 4,3 0,9 5,2 10,1 8,6 2,4 1,7 
20-25 6,0 -209 4,7 1,0 5,8 8,1 6,5 2,4 0,5 
25-30 6,1 -188 3,5 1,3 4,9 7,2 5,7 1,4 0,4 
30-35 6,0 -232 2,2 1,3 3,6 6,3 3,8 3,5 0,3 
35-40 5,9 -280 3,3 0,9 4,3 4,9 4,6 0,2 0,4 

B 

0-5 5,8 -158 4,8 2,5 7,4 12,0 10,0 1,9 1,9 
5-10 5,9 -201 3,3 1,6 5,0 14,9 12,1 2,7 3,0 

10-15 5,8 -158 4,2 1,3 5,5 9,9 8,4 1,5 1,7 
15-20 5,6 -137 3,8 1,1 5,0 6,4 4,4 1,9 1,2 
20-25 5,0 -93 4,3 4,0 8,3 5,2 4,2 1,9 0,8 
25-30 5,2 -40 3,8 1,3 5,2 4,6 3,5 1,0 0,1 
30-35 5,7 -68 3,1 0,6 3,8 3,1 2,2 0,8 0,1 

C 

0-5 6,7 -304 7,0 0,5 7,5 3,2 2,3 0,8 0,2 
5-10 6,4 0 4,9 0,4 5,3 2,8 2,1 0,6 0,3 

10-15 6,2 55 3,8 0,5 4,4 2,6 2,3 0,2 0,3 
15-20 6,5 43 5,2 0,2 4,4 2,2 1,9 0,2 0,1 
20-25 6,3 -31 5,1 0,3 5,5 3,3 1,4 0,8 0,8 
25-30 6,4 -306 5,1 0,2 5,4 3,3 2,5 0,7 0,9 
30-35 6,7 -226 5,7 0,5 6,3 5,3 4,1 1,1 0,5 
35-40 6,8 25 7,2 0,2 7,4 3,4 2,7 0,6 0,2 
40-45 6,6 -240 7,9 0,3 8,3 2,8 2,0 0,7 0,0 
45-50 6,4 -214 6,0 0,2 6,2 10,3 8,7 1,5 2,4 
50-55 6,3 -270 8,5 0,4 8,9 4,3 3,4 0,8 1,5 

(Continua na próxima página) 
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Tabela 12. 

(Continuação) 

Pontos de Coleta Camada (cm) pH Eh (mV) 
CMT(3) AT(4) CTCe

(5) CT(6) CO(7) CI(8) S 

(cmolc kg-1) (g kg-1) 

D 

0-5 6,7 -292 6,1 0,2 6,4 16,2 13,5 2,7 1,5 
5-10 6,3 -176 6,5 0,2 6,7 16,5 14,3 2,2 1,4 

10-15 6,2 -221 7,2 0,2 7,5 16,8 13,4 3,2 1,3 
15-20 6,4 -175 6,4 0,2 6,6 17,9 14,2 3,6 1,6 
20-25 6,3 -193 7,5 0,2 7,8 17,1 14,5 2,5 1,3 
25-30 6,2 -169 6,6 0,3 6,9 17,7 15,9 2,8 1,6 
30-35 5,9 -200 7,0 0,2 7,2 14,8 11,5 3,2 1,6 
35-40 5,9 -172 6,6 0,2 6,8 15,5 12,3 3,2 1,5 

E 

0-5 5,9 -111 3,6 1,6 5,3 14,3 9,4 4,9 0,2 
5-10 6,5 -141 4,9 0,7 5,7 16,3 12,5 3,8 0,2 

10-15 6,3 -123 3,9 0,9 4,9 15,5 9,0 6,5 1,8 
15-20 6,0 -130 2,9 0,7 3,7 14,5 10,2 4,3 0,0 

 F 

0-5 6,3 -143 5,2 0,2 4,4 17,5 11,1 6,4 1,8 
5-10 6,2 -121 5,6 0,3 6,0 13,3 7,3 6,0 2,1 

10-15 6,2 -106 5,3 0,2 5,6 14,6 12,0 2,6 1,9 
15-20 6,2 -116 5,0 0,5 5,5 8,6 4,2 4,4 0,9 
20-25 6,0 -135 4,2 0,7 4,6 8,1 4,0 4,0 1,0 
25-30 6,0 -129 3,4 1,6 5,0 14,5 10,1 4,4 3,1 

(1)Cátions metálicos trocáveis. (2)Acidez trocável. (3)Capacidade de troca catiônica. (4)Carbono total. (5) Carbono orgânico. (6)Carbono 
inorgânico. 
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4.4.3 Carbono total, orgânico, inorgânico e enxofre 

 

O carbono foi principalmente encontrado na fração orgânica (Tabela 12), 

portanto a discussão será restrita a esta forma do elemento. Geralmente, as 

concentrações decresceram exponencialmente das camadas mais superficiais às 

mais profundas. Foi observada grande variação nas concentrações de carbono 

orgânico nos perfis de sedimentos (Tabela 5), Com valores médios de 6,1±2,3 g kg-1 

(ponto A); 6,4±3,7 g kg-1 (ponto B); 3,1±2,0 g kg-1 (ponto C); 13,7±1,3 g kg-1 (ponto 

D); 10,2±1,5 g kg-1 (ponto E) e 8,1±3,4 g kg-1 (ponto F). Os altos desvios-padrão 

relativos (46 a 42%) dentre e entre os resultados pára os testemunhos investigados 

corroboram a existência de variações nos valores de carbono orgânico. 

Surpreendentemente, tanto as concentrações superficiais de carbono 

orgânico quanto as concentrações médias obtidas para duas amostras localizadas a 

jusante da vala de descarte do Curtume Real (pontos B e C) foram estatisticamente 

iguais (p<0,05) à amostra-controle não poluída no rio Paraibuna (ponto A). Contudo, 

a amostra (ponto D) mais a jusante no rio Paraibuna apresentou o dobro (p<0,05) de 

carbono orgânico no sedimento, quando comparado com a referida amostra-

controle. 

Posteriormente, na seção de solos, será discutido que o Curtume Real polui 

com altos teores de matéria orgânica os solos que recebem os seus descartes. Ao 

que tudo indica essa matéria orgânica deve ser de natureza altamente recalcitrante 

e hidrofóbica, não sendo carreada com facilidade ao rio Paraibuna. Recomenda-se 

que estudos posteriores executem o fracionamento químico da matéria orgânica 

para se determinar a distribuição das substâncias húmicas nos solos impactados 

pelo carbono orgânico do Curtume Real, tal como foi feito por OLIVEIRA (2008) em 

solos de Minas Gerais impactados por resíduos sólidos oriundos de curtumes. 

Rodrigues e Formoso (2006) encontraram valores significativamente maiores 

de carbono orgânico (>4%) em amostras de sedimentos a jusante de curtumes no 

estado do Rio Grande do Sul. 

As médias de carbono orgânico das amostras localizadas no córrego das Três 

Pontes foram estatisticamente iguais (p<0,05) e devem ser reflexo do despejo 

irregular de esgoto doméstico da comunidade de baixa renda do bairro da Igrejinha à 

montante da Votorantim Metais. 
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Segundo Saraiva et al. (2009) os sedimentos que contém teores de matéria 

orgânica menores que 10% são classificados como inorgânicos. Sendo assim, os 

sedimentos da região em estudo podem então ser classificados como inorgânicos, 

uma vez que todos os resultados de carbono orgânico foram inferiores a 2%. 

Os baixos teores de matéria orgânica indicam que, na possível presença de 

metais, esses sedimentos apresentam baixa capacidade de complexação com os 

mesmos, uma vez que muitos metais se coordenam de forma eficiente com a 

matéria orgânica, tornando-os menos disponíveis à biota (SARAIVA et al., 2009). 

Além disso, presume-se que a contribuição da matéria orgânica para a CTC destes 

sedimentos seja baixa. 

O valor de alerta para o carbono orgânico total em sedimentos a serem 

dragados é de 10%. É o valor acima do qual poderá causar prejuízos ao ambiente 

na área de disposição (CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2004). Logo, 

se esses sedimentos forem dragados e o único critério de avaliação de risco for o 

conteúdo de matéria orgânica, eles poderão ser dispostos indevidamente. Contudo, 

outros critérios devem ser verificados e serão discutidos posteriormente. 

 Não foi observada uma tendência clara na distribuição das concentrações 

médias de enxofre nos perfis de sedimentos (Tabela 12). Os valores médios obtidos 

foram 0,5±0,5 g kg-1 (ponto A); 1,3±1,0 g kg-1 (ponto B); 0,7±0,7 g kg-1 (ponto C); 

1,5±0,1 g kg-1 (ponto D); 0,5±0,8 g kg-1 (ponto E) e 1,8±0,8 g kg-1 (ponto F). 

 Os sedimentos do rio Paraibuna apresentaram as maiores concentrações de 

enxofre elementar nas camadas superficiais das amostras a jusante do curtume 

Real (pontos B, C e D), o que corroboraria os mais altos teores de sulfatos obtidos 

nas amostras de água localizadas nestes pontos, como visto anteriormente. As 

amostras superficiais de sedimento no córrego das Três Pontes a jusante da 

Votorantim Metais (ponto F) apresentaram concentrações de enxofre elementar 

superiores àqueles das amostras a montante da Votorantim Metais (ponto E). Isto 

também corroboraria as afirmações feitas anteriormente. 

 Deduz-se que quantidades significativas de SO4
-2 presente nos efluentes do 

Curtume Real e da Votorantim Metais, uma vez descartados inadequadamente, 

devam entrar em contato com o meio altamente redutor das camadas superficiais 

das amostras de sedimento e se converteriam a enxofre monoclínico ou a sulfetos. 

Silva et al. (2002) especularam que grandes quantidades de CuSO4, usado como 
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algicida na represa Billings em São Paulo, eram aproveitadas como substrato para 

redução microbiana de SO4
-2 a sulfetos voláteis em ácidos (AVS). Rodrigues e 

Formoso (2006) também encontraram maiores teores de enxofre elementar em 

amostras de sedimento a jusante de um curtume. 

 

4.5 COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE METAIS PARA 

........AMOSTRAS DE SEDIMENTO  

 

A legislação brasileira preconiza que a metodologia analítica para a extração 

dos metais nas amostras de sedimento consiste na digestão Com HNO3 

concentrado utilizando forno de microondas (CONSELHO NACIONAL DE MEIO 

AMBIENTE, 2004; HORTELLANI et al., 2008), que é basicamente o método USEPA 

3051-A. Entretanto, ainda são escassos os estudos que comparam diferentes 

métodos para identificar a viabilidade do uso de uma técnica de extração alternativa 

em sedimentos brasileiros. 

Para comparação dos métodos de extração, os tratamentos originaram-se do 

esquema fatorial 10 x 4 x 6, dispostos em blocos casualizados completos com três 

repetições. Os fatores corresponderam aos dez elementos (Al, Cd, Co, Cr, Cr, Fe, 

Mn, Ni, Pb e Zn), aos quatro métodos de extração (Total, água-régia, USEPA 3051-

A e BCR) e as seis amostras superficiais de sedimento. 

Para Al, foi observado que em todas as amostras de sedimento, a extração 

total foi significativamente diferente (p<0,05) das demais, sendo sempre o 

procedimento que mais extraiu este metal (Tabela 13).  
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Tabela 13. Concentrações de Al, Cd, Co, Cr, e Cu nas amostras superficiais (0-5 cm) de sedimento da cidade de Juiz de Fora, MG, 
Brasil obtidas por diferentes métodos de extração (n=3; média±dp) 
 

Pontos de 
Coleta 

Procedimento 
Al Cd Co Cr Cu 

------ g kg-1 ------ ------------------------------------ mg kg-1 -------------------------------------- 

A 

Total 105,03 ± 9,43a 0,50 ± 0,03a 93,70 ± 10,26a 82,81 ± 9,53a 26,94 ± 4,02a 

Água-régia 21,09 ± 0,22b 0,14 ± 0,02b 100,31 ± 1,22a 48,68 ± 0,11b 14,86 ± 0,55b 

US EPA 3051-A 28,34 ± 1,26b 0,10 ± 0,01b 103,04 ± 3,04a 50,84 ± 2,72b 16,21 ± 0,24b 

BCR 24,58 ± 3,53b 0,13 ± 0,02b 107,39 ± 4,29a 48,50 ± 4,11b 16,00 ± 0,48b 

B 

Total 116,76 ± 14,37a 0,44 ± 0,06a 59,38 ± 6,22a 324,26 ± 29,49a 9,10 ± 2,81a 

Água-régia 18,51 ± 1,81b 0,10 ± 0,03b 48,89 ± 1,78b 216,95 ± 9,01b 7,15 ± 1,31a 

US EPA 3051-A 15,28 ± 1,68b <LD 51,72 ± 4,31b 227,19 ± 53,77b 7,67 ± 1,13a 

BCR 7,64 ± 0,68c 0,07 ± 0,05b 47,11 ± 2,54b 201,22 ± 15,41b 7,66 ± 8,37a 

C 

Total 19,92 ± 1,18a 65,69 ± 1,73a 153,58 ± 5,00a 49,16 ± 3,44a 12,63 ± 0,85a 

Água-régia 8,36 ± 0,36b 52,18 ± 0,79b 126,38 ± 4,54b 32,16 ± 1,41b 7,06 ± 0,13b 

US EPA 3051-A 8,50 ± 0,07b 51,77 ± 1,43b 158,52 ± 3,98a 36,78 ± 1,40b 7,79 ± 0,80b 

BCR 8,34 ± 0,19b 54,06 ± 4,14b 151,93 ± 15,48a 34,75 ± 3,11b 6,15 ± 0,24c 

D 

Total 126,61 ± 22,43a 16,82 ± 0,66a 55,83 ± 6,63a 92,27 ± 7,83a 41,89 ± 0,94a 

Água-régia 14,27 ± 0,92c 15,26 ± 0,64a 42,37 ± 1,41b 72,00 ± 3,93b 18,13 ± 0,76b 

US EPA 3051-A 31,62 ± 1,47b 17,86 ± 1,49a 56,64 ± 2,99a 73,91 ± 1,15b 17,79 ± 0,81b 

BCR 15,00 ± 0,83c 15,53 ± 0,32a 50,36 ± 6,10a 72,97 ± 4,30b 15,67 ± 0,33b 

E 

Total 100,77 ± 6,00a 4,48 ± 0,04a 2,68 ± 3,74b 87,05 ± 2,39a 41,71 ± 3,42a 

Água-régia 12,55 ± 0,68b 2,97 ± 0,03b 3,47 ± 0,25a 56,33 ± 10,21b 26,05 ± 1,82b 

US EPA 3051-A 12,74 ± 0,50b 2,87 ± 0,02b 3,26 ± 0,16a 58,00 ± 7,00b 23,00 ± 2,00b 

BCR 13,95 ± 5,03b 3,09 ± 0,12b 3,75 ± 0,22a 65,97 ± 7,93b 24,07 ± 0,90b 

F 

Total 96,89 ± 1,91a 53,89 ± 2,00a 28,00 ± 2,32a 143,97 ± 6,53a 440,65 ± 0,78a 

Água-régia 49,93 ± 0,21b 40,65 ± 0,07b 21,23 ± 2,45a 100,00 ± 20,00b 418,10 ± 0,52b 

US EPA 3051-A 49,99 ± 7,47b 41,94 ± 0,09b 24,65 ± 2,35a 97,00 ± 4,63b 405,24 ± 4,24b 

BCR 50,07 ± 8,23b 44,14 ± 27,72b 23,36  ± 3,2a  92,81 ± 10,80b 396,72 ± 30,55b 

Letras iguais minúsculas (comparação entre os diferentes extratores em uma mesma amostra de sedimento) não diferem 

significativamente entre si pelo teste Tukey HSD (p<0,05).  
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Também foi observado que as concentrações de Al extraído comos outros 

três métodos foram estatisticamente semelhantes entre si (p<0,05) em apenas 67% 

das amostras, sendo que a extração USEPA 3051-A extraiu mais Al do que aquelas 

realizadas com água-régia e pelo método BCR, respectivamente.  

Para Cd, foi observado que em 83% das amostras (pontos A, B, C, E e F) o 

método de extração total extraiu mais que os outros métodos. Nas amostras do 

ponto D, não foram encontradas diferenças significativas (p<0,05) entre as 

concentrações desse analito determinadas pelos quatro métodos de extração 

avaliados (Tabela 13). As concentrações de Cd obtidas com extração com água-

régia, método USEPA 3051 e método BCR foram estatisticamente semelhantes 

(p<0,05) em 83% das amostras (pontos A, C, D, E e F). 

As concentrações de Co obtidas pelo método de extração total foram 

estatisticamente semelhantes (p<0,05) às demais em 33% das amostras (pontos A e 

F) e conseguiu extrair mais que os outros métodos de extração na metade das 

amostras (pontos B, C e D) (Tabela 13). Os resultados obtidos com extração com 

água-régia, método USEPA 3051-A e método BCR foram estatisticamente 

semelhantes (p<0,05) em 67% das amostras (pontos A, B, E e F). 

Para Cr, foi observado que nas amostras, exceto aquelas do ponto B, o 

método de extração total extraiu mais analito que os outros métodos. Nessas 

amostras, as concentrações de Cr determinadas pelo método de extração com 

água-régia, método USEPA 3051-A e método BCR foram estatisticamente 

semelhantes (p<0,05).  

Para Cu, foi observado que em todas as amostras, o método de extração total 

conseguiu extrair mais (p<0,05) do que os outros métodos. Os resultados de Cu 

obtidos com extração com água-régia, método USEPA 3051-A e método BCR foram 

estatisticamente semelhantes (p<0,05) em 83% das amostras avaliadas (pontos A, 

B, D, E e F). 

Foi observado para Fe (Tabela 14) que a extração total foi a que mais extraiu 

esse metal em todas as amostras. Os resultados obtidos com extração com água-

régia, método USEPA 3051-A e método BCR foram estatisticamente semelhantes 

(p<0,05) em 83% das amostras (pontos A, C, D, E e F). 
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Tabela 14. Concentrações de Fe, Mn, Ni, Pb e Zn nas amostras superficiais (0-5 cm) de sedimento da cidade de Juiz de Fora, MG, 
Brasil obtidas Com diferentes métodos de extração (n=3; média±dp) 
 

Pontos de Coleta Procedimento 
Fe Mn Ni Pb Zn 

------------------ g kg-1 --------------- ------------------------------ mg kg-1 ---------------------------- 

A 

Total 42,23 ± 4,80a 0,55 ± 0,06a 52,17 ± 3,09a 11,08 ± 1,19a 74,15 ± 6,67a 

Água-régia 25,39 ± 0,80b 0,42 ± 0,00b 13,63 ± 0,27b 9,27 ± 0,51a 52,00 ± 2,53b 

US EPA 3051 29,19 ± 0,77b 0,43 ± 0,01b 14,37 ± 0,49b 11,91 ± 0,23a 50,88 ± 2,34b 

BCR 23,37 ± 0,93b 0,44 ± 0,00b 12,79  ± 1,10 B 9,73  ± 0,76a 43,06 ± 2,12b 

B 

Total 42,23 ± 4,80a 0,55 ± 0,06a 83,80 ± 8,25a 16,62 ± 2,04a 81,35 ± 7,44a 

Água-Régia 25,39 ± 0,89b 0,42 ± 0,00b 11,43 ± 0,85b 12,39 ± 0,80b 46,01 ± 3,45b 

US EPA 3051 29,19 ± 0,77b 0,43 ± 0,01b 14,17 ± 0,65b 14,17 ± 1,78b 42,96 ± 3,75b 

BCR 16,72 ± 0,24c 0,42 ± 0,01b 13,08  ± 0,93b 12,08 ± 1,33l  41,45 ± 2,87b 

C 

Total 19,21 ± 0,65a 0,14 ± 0,01a 32,28 ± 2,08a 8,13 ± 0,65a 423,21 ± 18,18a 

Água-Régia 10,10 ± 0,54b 0,08 ± 0,00b 10,50 ± 0,48b 7,84 ± 0,56a 375,70 ± 8,11b 

US EPA 3051 11,76 ± 0,34b 0,08 ± 0,00b 11,41 ± 0,16b 8,81 ± 1,00a 392,26 ± 6,48b 

BCR 9,20 ± 0,39b 0,07 ± 0,00b 13,25  ± 1,20b  7,04 ± 0,91a 389,75 ± 36,07b 

D 

Total 41,44 ± 0,56a 0,52 ± 0,06a 73,67 ± 2,96a 25,04 ± 1,76a 326,67 ± 32,24a 

Água-Régia 22,25 ± 2,00b 0,39 ± 0,11a 11,90 ± 0,16c 14,56 ± 0,39b 256,45 ± 11,68b 

US EPA 3051 20,28 ± 1,90b 0,44 ± 0,11a 21,70 ± 2,49b 16,93 ± 2,89b 285,45 ± 13,66b 

BCR 19,50 ± 0,73b 0,40 ± 0,11a 13,25 ± 0,30c 12,06 ± 1,69b 265,85 ± 4,96b 

E 

Total 53,37 ± 1,56a 0,57 ± 0,02a 19,23 ± 3,00a 16,72 ± 1,83a 400,00 ± 11,28a 

Água-Régia 43,71 ± 2,57b 0,33 ± 0,00b 11,50 ± 0,44b 14,20 ± 0,64a 349,00 ± 25,45b 

US EPA 3051 46,87 ± 1,19b 0,39 ± 0,02b 10,04 ± 0,47b 17,20 ± 0,40a 382,00 ± 11,29b 

BCR 41,70 ± 1,40b 0,38 ± 0,03b 9,96 ± 1,42b 16,31 ± 1,08a 379,01 ± 4,27b 

F 

Total 83,05 ± 1,12a 0,59 ± 0,05a 135,28 ± 10,12a 1300,13 ± 162,00a 2180,78 ± 200,00a 

Água-Régia 65,21 ± 0,59b 0,57 ± 0,05a 126,55 ± 11,52b 1200,35 ± 361,00a 1950,99 ± 315,00a 

US EPA 3051 65,79 ± 2,46b 0,57 ± 0,12a 113,20 ± 8,80b 1250,08 ± 274,00a 1801,91 ± 400,00a 

BCR 74,58 ± 8,95b 0,59 ± 0,03a 130,42 ± 7,25lb 1047,29 ± 118,00a 2093,29 ± 578,63a 

Letras iguais minúsculas (comparação entre os diferentes extratores em uma mesma amostra de sedimento) não diferem 

significativamente entre si pelo teste Tukey HSD (p<0,05).  
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Para Mn foi observado (Tabela 14) que os resultados obtidos com a extração 

total foram estatisticamente semelhantes (p<0,05) aos demais métodos de extração 

em apenas duas amostras (pontos D e F) e conseguiu extrair mais que os outros 

métodos em 67% das amostras (pontos A, B, C e E). Os resultados obtidos com 

extração com água-régia, método USEPA 3051-A e método BCR foram 

estatisticamente semelhantes (p<0,05) em todas as amostras. 

Assim Como obtido para Al, foi observado para o níquel que a extração total 

foi a que conseguiu extrair mais deste metal em todas as amostras avaliadas 

(Tabela 14). As extrações com água-régia, método USEPA 3051-A e método BCR 

foram estatisticamente semelhantes (p<0,05) em 83% das amostras (pontos A, B, C, 

E e F). 

Para Pb, foi observado que a extração total conseguiu extrair mais que os 

outros métodos de extração em apenas 33% das amostras (pontos B e D) e 

forneceu resultados estatisticamente semelhantes (p<0,05) aos demais métodos de 

extração em 67% das amostras (pontos A, C, E e F). Os resultados de Pb obtidos 

com extração Com água-régia, método USEPA 3051-A e método BCR (Tabela 14) 

foram estatisticamente semelhantes (p<0,05) em todas as amostras avaliadas. 

Para Zn, foi observado que o método de extração total foi estatisticamente 

semelhante (p<0,05) aos demais apenas nas amostras do ponto F e conseguiu 

extrair mais que os demais métodos (Tabela 14). Os resultados obtidos com as 

extrações com água-régia, método USEPA 3051-A e método BCR foram 

estatisticamente semelhantes (p<0,05) em todas as amostras.  

Como era de se esperar, dependendo do método foram encontradas 

diferentes eficiências de extração. Foram encontradas extrações diferenciadas 

especialmente nos elementos químicos incorporados à matriz silicática (Al e Fe) 

onde as recuperações com extração total foram largamente superiores (%) àquelas 

obtidas pelas extrações parciais. Por outro lado, quando foram comparados os 

resultados obtidos com extração com água-régia, método BCR e método USEPA 

3051-A, foram observadas poucas diferenças na capacidade de extração de todos 

os metais avaliados na maioria das amostras. Esse fato indica que o método que 

utilizou água-régia e o método BCR podem ser utilizados com métodos alternativos 

ao método USEPA 3051-A. 
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Rodrigues e Formoso (2006) também encontraram valores significativamente 

mais elevados para Al, Cr, Cu, Fe, Mn e Ni quando compararam um método de 

extração total (USEPA 3052) com os métodos BCR e USEPA 3051-A em amostras 

de sedimento de rio impactadas por curtumes no estado do Rio Grande do Sul. 

Finalmente, recomenda-se que estudos adicionais usem métodos de 

validação estatística para avaliar a possibilidade de utilização de mais métodos de 

extração alternativos ao USEPA 3051-A, contanto que se empreguem uma grande 

quantidade amostras de sedimento com mineralogias e potenciais de oxi-redução 

contrastantes. 

 

4.6 DIAGNÓSTICO DA POLUIÇÃO DOS SEDIMENTOS 

 

4.6.1 Distribuição horizontal e em profundidade dos poluentes nos 

..........sedimentos 

 

As concentrações dos dez metais extraídos pelo método USEPA 3051-A nos 

seis testemunhos de sedimento da cidade de Juiz de Fora apresentaram uma ampla 

faixa de valores e refletem uma significativa variabilidade horizontal e em 

profundidade. Para a verificação do impacto causado por concentrações elevadas 

desses metais potencialmente tóxicos, foi considerado o critério usado pelo 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (2004), baseado na interpretação estabelecida 

por Long et al. (1995) que utilizou dados químicos e biológicos e realizou estudos de 

campo em sedimentos marinhos e estuarinos. Foram definidos dois limites e três 

faixas para classificar a qualidade dos sedimentos: o ERL (“effects range – low”), 

que indica o limite de concentração abaixo do qual os sedimentos raramente são 

tóxicos; o ERM (“effects range – medium”), indicando que os sedimentos 

provavelmente são tóxicos, quando algum elemento metálico ultrapassa esse valor e 

a faixa maior que o ERL e menor que o ERM que indica que os sedimentos são 

possivelmente tóxicos.  

Esses limites foram obtidos a partir de resultados de extração pseudo-total e 

os metais em concentrações-traço foram excluídos quando não foi utilizada digestão 

com ácidos fortes (HORTELLANI et al., 2008). Os limites ERL e ERM foram 
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adotados pela legislação brasileira na resolução CONAMA 344 para definir os níveis 

(1 e 2) de classificação dos sedimentos de águas doces a serem dragados 

(CONAMA, 2004) e estão apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15. Níveis de classificação de sedimentos contendo metais potencialmente 

tóxicos. 

Elemento 
Nível 1 (ERL) Nível 2 (ERM) 

-------------- (mg kg-1) ---------------- 

Al VI(1) VI 

Cd 0,6 3,5 

Co VI VI 

Cr 37,3 90 

Cu 35,7 197 

Fe VI VI 

Mn VI VI 

Ni 18 35,9 

Pb 35 91,3 

Zn 123 315 

                  (1)Valor Inexistente.  

 

Alumínio, ferro e manganês 

 

Observou-se pouca variação nas concentrações de Al nos perfis de 

sedimentos (Figura 4), com valores médios de concentração de 16,5±5,81 g kg-1 

(ponto A); 9,0±7,0 g kg-1 (ponto B); 14,3±6,8 g kg-1 (ponto C); 28,8±4,1 g kg-1 (ponto 

D); 15,5±5,9 g kg-1 (ponto E) e 33,2±12,8 g kg-1 (Ponto F). Os altos valores 

encontrados para Al refletem a composição mineralógica rica em alumino-silicatos. 

As concentrações médias de Al foram estatisticamente semelhantes (p<0,05) para 

as amostras dos pontos A, B, C e E. As amostras no ponto F apresentaram 



103 

 

 

concentrações de Al muito superiores àquelas das demais amostras, e deve com 

isso corroborar a presença de mais minerais pesados contendo Al, como a gibbsita.  

De modo análogo ao Al, para o Fe foram observadas as seguintes 

concentrações médias nos perfis de sedimentos: 20,0±5,70 g kg-1 (ponto A); 9,3±6,8 

g kg-1 (ponto B); 16,2±3,7 g kg-1 (ponto C); 35,2±9,16 g kg-1 (ponto D); 27,3±14,7 g 

kg-1 (ponto E) e 39,7±15,3 g kg-1 (ponto F). As concentrações médias nos perfis 

foram estatisticamente semelhantes (p<0,05) para as amostras dos pontos A, B, C e 

D. A amostrado ponto D foi a que apresentou as maiores concentrações de Fe ao 

longo do perfil (Figura 4) e reflete a existência do mineral hematita que é rico em 

ferro. 

Foram observadas as seguintes concentrações médias de Mn nos perfis de 

sedimentos: 200±117 mg kg-1 (ponto A); 91±50 mg kg-1 (ponto B); 196±78 mg kg-1 

(ponto C); 402±95 mg kg-1 (ponto D); 252±109 mg kg-1 (ponto E) e 502±395 mg kg-1 

(ponto F). Geralmente, as concentrações de Mn decresceram com a profundidade 

(Figura 4). 

 Os resultados obtidos para Al, Fe e Mn nas amostras dos perfis são 

corroborados pelo estudo prévio realizado por Torres (1992). Altos teores de Al, Fe e 

Mn foram encontrados por Rodrigues e Formoso (2006) em amostras superficiais de 

sedimentos. Geralmente, esses metais são os mais abundantes nos sedimentos, 

pois são alguns dos elementos mais comuns na crosta terrestre (JAIN et al., 2010). 

Será visto posteriormente que as concentrações destes três metais nos sedimentos 

são concordantes com aquelas de amostras de solo coletadas na sua proximidade, 

indicando que eles têm a mesma origem geológica.  

As baixas variações nas concentrações de Al, Fe e Mn com a profundidade 

indicam que estes testemunhos estão situados em ambientes deposicionais que 

receberam produtos de intemperismo de solos e rochas ao redor das amostras 

coletadas (SILVA et al., 2002). 
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Figura 4. Distribuição das concentrações de Al, Fe, Mn e Cr nos testemunhos de 

sedimento coletados na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil. 
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Cromo total, Cr(VI) e Cr(III) 

 

Os conteúdos de cromo pseudo-total nos testemunhos de sedimentos dos 

diferentes pontos, extraídos pelo método USEPA 3051-A, estão apresentados na 

Figura 4. Foi observada grande variação nas concentrações médias de Cr entre os 

perfis de sedimentos: 31±11 mg kg-1 (ponto A); 95±99 mg kg-1 (ponto B); 55±16 mg 

kg-1 (ponto C); 67±8 mg kg-1 (ponto D); 52±15 mg kg-1 (ponto E) e 60±22 mg kg-1 

(ponto F).  

 Todos os testemunhos amostrados apresentaram ao menos uma camada 

com concentrações de Cr acima do limiar do qual se prevê baixa probabilidade de 

efeitos adversos à biota (nível 1) da resolução vigente (COSELHO NACIONAL DE 

MEIO AMBIENTE, 2004). Também, a amostra do ponto B apresentou concentrações 

superiores ao limiar do qual se prevê um provável efeito adverso à biota (nível 2). 

 As camadas 0-5 e 15-20 cm do ponto A, além de serem estatisticamente 

iguais (p<0,05) ultrapassaram o nível 1 em 36%. Entretanto, é baixa a probabilidade 

de que os teores de Cr nestas amostras sejam de origem antrópica, pois foi 

encontrada uma concentração média de Cr igual a 53 mg kg-1 em sedimentos 

superficiais nos rios Grande, Preto e Negro, situados em uma zona não-industrial 

próxima à área de estudo (TORRES, 1992). Além disso, os resultados destas duas 

camadas são estatisticamente iguais (p<0,05) ao obtido (Cr = 50±3 mg kg-1) por 

Jordão et al. (1997) em uma amostra superficial de sedimento do rio Paraibuna 

localizada à mais de 5 km a montante do Curtume Real.  Reforça-se que o material 

superficial dos sedimentos seja produto do escoamento superficial dos solos 

vizinhos e que por características geológicas próprias apresentem altos teores de 

Cr. 

A amostra do ponto B foi a que apresentou o maior número de camadas com 

concentrações de Cr acima do nível 2. A poluição por Cr nesta amostra é atribuída 

ao descarte inadequado dos efluentes do Curtume Real e é corroborado por Jordão 

et al. (1997) que encontraram uma concentração de Cr igual a 93 mg kg-1 em uma 

amostra de sedimento superficial localizada 2 km a jusante desta indústria.  

 As amostras dos pontos C e D apresentaram concentrações de Cr situadas 

na faixa entre o nível 1 e o nível 2 ao longo de praticamente todo o perfil (Figura 4). 

Esse fato sugere possível poluição pelo curtume e também poderia indicar uma 
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distribuição homogênea do metal, devido às características geológicas similares ou 

migração de Cr das camadas mais superficiais para as mais profundas, devido ao 

grande aporte deste metal pelo curtume. Os resultados obtidos foram inferiores aos 

valores de Cr encontrados em sedimentos superficiais impactados por uma indústria 

de galvanoplastia no rio Irajá, RJ (PFEIFFER et al., 1982). Ao contrário de Szalinska 

et al. (2009), não foram encontradas correlações estatísticas significativas (p<0,05) 

entre as concentrações de Cr nas camadas mais superficiais dos sedimentos com as 

da coluna d’água de cada ponto amostrado. Rodrigues e Formoso (2006) também 

encontraram concentrações de Cr superiores ao nível 2, e atribuíram isso à 

presença de curtumes localizados nos rios Feitoria e Cadeia no RS. Szalinska et al. 

(2009) atribuíram as altas concentrações de Cr verificadas no rio Dunajec na Polônia 

ao descarte inadequado de efluentes de curtume, assim como neste estudo. 

 Nas amostras localizadas no córrego das Três Pontes (pontos E e F) foram 

observados comportamentos análogos ao da amostrado ponto A, não sendo 

evidenciado, portanto, poluição por Cr ocasionada pela metalúrgica, o que é 

corroborado por estudo prévio (TORRES, 1992). 

 Deve-se ressaltar a importância do sedimento em registrar a poluição prévia 

nos ecossistemas aquáticos, pois somente as análises das amostras coletadas na 

coluna d’água, como visto anteriormente, não seria suficiente para avaliar a 

extensão da poluição por Cr proporcionada pelo Curtume Real (JORDÃO et 

al.,1999). As condições de pH e Eh da coluna d’água (praticamente neutra e 

oxidante) e dos sedimentos (levemente ácidos e anóxicos) favoreceram a uma 

possível redução de Cr(VI) a Cr(III) e precipitação de cromo na forma de Cr2O3 ou 

Cr(OH)3 (PFEIFFER et al.,1982; BARLETT, 1991; STUMM; MORGAN, 1996, JAIN et 

al., 2008, SZALINSKA et al., 2009), estes mecanismos aparentam ser as principais 

razões do processo de auto-depuração de Cr em solução nestas amostras. 

Parte da dificuldade em entender os efeitos biológicos do Cr em sedimentos é 

a existência de dois estados de oxidação estáveis, Cr(III) e Cr(VI), cada um com 

propriedades geoquímicas e efeitos ecotoxicológicos distintos (BERRY et al., 2004). 

Portanto, a análise das espécies de cromo em sedimentos se faz necessária para 

auxiliar na correta avaliação dos efeitos ecotoxicológicos e fisiológicos do Cr e servir 

de ferramenta de determinação da origem e distribuição nos sedimentos 

(SZALINSKA et al., 2009).   
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Infelizmente, a atual legislação brasileira (CONSELHO NACIONAL DE MEIO 

AMBIENTE, 2004) não contempla a análise de especiação de cromo em sedimentos 

para a regulação de valores orientadores. Além disso, não foram encontrados 

valores máximos permissíveis para Cr(III) e Cr(VI) em sedimentos em nenhum guia 

internacional de qualidade de sedimentos. 

Foram observadas na Tabela 16 as seguintes variações nas concentrações 

médias de Cr(VI) entre os perfis de sedimentos: 0,4±0 mg kg-1 (ponto A); 13,7±5,7 

mg kg-1 (ponto B); 0,5±0,2 mg kg-1 (ponto C); 0,3±0,5 mg kg-1 (ponto D); 0,1±0,1 mg 

kg-1 (ponto E) e 0,6±0,3 mg kg-1 (ponto F). 

A concentração média de Cr(VI) no testemunho (0-35 cm) de sedimento do 

ponto B foi estatisticamente superior às demais em todas as camadas avaliadas e 

apresentou um valor de Cr maior do que na amostra-controle (ponto A). Os altos 

valores das concentrações de Cr(VI) no ponto B comprovam a poluição 

proporcionada pelo Curtume Real e o possível risco à biota aquática (SZALINSKA et 

al., 2009). Além disso, houve migração desta espécie mais móvel (BERRY et al., 

2004) das camadas superficiais para as mais profundas (Tabela 16). 

O transporte do Cr(VI) é facilitado pela ausência de minerais que contenham 

óxi-hidróxidos de Fe e Al nesta amostra, como visto anteriormente. Esta espécie faz 

complexos de esfera interna estáveis nas superfícies de óxi-hidróxidos de Fe e Al, 

sendo que na superfície da goethita se coordena com ligantes mono e/ou bidentados 

(FENDORF, 1995). Soares et al. (2009) ao analisarem as espécies de Cr em 

diferentes efluentes do Curtume Real identificaram que no efluente da etapa 

conhecida como Beamhouse, as concentrações eram de 6,7±1,0 e 764±10 mg L-1 

para as espécies de Cr(VI) e Cr(III), respectivamente. Já para os efluentes finais do 

curtume, foram encontrados 1,2±0,1 e 143±1 mg L-1 para as espécies de Cr(VI) e 

Cr(III), respectivamente. Foi determinado que independente do efluente, o teor de 

Cr(VI) representava aproximadamente 0,8% do conteúdo total de cromo.
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Tabela 16. Concentrações das espécies de Cr obtidas nas amostras de sedimento 

da cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil. (n=3; média±dp) 

Pontos de Coleta 
Camada 

(cm) 
Cr (VI) Cr (III) 

--------------------- mg kg -1 ------------------ 

A 

0-5 0,35 ± 0,03 50,59 ± 2,75 
5-10 0,36 ± 0,03 30,35 ± 3,21 

10-15 0,59 ± 0,01 25,16 ± 1,98 
15-20 0,28 ± 0,03 49,15 ± 2,98 
20-25 0,63 ± 0,03 26,74 ± 3,05 
25-30 0,70 ± 0,02 24,31 ± 2,97 
30-35 0,56 ± 0,12 22,13 ± 3,17 
35-40 0,46 ± 0,07 22,21 ± 0,63 

B 

0-5 14,15 ± 0,85 234,10 ± 52,93 
5-10 19,47 ± 2,54 205,53 ± 3,62 

10-15 19,82 ± 1,18 23,49 ± 3,98 
15-20 17,38 ± 4,67 20,93 ± 21,03 
20-25 11,47 ± 1,47 30,41 ± 0,86 
25-30 9,26 ± 1,26 28,62 ± 0,61 
30-35 4,39 ± 0,23 31,17 ± 2,33 

C 

0-5 0,39 ± 0,06 36,39 ± 1,34 
5-10 0,60 ± 0,06 50,05 ± 1,24 

10-15 0,44 ± 0,03 49,34 ± 1,52 
15-20 0,51 ± 0,06 42,50 ± 0,64 
20-25 0,31 ± 0,01 33,53 ± 3,70 
25-30 0,56 ± 0,05 54,60 ± 3,00 
30-35 0,51 ± 0,09 48,79 ± 2,20 
35-40 0,77 ± 0,00 59,12 ± 6,87 
40-45 0,26 ± 0,03 76,21 ± 4,34 
45-50 0,78 ± 0,18 65,62 ± 5,54 
50-55 1,11 ± 0,09 86,79 ± 4,35 

D 

0-5 1,51 ± 0,20 72,41 ± 0,95 
5-10 0,45 ± 0,05 72,62 ± 1,62 

10-15 0,10 ± 0,01 71,66 ± 3,91 
15-20 0,09 ± 0,01 70,20 ± 1,27 
20-25 0,03 ± 0,00 66,85 ± 2,59 
25-30 0,18 ± 0,01 67,71 ± 3,88 
30-35 0,04 ± 0,01 67,75 ± 2,75 
35-40 0,09 ± 0,00 71,04 ± 0,40 

E 

0-5 0,31 ± 0,05 57,69 ± 6,95 
5-10 0,14 ± 0,03 66,07 ± 5,62 

10-15 0,14 ± 0,03 53,57 ± 8,32 
15-20 0,08 ± 0,01 30,96 ± 1,96 

F 

0-5 0,18 ± 0,06 53,96 ± 5,62 
5-10 0,19 ± 0,04 53,33 ± 7,57 

10-15 0,89 ± 0,06 59,65 ± 2,28 
15-20 0,69 ± 0,10 37,78 ± 2,84 
20-25 0,91 ± 0,10 38,56 ± 3,50 
25-30 0,94 ± 0,05 47,73 ± 0,32 
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Não obstante, no presente estudo verifica-se que a proporção de Cr(VI) em 

relação ao Cr pseudo-total aumenta de 5,7% na camada 0-5 cm à 45,4% na camada 

15-20 cm e depois decresce gradativamente atingindo 12,3% na camada mais 

profunda. A abundância da espécie Cr(III) reflete o descarte de efluentes de curtume 

contendo altas concentrações desta espécie (SZALINSKA et al., 2009). Como dito 

anteriormente, o Cr(III) é mais facilmente removido da coluna dágua e o processo de 

transporte em profundidade seria restrito ao Cr(VI) que é completamente associado 

à fração dissolvida. Além disso, a espécie Cr(III) pode ser oxidada à espécie mais 

tóxica Cr(VI) na presença de MnO2 em suspensão e nas camadas mais superficiais 

do sedimento devido à interface sedimento-água (BERRY et al., 2004; SZALINSKA 

et al., 2009). 

 

Cobalto e níquel 

 

Foram observadas as seguintes concentrações médias de Co nos perfis de 

sedimentos: 35±33 mg kg-1 (ponto A); 26±16 mg kg-1 (ponto B); 96±31 mg kg-1 (ponto 

C); 48±35 mg kg-1 (ponto D); 2,6±0,55 mg kg-1 (ponto E) e 7,0±9,0 mg kg-1 (ponto F). 

A amostra do ponto C foi a que apresentou a menor variação nos teores de Co ao 

longo do testemunho (Figura 5). 

Foi observada grande variação nas concentrações de Ni entre os perfis de 

sedimentos (Figura 5), com valores médios de 9,9±2,4 mg kg-1 (ponto A); 24±29 mg 

kg-1 (ponto B); 18±7 mg kg-1 (ponto C); 173±2 mg kg-1 (ponto D); 8,4±3,3 mg kg-1 

(ponto E) e 25,7±42,9 mg kg-1 (ponto F). Embora as concentrações médias de Ni nos 

testemunhos tenham sido baixas, com exceção das amostras-controle (pontos A e 

B) todas apresentaram ao menos uma camada do testemunho com concentrações 

de Ni que ultrapassaram ou o nível 1 ou o nível 2. 

A amostra do ponto B se apresentou poluída por Ni em profundidade, pois a 

camada 5-10 cm apresentou uma concentração superior ao nível 2 e a camada 10-

15 cm apresentou concentração de Ni superior ao nível 1. Em estudo preliminar, foi 

determinado que o efluente do Curtume Real apresentava uma concentração de 0,2 

mg L-1 de Ni. Este Ni deve ter precipitado da coluna d`água e migrado em 

profundidade no testemunho devido às condições mais ácidas desta amostra, o que 

favoreceria a sua solubilidade. 
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Figura 5. Distribuição das concentrações de Co e Ni nos testemunhos de sedimento 

coletados na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil. 

 

A amostra do ponto C se apresentou muito poluída por Ni em profundidade. A 

camada 15-20 cm ultrapassou em 1,48% o nível 2 e 36% das amostras (camadas 

25-30; 30-35; 35-40 e 40-45) ultrapassaram o nível 1. A amostra do ponto D se 

mostrou possivelmente poluída por Ni, pois 62% das amostras (camadas 0-5; 5-10; 

10-15; 30-35 e 35-40) ultrapassaram o nível 1. A amostra do ponto F apresentou alta 

poluição por Ni na superfície do testemunho. A camada 0-5 cm ultrapassou em 

215% o nível 2 o que comprovaria que a Votorantim Metais é o ponto de origem de 

poluição por este metal, ainda mais que o testemunho a montante desta fábrica não 

apresentou níveis de toxicidade para Ni. Concluí-se que as concentrações de Co e 

Ni foram muito superiores ao do estudo prévio (TORRES, 1992).  

  

Cádmio, cobre, chumbo e zinco 

 

 A identificação da poluição proporcionada pela Votorantim Metais fica mais 

evidente quando se avalia as concentrações destes quatro metais nos testemunhos 
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de sedimento, quer sejam os localizados no córrego das Três Pontes, quer sejam os 

do rio Paraibuna (Figura 6). 

Foram observadas as seguintes concentrações médias de Cd nos perfis de 

sedimentos: <LD (ponto A); <LD (ponto B); 25±11 mg kg-1 (ponto C); 18±3 mg kg-1 

(ponto D); 1,8±0,7 mg kg-1 (ponto E) e 53±47 mg kg-1 (ponto F).  

A amostra-controle no rio Paraibuna (ponto A) e a amostra imediatamente a 

jusante do Curtume Real (ponto B) ao apresentarem valores abaixo do limite de 

detecção indicaram que este metal não é um constituinte natural dos sedimentos 

deste rio e que o curtume não polui o ecossistema aquático com este metal, como 

observado por Rodrigues e Formoso (2006). Por outro lado, as concentrações de Cd 

ultrapassaram o nível 2 em todas as camadas das amostras a jusante da Votorantim 

Metais, sendo que o quadro mais crônico foi na amostra localizada a 1 km de 

distância da metalúrgica, que apresentou concentrações variando de cinco vezes a 

40 vezes acima do nível 2 nas camadas 5-10 cm e 25-30 cm, respectivamente. As 

concentrações de Cd decresceram com a distância, mas ainda assim foram altas o 

bastante para trazer risco ecotoxicológico ao rio Paraibuna como pode ser visto nas 

amostras dos pontos C e D (Figura 6). 

Foi observada grande variação nas concentrações de Cu entre os perfis de 

sedimentos (Figura 6), com valores médios de 9,3±3,6 mg kg-1 (ponto A); 11,3±3,7 

mg kg-1 (ponto B); 13,7±6,8 mg kg-1 (ponto C); 23,2±3,1 mg kg-1 (ponto D); 15,9±5,7 

mg kg-1 (ponto E) e 321±146 mg kg-1 (ponto F).  

Todas as amostras não apresentaram probabilidade significativa de risco 

toxicológico, pois estão abaixo do nível 1, com exceção do testemunho mais próximo 

da Votorantim Metais (Figura 6). Embora Cu não tenha apresentado uma 

distribuição horizontal que reflita uma alta mobilidade como a do Cd, ainda assim, na 

amostra do ponto F foi identificado uma migração vertical desse metal das camadas 

mais superficiais para as mais profundas. As três camadas mais superficiais 

apresentaram concentrações de Cu que variaram de 90,38% a 157,00% acima do 

nível 2  para as fatias 0-5 cm e 10-15 cm, respectivamente. 
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Figura 6. Distribuição das concentrações de Cd, Cu, Pb e Zn nos testemunhos de 

sedimento coletados na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil. 
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Foram observadas as seguintes concentrações médias de Pb nos perfis de 

sedimentos: 7,2±3,1 mg kg-1 (ponto A); 10,1±3,4 mg kg-1 (ponto B); 13,0±4,5 mg kg-1 

(ponto C); 23,0±2,6 mg kg-1 (ponto D); 13,5±3,1 mg kg-1 (ponto E) e 555±384 mg kg-1 

(ponto F).  

Chumbo apresentou comportamento similar ao do Cu, e somente a amostra 

mais próxima à Votorantim Metais apresentou risco toxicológico (Figura 6). A 

camada mais superficial deste testemunho apresentou uma concentração maior que 

o nível 2 e decresceu gradativamente com a profundidade, mas ainda assim com 

concentrações acima do nível 2 em todo o perfil, sendo que a última camada (25-30 

cm) tinha uma concentração de 404 mg kg-1 de Pb  

Foi observada grande variação nas concentrações de Zn entre os perfis de 

sedimentos (Figura 6), com valores médios de 34±8 mg kg-1 (ponto A); 33±7 mg kg-1 

(ponto B); 294±85 mg kg-1 (ponto C); 317±85 mg kg-1 (ponto D); 211±120 mg kg-1 

(ponto E) e 1797±1222 mg kg-1 (ponto F).  

Como era de se esperar, Zn apresentou distribuição semelhante ao do Cd. Os 

testemunhos de sedimento dos pontos A e B foram os únicos que se apresentaram 

abaixo do nível 1 para este metal (Figura 6). Assim como visto para Cd, Zn 

apresentou valores que em muito ultrapassaram o nível 2 na amostra do ponto F. 

Estes valores refletem uma grande mobilidade e enriquecimento deste metal das 

camadas mais superficiais para as mais profundas, pois a última camada (25-30 cm) 

apresentou uma concentração de 4223,73 mg kg-1 de Zn, que é 12 vezes maior que 

o nível 2. Surpreendentemente, a amostra-controle no córrego das Três Pontes 

(ponto F) apresentou poluição em todo o perfil com concentração de Zn na camada 

mais superficial 21,26% vezes acima do nível 2. Isto significa que o período de 

tempo sem impermeabilização na barragem de rejeitos da Votorantim Metais 

proporcionou a lixiviação e transporte horizontal deste metal, podendo inclusive ter 

atingido o aqüífero da região. 

  Os resultados de Cu, Pb e Zn deste estudo foram muito superiores aos 

obtidos por Torres (1992), mas os de Cd foram inferiores. As concentrações de Cd, 

Cu, Pb e Zn, encontrados por Torres (1992), nos sedimentos superficiais do córrego 

das Três Pontes e do rio Paraibuna foram os seguintes: 65 e 323 mg kg-1 de Cd; 119 
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e 125 mg kg-1 de Cu; 252 e 588 mg kg-1 de Pb e 877 e 2159 mg kg-1 de Zn no rio 

Paraibuna e no córrego das Três Pontes, respectivamente. 

 Jordão et al. (1990) identificaram o mesmo comportamento horizontal para 

Cd, Cu, Pb e Zn no córrego das Três Pontes, isto é, as concentrações eram baixas a 

montante da Votorantim Metais e aumentavam imediatamente a jusante desta 

indústria. A ausência de Cd, Cu, Pb e Zn nos minerais serve como indício de que 

estes metais estejam preferencialmente em frações geoquímicas não residuais. 

 Em sistemas fluviais as concentrações dos metais tendem a decrescer nos 

sedimentos localizados a jusante das fontes de poluição, e é isso que se observa a 

partir do ponto F. Esse padrão tem sido atribuído a processos hidrodinâmicos, como 

a diluição desedimentos não poluídos transportados pelo rio e a seleção hidráulica 

durante o transporte dos sedimentos (GOMES et al., 2010). A importância dos 

processos fluviais na dispersão dos metais a partir de locais contaminados é bem 

conhecida: o sedimento em suspensão transportado pelo rio é um processo contínuo 

e de longe, o mais importante em relação à dispersão, principalmente nos períodos 

de elevada vazão.  Se for considerado que o sedimento em suspensão é composto 

praticamente por silte e argila, a dispersão através do material em suspensão se 

dará de forma muito mais rápida e mais extensa do que através do material de 

fundo, formado principalmente por partículas de areia ou maiores (WARDAS et al., 

1996; GOMES et al., 2010). 

 Gomes et al. (2010) também encontraram forte poluição de Cd, Cu, Pb e Zn 

em sedimentos superficiais próximos à metalúrgica Votorantim Metais Zinco, situada 

no município de Três Marias, MG. Outros pesquisadores também identificaram 

poluição por metais em sedimentos oriundos de metalúrgicas (WARDAS et al., 1996; 

ZHENG et al., 2008). Por outro lado, Rodrigues e Formoso (2006) não identificaram 

concentrações de Cd, Cu, Pb e Zn em sedimentos que pudessem ser relacionados à 

presença de curtumes. 

Como visto anteriormente, existem fortes evidências de elevadas 

concentrações para uma grande série de metais potencialmente tóxicos. 

Resumindo, os testemunhos de sedimentos da cidade de Juiz de Fora aparentam 

estar poluídos na seguinte ordem decrescente de concentração: 

Zn>Pb>>Cu>Cd>Cr>Ni. 
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4.6.2 Classificação da qualidade dos sedimentos 

 

A Tabela 17 apresenta um sumário da classificação dos sedimentos contendo 

metais potencialmente tóxicos, de acordo com a classificação do CONSELHO 

NACIONAL DE MEIO AMBIENTE (2004). A amostra do ponto A foi classificada com 

nível 1 devido aos altos valores naturais de Cr e Ni. A amostra do ponto B foi 

classificada Com nível 2 devido à poluição por Cr e Ni causada pelo Curtume Real. 

As amostras dos pontos C e D foram classificadas como nível 2 por causa da 

poluição por Cr e Ni do Curtume Real e pela poluição por Cd, Ni e Zn pela 

Votorantim Metais. A amostra do ponto E foi classificada com nível 2 devido à 

poluição por Zn pela Votorantim Metais e a amostra do ponto F foi classificada com 

nível 2 devido à poluição por Cd, Cu, Ni, Pb e Zn pela Votorantim Metais. 

 

Tabela 17. Classificação dos sedimentos de acordo com a classificação do 

CONAMA. 

Ponto de coleta Principais poluentes 
 

Nível  Origem 

A Cr, Ni 1 Natural 
B Cr, Ni 2 Curtume Real 
C Cr, Ni, Cd e Zn 2 Curtume Real, Votorantim Metais 
D Cr, Ni, Cd e Zn 2 Curtume Real, Votorantim Metais 
E Zn 2 Votorantim Metais 
F Cd, Cu, Ni, Pb e Zn 2 Votorantim Metais 

 

4.6.3 Fracionamento geoquímico dos metais nas amostras de sedimento 

 

 O procedimento de extração seqüencial determina a distribuição dos metais 

entre as diferentes frações geoquímicas, refletindo a proporção de cada metal 

transportado por diferentes mecanismos químicos. A fração trocável, solúvel em 

ácido fraco e ligada a carbonatos (Fração 1) mostra a quantidade de cada elemento 

que seria liberada no meio ambiente se condições levemente mais ácidas 

surgissem. Esta é a fração geoquímica mais reativa do sedimento e, 

consequentemente aquela queapresenta o maior risco ao meio ambiente.
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Tabela 18. Fracionamento geoquímico de Al, Cd, Co, Cr, e Cu nas amostras de sedimento na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil, 
utilizando o método BCR (n=3; média±dp) 

Amostra Fração 
Al Cd Co Cr Cu 

----- g kg-1 ------- ----------------------------- mg kg-1 --------------------- 

Ponto A 

F1 0,16 ± 0,01 <LD 31,84 ± 1,30 0,12 ± 0,03 2,28 ± 0,30 

F2 2,38 ± 0,01 0,11 ± 0,02 27,99 ± 1,26 5,46 ± 0,10 4,75 ± 0,15 

F3 2,51 ± 0,15 <LD 9,20 ± 0,60 10,29 ± 0,34 1,20 ± 0,17 

R 19,53 ± 1,75 0,01 ± 0,01 38,36 ± 4,62 32,63 ± 3,88 7,77 ± 0,74 

Ponto B 

F1 0,08 ± 0,00 <LD 16,27 ± 0,57 3,70 ± 0,32 1,15 ± 0,08 

F2 1,46 ± 0,03 0,05 ± 0,01 11,64 ± 0,49 38,10 ± 3,36 3,26 ± 0,26 

F3 2,19 ± 0,28 <LD 4,81 ± 0,25 95,82 ± 14,37 0,46 ± 0,28 

R 11,55 ± 1,10 0,02 ± 0,05 14,40 ± 1,40 63,60 ± 3,47 2,79 ± 0,31 

Ponto C 

F1 0,32 ± 0,01 39,34 ± 2,79 62,93 ± 13,29 0,52 ± 0,05 0,22 ± 0,06 

F2 1,18 ± 0,12 14,56 ± 1,32 62,77 ± 4,75 4,17 ± 0,14 4,97 ± 0,38 

F3 0,45 ± 0,15 0,16 ± 0,10 7,45 ± 4,54 4,50 ± 0,48 0,21 ± 0,37 

R 6,39 ± 0,43 <LD 18,78 ± 5,30 25,56 ± 3,89 0,75 ± 0,20 

Ponto D 

F1 0,14 ± 0,01 11,78 ± 0,33 22,53 ± 0,28 1,24 ± 0,12 3,84 ± 0,03 

F2 1,71 ± 0,11 3,56 ± 0,30 12,23 ± 0,55 12,67 ± 0,80 6,36 ± 0,13 

F3 2,03 ± 0,23 0,18 ± 0,00 4,11 ± 0,34 21,23 ± 1,27 1,36 ± 0,28 

R 11,12 ± 0,72 0,02 ± 0,00 11,49 ± 0,86 37,66 ± 1,53 4,11 ± 0,24 

Ponto E 

F1 0,11 ± 0,02 2,00 ± 0,17 1,36 ± 0,02 0,37 ± 0,16 3,08 ± 0,67 

F2 0,82 ± 0,02 0,62 ± 0,12 0,64 ± 0,08 5,83 ± 1,19 6,71 ± 0,75 

F3 2,16 ± 0,20 0,14 ± 0,04 0,39 ± 0,02 12,71 ± 1,27 6,87 ± 0,24 

R 10,86 ± 2,45 0,34 ± 0,04 1,36 ± 0,30 47,07 ± 5,73 7,41 ± 0,60 

Ponto F 

F1 2,16 ± 1,96 30,33 ± 28,72 7,10 ± 4,61 12,08 ± 4,65 156,13 ± 29,67 

F2 1,76 ± 0,02 6,62 ± 0,90 7,51 ± 0,46 5,06 ± 0,12 129,97 ± 6,09 

F3 5,97 ± 0,25 1,26 ± 0,00 1,76 ± 0,08 9,27 ± 0,17 67,17 ± 1,07 

R 40,20 ± 7,70 5,93 ± 0,96 7,05 ± 1,15 66,40 ± 12,53 43,45 ± 6,14 
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. A fração redutível (Fração 2) teoricamente representa o conteúdo de cada metal 

ligado aos óxidos de ferro e manganês (designação genérica dos óxidos, hidróxidos 

e oxiidróxidos) e que seria liberado caso o sedimento fosse submetido a condições 

redutíveis. A fração oxidante (Fração 3) reflete a quantidade de metais ligada à 

matéria orgânica ou a sulfetos e que seria liberada se o sedimento fosse submetido 

a condições oxidantes. A fração residual contém o metal com a mais forte 

associação às estruturas cristalinas dos minerais dos sedimentos, e portanto são os 

mais difíceis de serem extraídos. 

 As concentrações de Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn nas diferentes 

frações individuais da extração seqüencial são mostradas nas Tabelas 20 e 21. As 

possíveis fases ou frações geoquímicas serão discutidas a seguir tendo como base 

elemento por elemento. 

Entretanto, é importante frisar que a principal interpretação está focada na 

solubilidade, possíveis associações geoquímicas e potenciais biodisponibilidade dos 

metais, ao invés do estudo de mineralogias específicas. 

 

Alumínio 

 

A distribuição de Al nas diferentes frações geoquímicas das diferentes 

amostras de sedimento foi semelhante para a maioria das amostras de sedimento, 

exceto a amostra do ponto C (Tabela 18 e Figura 7). A fração predominante em Al 

foi a residual, apresentando variações de 10,86 (ponto E) a 40,20 g kg-1 de Al (ponto 

F). As altas porcentagens de Al na fração residual indicam que esse elemento 

possui baixa biodisponibilidade, e é pobremente afetado por atividades humanas na 

área de estudo. Também indica que Al deva estar presente nas amostras na forma 

de minerais silicáticos estáveis primários e/ou secundários (SILVA et al., 2002; 

RODRIGUES; FORMOSO, 2006; PASSOS et al., 2010; PASSOS et al., 2011). A 

segunda fração mais abundante em Al foi a fração 3 (fração oxidável), com 

variações de 0,45 (ponto C) a 5,97 g kg-1 de Al (ponto F). Isto se deve à formação de 

compostos de coordenação fortes entre a matéria orgânica e cátions trivalentes 

como Al+3 (SILVA et al., 2002). Na fração 2 (fração redutível), as concentrações de 

Al variaram de 0,82 (ponto E) a 2,38 g kg-1 (ponto A). A fração 1 (trocável) foi aquela 

que apresentou as menores concentrações de Al, pois as concentrações variaram 
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de 0,08 (ponto B) a 2,16 g kg-1 de Al (ponto F). Resumindo, Al estava presente nas 

frações em ordem decrescente: residuAl > fração 3 (oxidável) > fração 2 (redutível) > 

fração 1 (trocável). A mobilidade potencial e biodisponibilidade de Al nestes pontos, 

avaliadas pela soma das três primeiras fases (não residuais) da extração seqüencial 

BCR, estão na seguinte ordem decrescente: ponto D (25,88%) > ponto C (25,33%) > 

ponto B (24,41%) > ponto E (22,16%) > ponto A (20,53%) > ponto F (19,73%). 

Como visto anteriormente, tanto a soma das frações do método BCR quanto a 

extração pseudo-total por água régia não foram suficientemente capazes de extrair 

todo Al presente nas amostras de sedimentos estudadas. Se ao invés de água-régia 

na fração residual do método BCR tivesse sido feita uma extração total, com certeza 

a figura 7 mostraria uma maior concentração de Al na fração mais refratária dos 

sedimentos. 
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Figura 7. Distribuição percentual de Al nas diferentes frações geoquímicas das 

amostras de sedimento Coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil. 

 

O predomínio de Al na fração residual, a mais imóvel do sedimento, (Figura 7) 

corrobora a ausência de correlações estatisticamente significativas com os demais 

metais potencialmente tóxicos de origem antrópica, como visto no item anterior. 

Rodrigues e Formoso (2006) também identificaram um vasto predomínio da fração 

residual na retenção de Al em sedimentos vizinhos a curtumes no Rio Grande do 

Sul. 

 
 
 

         Resíduo 

         Fração 3 

         Fração 2 

         Fração 1 
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Cádmio 

 

A distribuição do Cd nas frações geoquímicas das diferentes amostras de 

sedimento variou com a distância da fonte de poluição (Tabela 18 e Figura 8). Em 

33% das amostras (pontos A e B) predominou a fração 2 (redutível), com 

concentrações de Cd variando de 0,05 (ponto B) a 14,56 mg kg-1 (ponto C).  Nos 

67% restantes das amostras (pontos C a F) a fração 1 (trocável) foi a predominante, 

variando de abaixo do limite de detecção (ponto A) a 39,34 mg kg-1 de Cd (ponto C). 

Esses resultados indicam que a poluição industrial foi responsável por modficar 

totalmente o comportamento geoquímico do Cd nos sedimentos do rio Paraibuna. 

Passos et al. (2010) relataram que em condições naturais os baixos teores de Cd 

foram associados preferencialmente na fração rica em óxi-hidróxidos de Fe e Mn, e 

que sob condições redutoras seriam decompostos e remobilizados sob a forma de 

Fe+3 e Mn+4 no ecossistema aquático. A natureza tóxica do Cd e sua associação 

com a fração trocável podem causar efeitos deletérios à vida aquática (JAIN et al., 

2008; JAIN et al., 2010), já que na  fração mais lábil, os metais são fracamente 

ligados ao sedimento e, portanto, são considerados presentes na fração mais 

instável e reativa (PASSOS et al., 2010) predomínio do Cd na fração trocável indica 

a poluição potencial do metal contido no sedimento e eventos mais recentes de 

poluição (PASSOS et al., 2011). As análises dos teores da fração trocável reforçam, 

mais uma vez, que a Votorantim Metais está sistematicamente poluindo os 

ecossistemas aquáticos do córrego das Três Pontes e do rio Paraibuna. Cádmio, 

obtido industrialmente, é um subproduto da extração de minérios de Zn, em virtude 

de sua frequente associação ao zinco na natureza (JORDÃO et al., 1990). 

Em estudo prévio, Jordão et al. (1990) também encontraram os maiores 

teores de Cd associados à fração trocável e carbonática em amostras de sedimento 

a jusante da Votorantim Metais no córrego das Três Pontes.  

Segundo González et al. (2009) em sedimentos fluviais com pH>8,0 Cd se 

encontra principalmente associado às frações ricas em matéria orgânica, oxídica e 

residual e em sedimentos com pH<8,0 como neste estudo, Cd está 

preferencialmente sob a forma de íons trocáveis e ligados a carbonatos. 

A fração orgânica/sulfeto (oxidável) é a que desempenha a menor importância 

na fixação do Cd, pois este metal não forma compostos de coordenação estáveis 
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com a matéria orgânica dos sedimentos (JORDÃO et al., 1990). Isto é corroborado 

pela ausência de correlações significativas entre este metal e os baixos teores de 

carbono orgânico, como visto no item anterior.  

Neste estudo, Cd apresentou correlação significativa com enxofre e, portanto, 

a maior parte do Cd na fração oxidável deve estar associada preferencialmente aos 

sulfetos presentes nos sedimentos (SONG et al., 1999). 
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Figura 8. Distribuição percentual de Cd nas diferentes frações geoquímicas das 

amostras de sedimento coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil. 

 
 

De maneira geral, a associação do Cd nos pontos de coleta decresceu na 

seguinte ordem: Fração 1 (trocável) > Fração 2 (redutível) > Residual > Fração 3 

(oxidável). A mobilidade potencial e biodisponibilidade do Cd nestes pontos, 

avaliadas pela soma das três primeiras fases (não residuais) da extração seqüencial 

BCR, estariam na seguinte ordem decrescente: ponto C (100%) > ponto D (99,82%) 

> ponto A (91,24%) > ponto E (89,10%) > ponto F (86,56%) > ponto B (69,44%). 

A amostra de sedimento do ponto C foi a mais poluída por Cd (Tabela 18), 

segundo os valores orientadores preconizados pela legislação brasileira 

(CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2004). Além disso, os teores de Cd 

nesta amostra se apresentam Altamente biodisponíveis, pois todo o Cd está 

distribuído entre as três frações não residuais obtidas pela extração seqüencial, o 

que seria acima do valor máximo permitido pelo CONAMA. 
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Uma redução acidental do pH das águas do córrego das Três Pontes ou do 

rio Paraibuna poderia ser o suficiente para liberar Cd da fração redutível, 

mobilizando-o para a coluna d’água sob formas biodisponíveis e perigosas ao 

ambiente aquático. 

 
Cobalto 

 

Assim como observado para Al, a distribuição do Co nas frações geoquímicas 

das diferentes amostras de sedimento foi semelhante para a maioria das amostras 

de sedimento, exceto a amostra do ponto C (Tabela 18 e Figura 9). Cobalto foi 

identificado em todas as diferentes frações geoquímicas dos sedimentos. A fração 

trocável foi a predominante, com concentrações de Co variando de 1,36 (ponto E) a 

62,93 mg kg-1 (ponto C).  
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Figura 9. Distribuição percentual de Co nas diferentes frações geoquímicas das 

amostras de sedimento coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil. 

 
As amostras de sedimento coletadas no rio Paraibuna apresentaram 

concentrações de Co maiores do que as do córrego das Três Pontes. Ao que tudo 

indica, os sedimentos não foram impactados pela produção da Votorantim Metais, 

embora Torres (1992) tenha reportado que no processo produtivo desta indústria o 

resíduo de zinco conteria também cobalto. 
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Como visto anteriormente, ocorreu correlação estatisticamente significativa 

(p<0,05) entre Co, pH e CTC, o que poderia explicar as maiores concentrações de 

Co na fração mais lábil das amostras desedimento. 

 Geralmente, a associação do Co nos pontos de coleta decresceu na seguinte 

ordem: fração 1 (trocável) > fração 2 (redutível) > residual > fração 3 (oxidável). A 

mobilidade potencial e biodisponibilidade do Co nesses solos, avaliadas pela soma 

das três primeiras fases (não residuais) da extração seqüencial BCR, estariam na 

seguinte ordem decrescente: ponto C (87,64%) > ponto D (77,19%) > ponto F 

(69,90%) > ponto B (69,44%) > ponto A (64,28%) > ponto E (63,82%). 

 Devido aos altos teores de Co na fração trocável, esse metal apresenta alto 

potencial de biodisponibilização coluna d’água com conseqüente poluição do 

ecossistema aquático. Charriau et al. (2010) também encontraram altas 

concentrações de Co na fração trocável de sedimentos fluviais franceses. 

 
Cromo 

 

Assim como observado para Cd, a distribuição de Cr nas diferentes frações 

geoquímicas das diferentes amostras de sedimento foi bastante heterogênea, com 

destaque para a amostra altamente poluída pelas atividades do Curtume Real 

(Tabela 18 e Figura 10). Excetuando a amostrado ponto B, a fração predominante foi 

a residual, com concentrações variando de 25,56 (ponto C) a 66,40 mg kg-1 de Cr 

(ponto F) (Tabela 18). A amostra a jusante do Curtume Real refletiu o impacto nos 

sedimentos do rio Paraibuna causado pela poluição por Cr, pois foi a que 

apresentou os maiores teores de Cr (p<0,05) na fração oxidável das amostras de 

sedimento. 

Cromo nas amostras não impactadas pelo Curtume Real é pouco disponível 

para a fauna aquática, e de baixo potencial para entrar na cadeia alimentar. 

Portanto, o conteúdo relativo de um metal na fração residual pode ser usado como 

uma medida da contribuição de fontes naturais e também do grau de poluição do 

sistema fluvial (PASSOS et al., 2010). 

Os resultados obtidos são corroborados por Rodrigues e Formoso (2006) que 

encontraram os maiores teores de Cr na fração residual em amostras a montante de 

curtumes e na fração oxidável nas amostras a jusante dos curtumes. Silva et al. 

(2002) também encontraram as maiores concentrações de Cr na fração oxidável. 
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A segunda fração mais abundante para Cr foi a fração 3 (fração oxidável), 

com concentrações variando de 4,50 (ponto C) a 95,82 mg kg-1 de Cr (ponto B). Isto 

se deve à formação de compostos de coordenação de altas constantes de formação 

entre a matéria orgânica e a espécie Cr(III), que retém, o metal temporariamente nos 

sedimentos (ARMIENTA et al., 1996; RODRIGUES; FORMOSO, 2006; OLIVEIRA, 

2008). Entretanto, mudanças hidrodinâmicas associadas a eventos de tempestades 

poderiam resultar na resuspensão e oxidação dos sedimentos superficiais, com a 

subseqüente liberação de Cr para a coluna d’água ou conversão para uma fase 

sólida mais biodisponível (RODRIGUES; FORMOSO, 2006; JAIN et al., 2008; 

ZHIGANG, 2008). 

Como visto anteriormente, o Cr apresentou correlação estatística significativa 

(p<0,05) com carbono orgânico, corroborando a importância da matéria orgânica na 

fixação deste metal no sedimento (RODRIGUES; FORMOSO, 2006). 

As concentrações de Cr na fração 2 (fração redutível) variaram de 4,17 (ponto 

C) a 38,10 mg kg-1 (ponto B). A fração 1 (trocável) foi aquela que apresentou as 

menores concentrações de Cr, pois as concentrações variaram concentrações 

variaram de 0,12 (ponto A) a 12,08 mg kg-1 de Cr (ponto F). A amostra F é aquela 

que apresenta o maior risco do Cr entrar na cadeia alimentar, pois foi a que 

apresentou maior concentração de Cr na fração mais lábil do sedimento. 
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Figura 10. Distribuição percentual de Cr nas diferentes frações geoquímicas das 

mostras de sedimento coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil. 
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Geralmente, a associação do Cr nos pontos de coleta decresceu na seguinte 

ordem: residual > fração 3 (oxidável) > fração 2 (redutível) > fração 1 (trocável). A 

mobilidade potencial e biodisponibilidade do Cr nesses solos, avaliadas pela soma 

das três primeiras fases (não residuais) da extração seqüencial BCR, estão na 

seguinte ordem decrescente: ponto B (68,39%) > ponto D (48,27%) > ponto A 

(32,71%) > ponto F (28,46%) > ponto E (28,65%) > ponto C (26,44%). 

 

Cobre 

 

Assim como observado para Cd e Cr, a distribuição do Cu nas frações 

geoquímicas das diferentes amostras de sedimento foi bastante heterogênea 

(Tabela 18 e Figura 11). Em geral, a fração predominante foi a fração 2 (redutível), 

com concentrações variando de 3,26 (ponto C) a 129,92 mg kg-1 de Cu (ponto F), 

seguida da fração residual, com concentrações variando de 0,75 (ponto  C) a 43,45 

mg kg-1 (ponto F). 

O predomínio de Cu nessas duas frações indica que esse metal está 

preferencialmente associado aos compostos inorgânicos, e que provavelmente o 

ssubstrato geoquímico caulinita está desempenhando um importante papel na 

retenção deste metal, assim como os óxi-hidróxidos amorfos de Fe e Mn (JAIN et al., 

2010). Também, a grande concentração de Cu na fração redutível corrobora a 

afirmação de González et al. (2009) de que essa fração é a que acumula metais em 

sistema aquoso por adsorção e co-precipitação. A fração trocável apresentou altos 

teores de Cu, variando de 0,22 (ponto C) a 156,13 mg kg-1 (ponto F).  

Foram relatados em estudos anteriores que Cu possui alta afinidade pela 

fração oxidável do sedimento por ter uma tendência de complexar facilmente com a 

as substâncias húmicas presentes na matéria orgânica ou com os sulfetos naturais 

dos sedimentos (JORDÃO et al., 1990; SILVA et al., 2002; JAIN et al., 2008; 

GONZÁLEZ et al., 2009; JAIN et al., 2010). Pode ser que sob uma coluna d’água 

oxidante, uma fração significativa de Cu tenha atingido a superfície do sedimento e 

tenha retornado para a coluna d’água pela mineralização da fração rica em matéria 

orgânica nas camadas superficiais menos anóxicas dos sedimentos (JAIN et al., 

2008). Rodrigues e Formoso (2006) verificaram que Cu em sedimentos impactados 

por curtumes se apresentava preferencialmente associado a fração residual. 
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Assim como visto para o Cd, Jordão et al. (1990) também encontraram os 

maiores teores de Cu associados à fração orgânica e residual em amostras de 

sedimento a montante da Votorantim Metais no córrego das Três Pontes e 

enriquecimento da fração trocável na amostra a jusante da metalúrgica.  
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Figura 11. Distribuição percentual de Cu nas diferentes frações geoquímicas das 

amostras de sedimento Coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil. 

 

Geralmente, a associação do Cu nos pontos de coleta decresceu na seguinte 

ordem: fração 2 (redutível) > residual > fração 1 (trocável) > fração 3 (oxidável). A 

mobilidade potencial e biodisponibilidade do Cu nesses sedimentos, avaliadas pela 

soma das três primeiras fases (não residuais) da extração seqüencial BCR, estão na 

seguinte ordem decrescente: ponto F (89,05%) > ponto C (87,87%) > ponto D 

(73,76%) > ponto E (69,22%) > ponto B (63,60%) > ponto A (51,43%). 
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Tabela 19. Fracionamento geoquímico de Fe, Mn, Ni, Pb e Zn nas amostras de sedimento na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil 
utilizando método BCR (n=3; média±dp) 
 

Ponto de Coleta Fração 
Fe Mn Ni Pb Zn 

--------------g kg-1----------- -----------------------mg kg-1---------------------- 

A 

F1 0,32 ± 0,04 0,26 ± 0,09 1,23 ± 0,04 <LD 10,07 ± 0,63 

F2 9,42 ± 0,17 0,11 ± 0,02 0,50 ± 0,13 2,26 ± 0,19 9,65 ± 0,44 

F3 0,29 ± 0,07 0,16 ± 0,00 2,66 ± 0,66 <LD 5,10 ± 2,42 

R 13,31 ± 1,07 0,51 ± 0,00 9,40 ± 1,54 7,47 ± 0,67 18,24 ± 1,99 

B 

F1 0,23 ± 0,02 0,11 ± 0,01 1,71 ± 0,03 <LD 11,94 ± 0,09 

F2 5,21 ± 0,45 0,04 ± 0,08 0,79 ± 0,12 6,66 ± 0,60 8,87 ± 0,37 

F3 0,16 ± 0,02 0,01 ± 0,00 2,38 ± 0,43 <LD 4,65 ± 1,86 

R 11,06 ± 1,22 0,03 ± 0,00 8,20 ± 0,84 5,42 ± 1,14 15,99 ± 2,95 

C 

F1 0,23 ± 0,02 0,02 ± 0,00 1,49 ± 0,13 <LD 299,41 ± 23,11 

F2 1,99 ± 0,13 0,01 ± 0,00 2,58 ± 0,53 4,27 ± 0,44 67,85 ± 8,74 

F3 <LD 0,01 ± 0,00 1,57 ± 0,48 <LD 8,96 ± 5,83 

R 3,96 ± 0,52 0,01 ± 0,00 3,76 ± 1,27 2,77 ± 0,46 13,53 ± 2,78 

D 

F1 0,71 ± 0,02 0,22 ± 0,00 2,36 ± 0,03 <LD 152,82 ± 4,42 

F2 9,88 ± 0,38 0,14 ± 0,00 1,01 ± 0,17 9,02 ± 0,65 70,74 ± 4,21 

F3 0,10 ± 0,01 0,01 ± 0,00 2,33 ± 0,23 <LD 17,74 ± 2,39 

R 8,80 ± 0,58 0,02 ± 0,00 7,55 ± 0,70 3,03 ± 0,24 24,54 ± 2,44 

E 

F1 0,40 ± 0,06 0,21 ± 0,00 1,31 ± 0,10 <LD 196,48 ± 5,64 

F2 6,04 ± 0,32 0,04 ± 0,00 0,81 ± 0,13 10,27 ± 0,96 71,71 ± 8,68 

F3 3,55 ± 0,51 0,02 ± 0,00 1,68 ± 0,36 0,96 ± 0,21 53,22 ± 5,69 

R 31,70 ± 0,71 0,10 ± 0,02 6,15 ± 0,94 5,09 ± 0,53 57,61 ± 3,00 

F 

F1 4,68 ± 0,99 0,22 ± 0,01 20,94 ± 5,25 304,93 ± 96,92 846,57 ± 584,72 

F2 15,22 ± 0,51 0,23 ± 0,01 1,99 ± 0,15 569,01 ± 25,80 463,06 ± 18,27 

F3 4,76 ± 0,30 0,03 ± 0,00 11,95 ± 2,67 93,43 ± 3,13 197,38 ± 8,40 

R 49,90 ± 9,43 0,09 ± 0,01 95,52 ± 18,99 79,93 ± 11,44 586,29 ± 90,57 
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Ferro 

 

Assim como foi observado para Al, a distribuição do Fe nas diferentes frações 

geoquímicas das diferentes amostras de sedimento foi homogênea (Tabela 19 e 

Figura 12). A fração predominante em Fe foi a residual, com variações de 3,96 

(ponto C) a 49,90 g kg-1 de Fe (ponto F) (Tabela 19). Isto indica o predomínio dos 

óxidos de Fe cristalinos ou que o ferro está associado à caulinita ou aos demais 

compostos estáveis do sedimento (TESSIER et al., 1976; JAIN et al., 2008). O metal 

associado a essa fração não pode ser remobilizado sob condições normais 

encontradas na natureza (JAIN et al., 2008). A segunda fração mais abundante em e 

foi a fração 2 (redutível), que apresentou variações de 5,21 (ponto B) a 15,22 g kg-1 

de Fe (ponto F). Ferro nessa fração deriva principalmente de conteúdos de óxidos 

de Fe instáveis e amorfos, que sob condições anóxicas seriam especificamente 

dissolvidos pelo cloridrato de hidroxilamina (TESSIER et al., 1976). As 

concentrações de Fe na fração 3 (fração oxidável) variaram de abaixo do limite de 

detecção (ponto C) a 4,76 g kg-1 (ponto F).  

A interpretação das concentrações de Fe distribuídas nas frações redutível e 

oxidável é complicada porque os óxi-hidróxidos de Fe podem complexar a si mesmo 

com a matéria orgânica, especialmente as substancias húmicas nos sedimentos 

(JAIN et al., 2008; JAIN et al., 2010). 

Na fração 1 (trocável), as concentrações de Fe variaram de 0,23 (ponto B) a 

4,68 g kg-1 (ponto F). Rodrigues e Formoso (2006) verificaram que o Fe em 

sedimentos impactados por curtumes se apresentava de maneira similar aos 

resultados deste estudo. Charriau et al., (2010) obtiveram distribuições de Fe 

semelhantes em sedimentos superficiais franceses. 
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Figura 12. Distribuição percentual de Fe nas diferentes frações geoquímicas das 

amostras de sedimento Coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil. 

 

Geralmente, a associação do Fe nos pontos de coleta decresceu na seguinte 

ordem: residual > > fração 2 (redutível) > fração 3 (oxidável) > fração 1 (trocável). A 

mobilidade potencial e biodisponibilidade do Fe nesses sedimentos, avaliadas pela 

soma das três primeiras fases (não residuais) da extração seqüencial BCR, estão na 

seguinte ordem decrescente: ponto D (93,37%) > ponto A (43,03%) > ponto C 

(36,04%) > ponto B (33,64%) > ponto F (33,09%) > ponto E (23,99%). 

 

Manganês 

 

Assim como observado para o Al, Co e Fe a distribuição do Mn nas frações 

geoquímicas das diferentes amostras de sedimento foi bastante homogênea (Tabela 

19 e Figura 13). 

A fração 1 (trocável) foi predominante em todos os sedimentos, com 

concentrações variando de 0,02 (ponto C) a 0,26 g kg-1 de Mn (ponto A). Manganês 

divalente pode mais facilmente ser adsorvido na superfície de grãos finos de 

sedimentos do que outros íons e pode ser precipitado somente em altos valores de 

pH (8,5-10). Os baixos valores de pH dos sedimentos preveniram a precipitação de 

MnCO3 ou Mn(OH)2 pouco solúveis levando a um aumento da concentração em 

solução dos compostos de Mn com carbonato (CHEN et al., 2010). As altas 
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concentrações de Mn na fração trocável podem proporcionar risco à vida aquática 

(JAIN et al., 2008; JAIN et al., 2010). 

A fração 2 (redutível) foi a segunda que mais reteve Mn, com concentrações 

variando de 0,01 (ponto C) a 0,23 g kg-1 (ponto F). A alta concentração relativa de 

Mn na fração redutível sugere que o metal exista na forma reduzida Mn+2 (TESSIER 

et al., 1976; JAIN et al., 2008). Isto pode ser explicado pelo fato de que a oxidação 

de Mn+2 é muito mais lenta que o processo de oxidação de Fe+2 em muitas águas 

naturais (TESSIER et al., 1976; JAIN et al., 2008; JAIN et al., 2010). Em seguida 

veio a fração residual na retenção do Mn Com Concentrações que variaram de 0,01 

(ponto C) a 0,51 g kg-1 (ponto A). A retenção de Mn foi desprezível na fração 

oxidável. 

Altos valores de Mn na fração redutível também foram reportados em outros 

estudos (JAIN et al., 2008; JAIN et al., 2010; CHARRIAU et al., 2010; ALBA et al., 

2011), o que não é surpreendente, pois o cloridrato de hidroxilamina é um agente 

redutor especificamente utilizado para dissolver óxidos de Mn em solos e 

sedimentos (ADAMO et al., 2002a).  As concentrações na fração residual devem 

estar presentes como minerais primários ou secundários não muito intemperizados, 

assim como observado para Fe. 
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Figura 13. Distribuição percentual de Mn nas diferentes frações geoquímicas das 

amostras de sedimento coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil. 
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Assim como visto para Fe, Rodrigues e Formoso (2006) verificaram que Mn 

em sedimentos impactados por curtumes se apresentava de maneira similar aos 

resultados deste estudo. 

 Geralmente, a associação do Mn nos pontos de coleta decresceu na seguinte 

ordem: fração 1 (trocável)> fração 2 (redutível) > residuAl > fração 3 (oxidável). A 

mobilidade potencial e biodisponibilidade de Fe nesses sedimentos, avaliadas pela 

soma das três primeiras fases (não residuais) da extração seqüencial BCR, estão na 

seguinte ordem decrescente: ponto D (93,37%) > ponto A (88,57%) > ponto F 

(83,78%) > ponto B (83,71%) > ponto E (73,97%) > ponto C (73,39%). 

 

Níquel 

 

Assim como observado para Al, Co e Fe, a distribuição do Ni nas diferentes 

frações geoquímicas das diferentes amostras de sedimento foi bastante homogênea 

(Tabela 19 e Figura 14).  

Na fração residual foram encontradas as maiores concentrações de Ni 

variando de 3,76 (ponto C) a 95,52 mg kg-1 (ponto F) (Tabela 19). A fração residual é 

a mais fortemente associada com as estruturas cristalinas dos minerais, 

apresentando baixo risco ao meio ambiente (CHEN et al., 2010). Os resultados 

obtidos estão de acordo com o que é comumente reportado na literatura (JAIN et al., 

2008; CHARRIAU et al., 2010; JAIN et al., 2010; ALBA et al., 2011). A segunda 

fração mais abundante em Ni foi a fração 3 (oxidável), com concentrações variando 

de 1,58 (ponto C) a 11,95 mg kg-1 de Ni (ponto F). Esse metal é fortemente 

complexado em sedimentos e é liberado para a coluna d’água após a degradação 

da matéria orgânica ou oxidação de sulfetos a sulfatos (PASSOS et al., 2010). Em 

seguida vem a fração 1 (fração trocável), contendo concentrações de Ni de 1,23 

(ponto A) a 20,94 mg kg-1 (ponto F). 

A fração 2 (redutível) foi aquela que continha menores concentrações de Ni, 

variando de 0,50 (ponto A) a 2,58 mg kg-1 (ponto C).  
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Figura 14. Distribuição percentual de Ni nas diferentes frações geoquímicas das 

amostras de sedimento coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil. 

 

Rodrigues e Formoso (2006) obtiveram distribuições de Ni semelhantes em 

amostras contaminadas por curtumes. 

Geralmente, a associação do Ni nos pontos de coleta decresceu na seguinte 

ordem: residual > fração 3 (oxidável) > fração 1 (trocável) > fração 2 (redutível). A 

mobilidade potencial e biodisponibilidade do Ni nestes sedimentos, avaliadas pela 

soma das três primeiras fases (não residuais) da extração seqüencial BCR, estão na 

seguinte ordem decrescente: ponto C (60,01%) > ponto D (43,01%) > ponto E 

(38,22%) > ponto B (37,34%) > ponto A (31,86%) > ponto F (26,75%). 

 

Chumbo 

 

A distribuição de Pb nas frações geoquímicas das diferentes amostras de 

sedimento foi claramente dependente da fonte de poluição mais próxima (Tabela 19 

e Figura 15).  

A fração 2 (redutível) foi a que mais reteve Pb, com concentrações variando 

de 2,26 (ponto A) a 569,01 mg kg-1 (ponto F). Os óxi-hidróxidos de Fe Mn são 

importantes na retenção de Pb em sedimentos anóxicos com baixo pH (pH<7,0), 

principalmente na forma de adsorção específica ou pela formação de complexos 

com os óxidos de Fe e Mn (GONZÁLEZ et al., 2009; CHEN et al., 2010; ALBA et al., 

2011; VELIMIROVIC et al., 2011). A fração residual foi a segunda que mais reteve 

         Resíduo 

         Fração 3 

         Fração 2 

         Fração 1 
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Pb, com concentrações variando de 3,03 (ponto D) a 79,93 mg kg-1 (ponto F). O 

metal associado com essa fração não pode ser remobilizado sob condições normais 

encontradas no ambiente sedimentar (JAIN et al., 2008; CHEN et al., 2010; JAIN et 

al., 2010; PASSOS et al., 2010). A maior concentração de Pb na fração trocável 

(cerca de 35%) foi encontrada na amostra do ponto F e corrobora a emissão 

antrópica oriunda da Votorantim Metais. A alteração físico-química do sistema 

aquático (pH, força iônica e potencial redox) associados a eventos de dragagem 

podem promover uma liberação de Pb da fração 1 (trocável) para a coluna d’água 

(JORDÃO et al., 1990). Jordão et al. (1990) também encontraram os maiores teores 

de Pb na fração trocável em amostra de sedimento a jusante da Votorantim Metais 

no córrego das Três Pontes. 
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Figura 15. Distribuição percentual de Pb nas diferentes frações geoquímicas das 

amostras de sedimento coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil. 

 

Geralmente, a associação do Pb nos sedimentos amostrados decresceu na 

seguinte ordem: fração 2 (redutível) > residual > fração 1 (trocável) > fração 3 

(oxidável). A mobilidade potencial e biodisponibilidade do Pb nestes sedimentos, 

avaliadas pela soma das três primeiras fases (não residuais) da extração seqüencial 

BCR, estão na seguinte ordem decrescente: ponto F (92,37%) > ponto D (74,84%) > 

ponto E (68,79%) > ponto C (60,68%) > ponto B (55,13%) > ponto A (23,20%). 
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Zinco 

 

A distribuição do Zn nas frações geoquímicas das diferentes amostras de 

sedimento foi heterogênea (Tabela 19 e Figura 16).  

A fração 1 (trocável) foi predominante nas amostras impactadas pelas 

atividades industriais da Votorantim Metais, com concentrações de Zn variando de 

10,07 (ponto A) a 846,57 mg kg-1 (ponto F). A fração 2 (redutível) foi a segunda que 

mais reteve Zn, com concentrações variando de 8,87 (ponto B) a 463,06 mg kg-1 de 

Zn (ponto F). Numerosos estudos demonstraram que Zn está constantemente 

presente na fração redutível, devido à alta constante de estabilidade dos seus óxi-

hidróxidos (JAIN et al., 2008; JAIN et al., 2010). Em seguida vem a fração residual, 

com concentrações de Zn variando de 13,53 (ponto C) a 586,29 mg kg-1 (ponto F). A 

fração 3 (oxidável) foi a que apresentou as menores concentrações de Zn, variando 

de 4,65 (ponto B) a 197,38 mg kg-1 (ponto F). Os baixos teores de matéria orgânica 

apresentados pelas amostras de sedimento provavelmente limitaram a capacidade 

de formação de compostos de coordenação estáveis com o Zn e corrobora a 

ausência de correlação significativa entre C orgânico e este metal, como visto 

anteriormente. Rodrigues e Formoso (2006) identificaram que Zn estava 

preferencialmente presente na fração residual em sedimentos impactados por 

atividades de curtumes. Jordão et al. (1990) encontraram enriquecimento de Zn em 

todas as frações geoquímicas da amostra de sedimento a jusante da Votorantim 

Metais no córrego das Três Pontes. 

Assim como observado anteriormente para Cd, Cu e Pb a amostra do ponto F 

foi classificada como nível 2, por ser altamente poluída por Zn. Além da sua alta 

concentração, Zn se encontra altamente biodisponível, pois a concentração na 

fração 1 (trocável) está 168,75% acima do vAlor do nível 2 (classificação CONAMA). 
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Figura 16. Distribuição percentual de Zn nas diferentes frações geoquímicas das 

amostras de sedimento coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil. 

 

Geralmente, a associação de Zn nos sedimentos amostrados decresceu na 

seguinte ordem: fração 1 (trocável) > residual > fração 2 (redutível) > fração 3 

(oxidável). A mobilidade potencial e biodisponibilidade de Zn nestes sedimentos, 

avaliadas pela soma das três primeiras fases (não residuais) da extração seqüencial 

BCR, estão na seguinte ordem decrescente: ponto C (96,53%) > ponto D (90,77%) > 

ponto E (84,80%) > ponto F (71,99%) > ponto B (61,42%) > ponto A (57,64%).  

 De maneira geral, foi verificada uma clara distinção entre dois grupos de 

metais. Os elementos identificados como os principais poluentes (Cd, Cr, Cu, Mn, Pb 

e Zn) são caracterizados pela alta mobilidade, expressa pela soma das frações não 

residuais da extração seqüencial e, portanto, eles poderiam ser mais facilmente 

liberados à coluna d’água de variações físico-química nos sedimento. Por sua vez, 

os elementos identificados como litogênicos (Al, Co, Fe e Ni) estão principalmente 

presentes na fração residual, e esta é uma confirmação adicional de suas origens 

geoquímicas. 
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4.7 INDICADORES DE QUALIDADE DOS SOLOS  

 

4.7.1 Índices físicos e mineralogia dos solos 

 

Os resultados apresentados na Tabela 20 indicam que a classe textural 

franco-arenosa foi predominante em 17% das amostras de Latossolos Vermelho-

Amarelos (LVA) avaliados, resultando em uma textura arenosa com excessiva 

drenagem. Os 83% restantes foram identificados como pertencentes à classe 

textural franco-siltosa o que resulta em uma textura média com forte drenagem 

(EMBRAPA, 2006). 

Os baixos teores de argila favorecem a biodisponibilidade dos metais de 

transição, pois estes normalmente formam complexos de esfera interna estáveis 

com os minerais da fração argila (SPOSITO, 1989). Adicionalmente, o predomínio 

das frações mais grossas (areia + silte) indica que esses solos possuem alta 

capacidade de sofrerem migração de íons por lixiviação das camadas mais 

superficiais para as mais profundas, podendo inclusive atingir o lençol freático. Além 

disso, supõe-se que estes solos são passíveis de sofrerem escoamento superficial, 

“runoff”, favorecendo possíveis mobilizações de materiais e consequentemente 

poluindo as áreas adjacentes (MEURER, 2006; CÉSAR et al., 2010). 

Todas as amostras de LVA apresentaram quartzo (SiO2), caulinita 

(Al2Si2O5(OH)4) e gibbsita (-Al(OH)3) em suas assembléias mineralógicas 

constituintes (Tabela 20), indicando solos antigos, altamente intemperizados e 

estando de acordo com o que é comumente verificado para Latossolos brasileiros 

(SCHAEFER et al., 2008; MELO; ALLEONI, 2009, CÉSAR et al., 2010). Além disso, 

em 75% dos solos, foram identificadas as presenças de muscovita 

(KAl2(AlSi3O10)(OH)2) e biotita (K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2); em 30% hornblenda 

(NaCa2(Mg,Fe, Al)5(Si,Al8)22(OH)2); em 25% hematita (-Fe2O3); em 17% silimaNita 

(Al2SiO5) e apenas no solo 12 foi identificada presença de talco (Mg3Si4O10(OH)2). 

Estes resultados estão de acordo com os apresentados por Torres (1992) para 

sedimentos de fundo e de corrente em áreas próximas, indicando que os solos da 

região seriam os materiais parentais dos sedimentos. 
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Tabela 20. Distribuição granulométrica e mineralógica das amostras de solo coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil 

Amostra 
Areia Silte Argila 

Classe Textural Composição mineralógica 
---------- g kg-1 --------- 

 1 196,9 728,4 74,7 Franco-Siltosa Quartzo, Caulinita, Gibbsita, Muscovita e Biotita 

2 442,4 518,6 39,0 Franco-Siltosa 
Quartzo, Caulinita, Gibbsita, Muscovita, Biotita, Hornblenda, Silimanita, 
VermiCulita e Seplolite 

 3 530,5 439,9 29,6 Franco-Arenosa 
Quartzo, Caulinita, Gibbsita, Muscovita, Biotita, Hornblenda e 
Montmorilonita 

 4 558,1 411,6 30,3 Franco-Arenosa Quartzo, Caulinita, Gibbsita, Muscovita, Biotita e Hornblenda 
5 295,9 599,1 105,0 Franco-Siltosa Quartzo, Caulinita, Gibbsita, Muscovita, Biotita e Hornblenda 
 6 351,5 558,7 89,8 Franco-Siltosa Quartzo, Caulinita, Gibbsita, Muscovita, Biotita e Silimanita 
7 314,7 566,5 118,8 Franco-Siltosa Quartzo, Caulinita, Gibbsita e Hematita 
 8 317,7 617,3 65,0 Franco-Siltosa Quartzo, Caulinita, Gibbsita, Muscovita e Biotita 
9 280,4 668,3 51,3 Franco-Siltosa Quartzo, Caulinita, Gibbsita, Muscovita, e Biotita 

10 269,7 634,6 95,7 Franco-Siltosa Quartzo, Caulinita, Gibbsita, Muscovita, e Biotita 
11 286,3 615,0 98,7 Franco-Siltosa Quartzo, Caulinita, Gibbsita e Hematita 
12 362,9 618,8 18,3 Franco-Siltosa Quartzo, Caulinita, Gibbsita, Hematita e Talco 
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A presença de gibbsita era esperada devido à presença de jazidas de bauxita 

na geologia regional (STAICO, 1977; TORRES, 1992). Este mineral e os oxi-

hidróxidos de alumínio são identificados como possíveis controladores da 

solubilidade de Al nas fases sólidas dos solos (LEE, 2006). Adicionalmente, em 

termos de biodisponibilidade de metais, a abundância de gibbsita é de extrema 

relevância, pois é conhecido que oxi-hidróxidos de Fe e Al (incluindo a gibbsita) são 

hábeis em formar complexos com metais, com isso decrescendo a mobilidade e 

assimilação biótica (SPOSITO, 1989; KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001; MELO; 

ALLEONI, 2009, CÉSAR et al., 2010).  

Assim como em Torres (1992) não foram encontrados vestígios minerais de 

esfalerita (ZnS), principal matéria-prima utilizada pela Votorantim Metais, ou de 

jarosita (K2Fe6(OH)12(SO4)4), principal rejeito produzido na etapa de purificação do 

licor de lixiviação (TORRES, 1992). Adicionalmente, não foram encontrados 

quaisquer minerais contendo Zn em sua composição, ao contrário de Selim e 

Kingery (2003), que ao avaliar a mineralogia de solos norte-americanos vizinhos à 

duas metalúrgicas de zinco encontraram esfalerita, franklinita ((Zn,Mn,Fe)2O4) e 

outros minerais contendo Zn.  

 

4.7.2 Índices químicos de qualidade dos solos 

 

Os resultados obtidos e mostrados na Tabela 21 indicam que 17% das 

amostras de solo (3 e 6) são praticamente neutras; 25% das amostras de solo (8, 10 

e 11) são consideradas moderadamente ácidas e 58% das amostras de solo (1, 2, 4, 

5, 7, 9 e 12) apresentaram reação do solo fortemente ácida (EMBRAPA, 2006). Em 

geral, o valor pH deve estar acima de 6,5 a fim de minimizar a mobilidade e 

toxicidade de metais (MATOS et al., 1996). O alto valor de pH encontrado na 

amostra de solo 3 pode ser devido ao fato de que a maior parte dos efluentes e 

rejeitos provenientes de curtumes é alcalina, pois utilizam quantidades significativas 

de carbonatos e bicarbonatos, principalmente os de sódio e cálcio; e hidróxidos, 

oriundos das etapas de depilação e caleiro no processamento do couro (JORDÃO et 

al., 1998; JORDÃO et al., 1999; OLIVEIRA, 2008; SHAMS et al., 2009; GOMES et 

al., 2011). Embora a Votorantim Metais possua uma planta industrial de produção de 

ácido sulfúrico (H2SO4) (TORRES, 1992), não foram observadas diferenças entre os 
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valores de pH das amostras de solo 5 e 11 com a amostra controle de solo 1. 

Também, não foram encontradas diferenças entre os baixos teores de Al trocável. 

Entretanto, foi observado que para Ca trocável, 17% das amostras de solo (7 e 8) 

apresentaram valores médios; 25% das amostras de solo (1, 9 e 12) apresentaram 

baixas concentrações e 58% das amostras de solo (2, 3, 4, 5, 6, 10 e 11) 

apresentaram altas concentrações. Adicionalmente, foi observado que para Mg 

trocável, 17% das amostras de solo (1 e 9) apresentaram baixos valores; 33% das 

amostras de solo (4, 7, 8 e 12) apresentaram valores médios e que a metade das 

amostras de solo (2, 3, 5, 6, 10 e 11) apresentou altos valores. Cálcio e Mg 

provenientes dos resíduos de curtume são geralmente encontrados na forma de sais 

pouco solúveis (carbonatos) e hidróxidos, que são adicionados no processo para 

Alcalinizar o banho e abrir a estrutura da pele (JORDÃO et al., 1999; ALCâNTARA; 

CAMARGO, 2001; OLIVEIRA, 2008; SHAMS et al., 2009). Os efluentes da 

Votorantim Metais são tratados com óxido de cálcio (TORRES, 1992), o que poderia 

explicar os altos valores de Ca+2 e Mg+2 encontrados para as amostras de solo 5 e 

11. 

Todas as amostras apresentaram baixos valores para Na trocável, com 

exceção da amostra de solo 3, que apresentou um valor anormalmente alto 

possuindo então, caráter sódico (EMBRAPA, 2006). Poluição por Na em solos 

vizinhos a curtumes também foi encontrada por alguns pesquisadores (TARIQ et al., 

2005; TARIQ et al., 2006) que identificaram valores excessivamente altos para Na, 

Ca, K e Mg em solos paquistaneses próximos a pontos de drenagem de efluentes de 

curtumes e com isso indicaram que os elevados valores deste metal podem ser 

devido às elevadas quantidades de sais de sódio (notadamente, NaCl e Na2S) 

usados nos processos de curtimento e que se acumularam no solo quando estes 

entraram em contato com os efluentes. A poluição do solo por Na é uma fonte de 

preocupação, já que possui capacidade de: dispersar argila e matéria orgânica; 

diminuir a estabilidade dos agregados, contaminar o lençol freático e as águas 

superficiais (TARIQ et al., 2005; OLIVEIRA, 2008; GOMES et al., 2011). 

Recomenda-se que estudos adicionais avaliem toda a extensão do solo marginal à 

vala de descarte de efluentes do Curtume Real, para determinar se ocorreu 

lixiviação de Na das camadas mais superficiais para as mais profundas e/ou o lençol 
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freático, devido à sua classe textural ser franco-arenosa e possuir excessiva 

drenagem como observado na Tabela 20. 

Para K trocável foi observado que apenas a amostra de solo 3 apresentou 

altos valores; a amostra de solo 7 apresentou valores médios; 42% das amostras de 

solo (2, 5, 6, 8 e 11) apresentaram baixos valores e os 42% das amostras restantes 

de solo (1, 4, 9, 10 e 12) apresentaram valores muito baixos. Para P biodisponível foi 

observado que a amostra de solo 6 apresentou valor médio; 33% das amostras de 

solo (1, 9, 10 e 12) apresentaram valores muito baixos e 58% das amostras de solo 

(2, 3, 4, 5, 7, 8 e 11) apresentaram altos valores. 

Foi verificado que metade das amostras de solo (1, 2, 4, 7, 10 e 12) foi 

caracterizada como solos distróficos por apresentarem baixa saturação com bases 

enquanto que a outra metade das amostras de solo (3, 5, 6, 8, 9 e 11) foi 

caracterizada como solos eutróficos devido à sua alta saturação com bases. 

Adicionalmente, foi determinado que 25% das amostras de solo (1, 8 e 12) possuíam 

CTC muito baixa; outros 25% das amostras de solo (4, 9 e 10) possuíam média CTC 

e que 50% das amostras de solo (2, 3, 5, 6, 7 e 11) possuíam alta CTC.  

Todas as amostras apresentaram baixos valores de carbono em suas 

diferentes formas (orgânico e inorgânico), com exceção da amostra de solo 3 que 

apresentou valores extremamente altos, devido à natureza poluente orgânica dos 

efluentes gerados na atividade de curtimento de peles de animais (OLIVEIRA, 2008; 

GOMES et al., 2011). A matéria orgânica, embora represente geralmente em menos 

que 5% dos componentes sólidos, é responsável por cerca de 30 a 65% da CTC dos 

solos minerais e mais de 50% da CTC de solos arenosos e orgânicos, devido à 

formação de compostos de coordenação com metais, mediante reação de quelação 

(MATOS et al., 1996).  

O valor de CTC da amostra de solo 3 também foi muito superior às demais, e 

se deve ao alto teor de matéria orgânica presente com isso espera-se que este solo 

possua uma maior capacidade de adsorver metais tornando-os menos 

biodisponíveis (SPOSITO, 1989; ALLOWAY, 1995; KABATA-PENDIAS, 2001; 

MEURER, 2006). Deve-se destacar que a amostra de solo 3 apresentou valores 

extremamente altos de pH, Ca+2, Na+, K+, CTC e carbono, quando comparada à 

amostra-controle de solo 1 e à amostra mais próxima de solo 4, que possui menos 

de 15 metros de distância, respectivamente. 
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Tabela 21. Indicadores químicos de fertilidade das amostras de solo coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil 

Amostra pH(1) 
Al+3 Ca+2 Mg+2 H+Al Na+ K+ P S(2) CTC(3) V(4) C (g kg-1) 

------------ cmolc dm-3 ------------ --------- mg dm-3------ --- cmolc dm-3 --- (%) Ctotal
(5) Corg.

(6) Cinorg.
(7) 

1 4,50 0,3 0,0 0,2 3,3 0,0 8,0 0,6 0,2 3,8 6,0 4,9 3,0 1,9 
2 5,00 0,1 2,2 1,1 5,0 9,0 55,0 11,0 3,5 8,4 41,0 13,0 9,4 3,6 
3 6,70 0,2 14,0 2,5 2,0 414,0 156,0 18,5 18,7 20,7 90,0 248,4 226,4 22 
4 5,10 0,2 2,1 0,7 4,0 0,0 14,0 12,3 3,2 7,1 44,0 12,1 8,4 3,7 
5 5,30 0,0 6,2 1,1 3,5 5,0 35,0 10,4 7,4 10,9 68,0 6,4 4,0 2,4 
6 7,20 0,0 4,4 3,7 0,0 14,0 39,0 6,6 8,3 8,3 100,0 9,3 5,4 3,9 
7 4,30 1,8 0,7 0,7 8,9 5,0 66,0 10,0 1,6 10,5 15,0 17,8 10,5 7,3 
8 6,40 0,0 0,7 0,7 1,8 14,0 35,0 21,2 1,4 3,4 80,0 9,9 6,6 3,3 
9 4,76 0,9 0,2 0,1 6,0 0,0 6,0 1,4 0,3 7,2 78,7 10,1 7,6 2,5 
10 5,40 0,0 1,7 1,0 3,9 0,0 0,07 1,0 2,7 6,67 41,5 15,6 11,2 4,4 
11 6,20 0,1 6,0 1,3 4,0 5,0 35,0 12,0 7,3 11,3 68,0 7,0 3,9 3,1 
12 5,00 0,4 0,0 0,5 3,0 0,0 10,0 1,0 0,5 0,5 3,9 0,6 0,2 0,4 

(1)Medido em água na proporção 1:2,5. (2)Soma das bases trocáveis. (3)Capacidade de troca catiônica. (4) Saturação por bases. 
(5)Carbono total. (6)Carbono Orgânico. (7)Carbono inorgânico. 
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Deduz-se que a vala de descarte de efluentes do Curtume Real transborde 

periodicamente material poluente e que esse material entre em contato com o solo 

marginal, alterando os seus parâmetros de fertilidade naturais, como sugerido por 

Oliveira (2008) e observado por Tariq et al, (2006). Ao contrário do observado por 

Selim e Kingery (2003), não foram obtidas alterações significativas nos parâmetros 

de fertilidade nas amostras próximas à industria metalúrgica (solos 5 e 11), quando 

comparadas à amostra-controle de solo 1. 

 

4.7.3 Comparação dos métodos de extração de metais para amostras de solo 

 

Tradicionalmente, a estimativa do risco ambiental causado por metais em 

solos e sedimentos é baseada na quantificação dos metais após digestões com 

ácidos fortes seguidas por análises químicas (IVASK et al., 2004). Portanto, a 

legislação brasileira preconiza o uso dos métodos USEPA 3050 ou USEPA 3051-A 

para a extração de substâncias inorgânicas em solos (CONSELHO NACIONAL DE 

MEIO AMBIENTE, 2009). Entretanto, ainda são escassos os estudos que comparem 

diferentes métodos para identificar a viabilidade do uso de uma técnica de extração 

alternativa em solos tropicais. Para comparação dos métodos de extração, foi 

utilizado um tratamento estatístico com esquema fatorial 10 x 4 x 12, disposto em 

blocos casualizados completos com três repetições. Os fatores corresponderam aos 

dez elementos (Al, Cd, Co, Cr, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn), aos quatro métodos de 

extração (Total, água-régia, USEPA 3051 e BCR) e as doze amostras. 

Foi observado que a extração total extraiu mais Al que as demais (Tabela 22). 

Também, foi observado que as três demais extrações foram estatisticamente 

semelhantes entre si (p<0,05) em todas as amostras. A incapacidade das extrações 

de água-régia, USEPA 3051 e BCR em extrair tanto Al quanto a extração total se 

deve à assembléia mineralógica predominante deste metal (Tabela 20). A caulinita e 

a gibbsita são minerais resistentes à ataques químicos, pois já são produtos de 

ambiente com extremo grau de intemperismo (SPOSITO, 1989; ALLOWAY, 1995; 

KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001; SCHAEFER et al., 2008; MELO; ALLEONI, 

2009). 
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Para Cd foi observado que em 33% das amostras de solo (2, 4, 9 e 12) a 

extração total extraiu mais analito que as outras e que no restante das amostras de 

solo (1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 e 11) não foram encontradas diferenças significativas 

(p<0,05) entre os quatro métodos de extração avaliados (Tabela 22). As extrações 

com água-régia, USEPA 3051 e BCR só foram estatisticamente semelhantes 

(p<0,05) na metade das amostras de solo (1, 5, 6, 8, 11 e 12). 

Foi observado que o procedimento de extração total para Co foi 

estatisticamente semelhante (p<0,05) às demais em 33% das amostras de solo (2, 

3, 4 e 5) e extraiu mais analitos que as outras em 67% das amostras de solo (1, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 e 12) (Tabela 22). As extrações com água-régia, USEPA 3051 e BCR 

foram estatisticamente semelhantes (p<0,05) em 75% das amostras de solo (2, 3, 4, 

5, 6, 8, 9, 10 e 11). Para Cr foi observado que a extração total extraiu mais do que 

as outras em 42% das amostras de solo (1, 5, 9, 11 e 12) e foi estatisticamente 

semelhante (p<0,05) às demais em 58% das amostras de solo (2, 3 4, 6, 7, 8 e 10). 

As extrações com água-régia, USEPA 3051 e BCR foram estatisticamente 

semelhantes (p<0,05) em todas as amostras com exceção do solo 5 (Tabela 22). 

Para Cu, foi observado que a extração total extraiu mais do que as outras em 

42% das amostras de solo (1, 3, 4, 5 e 9) e foi estatisticamente semelhante (p<0,05) 

às demais em 58% das amostras (Solos 2, 6, 7, 8, 10, 11 e 12). As extrações com 

água-régia, USEPA 3051 e BCR foram estatisticamente semelhantes (p<0,05) em 

todas as amostras avaliadas (Tabela 25). 

Foi observado para Fe (Tabela 23) que a extração total foi estatisticamente 

semelhante às demais (p<0,05) apenas em duas amostras de solo (2 e 9) e 

conseguiu extrair mais do que as outras em 42% das amostras de solo (4, 5, 7, 10 e 

12). As extrações com água-régia, USEPA 3051 e BCR foram estatisticamente 

semelhantes (p<0,05) em metade das amostras de solo (2, 4, 5, 7, 9 e 10). 

Para Mn, foi observado (Tabela 23) que a extração total foi estatisticamente 

semelhante (p<0,05) às demais apenas em duas amostras de solo (5 e 9) e 

conseguiu extrair mais que as outras em 75% das amostras de solo (1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 10 e 12). As extrações com água-régia, USEPA 3051 e BCR foram 

estatisticamente semelhantes (p<0,05) em 75% das amostras de solo (1, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10 e 12). 
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Tabela 22. Concentrações totais de Al, Cd, Co, Cr, e Cu nas amostras de solo Coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil 

extraídas por diferentes procedimentos (n=3, média±dp)  

 

Amostra Procedimento 
Al Cd Co Cr Cu 

-------- g kg-1--------- ---------------------------------------- mg kg-1 -------------------------------------------------- 

1 

Total 151,69 ± 8,20a 0,90 ± 0,20a 2,57 ± 0,10a 83,26 ± 1,72a 13,02 ± 0,36a 
Água-Régia 70,78 ± 11,00b 0,70 ± 0,01a 1,82 ± 0,11b 78,62 ± 0,73b 8,10 ± 0,25b 

US EPA 3051 70,98 ± 0,75b 0,80 ± 0,03a < LD 77,81 ± 1,16b 9,50 ± 0,25b 
BCR 79,81 ± 9,24b 0,63 ± 0,08a 1,65 ± 0,53b 74,39 ± 1,16b 9,02 ± 0,70b 

 2 

Total 117,64 ± 4,19a 0,46 ± 0,03a 8,32 ± 0,16a 80,40 ± 0,81a 26,89 ± 0,03a 
Água-Régia 30,16 ± 9,01b 0,38 ± 0,02b 9,50 ± 0,50a 76,89 ± 2,79a 25,61 ± 1,32a 

US EPA 3051 32,77 ± 4,14b 0,39 ± 0,02b 8,70 ± 0,06a 78,02 ± 0,93a 27,38 ± 1,26a 
BCR 38,00 ± 2,11b 0,47 ± 0,02a 10,49 ± 0,26a 81,63 ± 0,50a 26,32 ± 0,33a 

3 

Total 52,25 ± 1,69a 0,13 ± 0,00a 2,94 ± 0,23a 5328,72 ± 272,19a 58,97 ± 0,60a 
Água-Régia 23,55 ± 7,80b 0,10 ± 0,01a 2,83 ± 0,10a 4703,04 ± 176,55a 41,36 ± 3,00b 

US EPA 3051 25,64 ± 1,88b < LD 2,21 ± 0,23a 5144,44 ± 173,92a 41,26 ± 1,41b 
BCR 23,01 ± 1,53b 0,16 ± 0,02a 2,74 ± 0,38a 4986,37 ± 615,11a 41,11 ± 10,4b 

 4 

Total 75,69 ± 3,50a < LD 5,19 ± 0,01a 52,42 ± 1,36a 13,97 ± 0,45a 
Água-Régia 21,70 ± 5,40b 0,08 ± 0,01a 4,63 ± 0,08a 51,92 ± 1,47a 10,70 ± 1,26b 

US EPA 3051 20,98 ± 1,40b < LD 4,35 ± 0,36a 52,26 ± 0,18a 11,85 ± 0,66b 
BCR 23,51 ± 3,73b 0,10 ± 0,01a 4,15 ± 0,20a 55,30 ± 3,03a 12,82 ± 0,17b 

 5 

Total 104,10 ± 1,80a 172,87 ± 3,65a 6,58 ± 0,37a 60,99 ± 0,62a 892,73 ± 0,89a 
Água-Régia 30,34 ± 6,40b 178,88 ± 4,18a 6,14 ± 0,16a 34,26 ± 0,27b 765,00 ± 8,42b 

US EPA 3051 32,05 ± 1,59b 182,40 ± 0,08a 8,76 ± 1,06a 58,06 ± 2,97a 792,70 ± 9,04b 
BCR 28,45 ± 3,24b 168,86 ± 15,7a 5,87 ± 0,83a 31,14 ± 1,24b 711,03 ± 12,25b 

 6 

Total 150,99 ± 0,48a 1,99 ± 0,04a 3,81 ± 0,31a 142,95 ± 6,78a 25,95 ± 1,52a 
Água-Régia 56,41 ± 7,28b 1,77 ± 0,08a 2,28 ± 0,12b 174,58 ± 1,93a 24,26 ± 1,56a 

US EPA 3051 47,55 ± 1,45b 1,65 ± 0,02a 2,89 ± 0,09b 158,40 ± 18,99a 22,01 ± 0,45a 
BCR 61,22 ± 1,79b 1,59 ± 0,10a 2,51 ± 0,22b 155,67 ± 3,00a 25,14 ± 1,42a 

(Continua na próxima página) 
 



144 

 

 

Tabela 22. 

(Continuação)  

Amostra Procedimento 
Al Cd Co Cr Cu 

----- g kg-1 ----- ------------------------------------------- mg kg-1 ---------------------------------------------- 

7 

Total 113,00 ± 7,75a 1,37 ± 0,02a 2,50 ± 0,16a 48,48 ± 1,16a 15,24 ± 0,97a 
Água-Régia 68,12 ± 13,23b 1,21 ± 0,04a 0,58 ± 0,02b 57,19 ± 8,99a 14,23 ± 1,36a 

US EPA 3051 77,64 ± 6,35b 0,91 ± 0,10b <LD 54,85 ± 3,95a 14,35 ± 0,90a 
BCR 82,38 ± 8,33b 1,19 ± 0,19a 0,67 ± 0,17b 51,96 ± 2,99a 15,90 ± 0,99a 

8 

Total 91,50 ± 1,12a 5,66 ± 0,11a 4,99 ± 0,63a 57,36 ± 2,41a 24,05 ± 1,72a 
Água-Régia 43,20 ± 14,97b 5,86 ± 0,12a 2,80 ± 0,08b 66,61 ± 17,89a 25,22 ± 0,63a 

US EPA 3051 64,99 ± 17,69b 4,92 ± 0,24a 3,78 ± 0,02b 59,13 ± 3,85a 28,61 ± 0,29a 
BCR 41,44 ± 2,08b 5,63 ± 0,74a 3,70 ± 0,55b 65,09 ± 4,32a 26,84 ± 2,34a 

9 

Total 109,71 ± 1,04a 1,26 ± 0,01a 6,38 ± 0,55a 32,33 ± 4,00a 13,69 ± 0,31a 
Água-Régia 36,16 ± 11,69b 0,89 ± 0,02b 3,63 ± 0,18b 12,47 ± 1,37b 8,46 ± 1,30b 

US EPA 3051 43,34 ± 3,41b 0,97 ± 0,00b 3,42 ± 0,33b 18,35 ± 2,48b 9,53 ± 0,28b 
BCR 33,48 ± 9,18b 0,66 ± 0,09c 3,46 ± 0,41b 13,31 ± 15,74b 8,74 ± 2,70b 

10 

Total 109,81 ± 6,93a 2,16 ± 0,10a 3,86 ± 0,51a 52,00 ± 5,67a 40,09 ± 3,31a 
Água-Régia 57,82 ± 17,69b 1,96 ± 0,04a 2,01 ± 0,11b 54,11 ± 3,07a 39,22 ± 0,30a 

US EPA 3051 77,87 ± 3,71b 1,24 ± 0,16b 1,93 ± 0,12b 58,19 ± 2,33a 38,72 ± 0,17a 
BCR 56,49 ± 3,94b 2,05 ± 0,30a 2,03 ± 0,17b 58,10 ± 4,71a 41,07 ± 8,96a 

11 

Total 121,75 ± 1,49a 3,38 ± 0,33a 2,30 ± 0,00a 48,64 ± 3,95a 11,92 ± 0,31a 
Água-Régia 59,32 ± 14,69b 3,00 ± 0,25a 1,00 ± 0,00b 43,58 ± 0,56b 10,31 ± 0,99a 

US EPA 3051 63,16 ± 5,50b 3,10 ± 0,16a 1,04 ± 0,00b 42,84 ± 2,51b 8,49 ± 0,67a 
BCR 50,65 ± 6,31b 2,80 ± 0,38a 0,77 ± 0,11b 41,40 ± 2,70b 10,45 ± 2,20a 

12 

Total 128,02 ± 3,37a 2,41 ± 0,06a 50,82 ± 0,29a 204,00 ± 0,00a 48,93 ± 2,90a 
Água-Régia 33,26 ± 10,89b 1,79 ± 0,06b 47,36 ± 3,06a 154,00 ± 5,12b 46,21 ± 1,95a 

US EPA 3051 32,11 ± 2,22b 1,85 ± 0,05b 40,85 ± 0,19b 169,62 ± 17,72b 49,29 ± 1,71a 
BCR 29,11 ± 2,13b 1,66 ± 0,19b 43,50 ± 10,12b 148,95 ± 12,32b 47,54 ± 5,19a 

Letras iguais minúsculas (comparação entre os diferentes procedimentos em uma mesma amostra de solo) não diferem 

significativamente entre si pelo teste Tukey HSD (p<0,05).  
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Tabela 23. Concentrações de Fe, Mn, Ni, Pb e Zn nas amostras de solo Coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil extraídas 

por diferentes procedimentos (n=3, média±dp)  

Amostra Procedimento 
Fe Mn Ni Pb Zn 

--------------------- g kg-1 ---------------- ---------------------------------- mg kg-1 ------------------------------------- 

1 

Total 38,44 ± 0,08b 0,09 ± 0,01a 33,11 ± 0,26a 7,92 ± 0,61a 29,85 ± 1,63a 
Água-Régia 39,59 ± 0,68b 0,08 ± 0,00b 8,57 ± 0,14b 8,89 ± 0,30a 4,72 ± 0,15c 

US EPA 3051 39,44 ± 0,71b 0,07 ± 0,01b 9,16 ± 0,32b 9,36 ± 1,16a 9,44 ± 0,15b 

(BCR) 44,40 ± 1,34a 0,07 ± 0,01b 7,72 ± 0,93b 8,84 ± 0,66a 10,83 ± 1,85b 

2 

Total 49,70 ± 0,48a 0,81 ± 0,01a 43,82 ± 1,64a 13,66 ± 0,22a 116,07 ± 0,89a 
Água-Régia 47,19 ± 2,08a 0,72 ± 0,04b 19,26 ± 0,37b 13,45 ± 0,57a 93,92 ± 1,86b 

US EPA 3051 45,15 ± 3,92a 0,71 ± 0,01b 25,74 ± 1,90b 12,05 ± 1,28a 92,32 ± 4,34b 

(BCR) 49,27 ± 0,78a 0,79 ± 0,01a 20,29 ± 0,86b 15,35 ± 0,92a 119,47 ± 4,44a 

3 

Total 30,70 ± 0,53a 0,41 ± 0,02a 18,32 ± 0,24a 52,87 ± 0,30a 194,96 ± 9,88a 
Água-Régia 26,69 ± 0,21b 0,30 ± 0,01b 11,00 ± 1,00b 39,61 ± 0,76c 195,92 ± 1,59a 

US EPA 3051 30,98 ± 1,17a 0,37 ± 0,00b 11,97 ± 0,33b 49,45 ± 1,51b 176,55 ± 1,20b 

(BCR) 29,31 ± 1,40a 0,34 ± 0,02b 10,67 ± 0,65b 47,69 ± 4,88b 172,50 ± 8,15b 

4 

Total 31,46 ± 0,07a 0,28 ± 0,00a 27,02 ± 0,74a 8,96 ± 0,25a 56,42 ± 1,01a 
Água-Régia 24,96 ± 0,50b 0,20 ± 0,00b 14,42 ± 0,21b 7,40 ± 0,57a 42,16 ± 3,66b 

US EPA 3051 22,64 ± 0,43b 0,19 ± 0,00b 13,05 ± 1,25b 8,00 ± 0,03a 44,95 ± 1,90b 

(BCR) 24,55 ± 0,97b 0,19 ± 0,00b 11,51 ± 1,11b 6,39 ± 0,38b 55,99 ± 13,44a 

5 

Total 61,37 ± 0,59a 10,61 ± 0,11a 30,88 ± 0,78a 1706,49 ± 40,63a 7212,19 ± 25,72a 
Água-Régia 51,03 ± 0,40b 10,60 ± 0,11a 14,96 ± 0,33b 828,39 ± 16,87c 6334,60 ± 63,56b 

US EPA 3051 49,43 ± 2,58b 11,74 ± 0,40a 17,71 ± 0,62b 1083,70 ± 16,50b 6493,75 ± 133,75b 

(BCR) 52,74 ± 3,04b 11,22 ± 0,21a 12,51 ± 1,98c 899,22 ± 15,91c 6891,42 ± 321,15b 

6 

Total 45,76 ± 2,03b 0,83 ± 0,00a 30,82 ± 1,89a 27,84 ± 0,42a 216,18 ± 9,93a 
Água-Régia 37,01 ± 2,28c 0,75 ± 0,04b 14,00 ± 2,00b 28,14 ± 2,12a 226,27 ± 4,33a 

US EPA 3051 58,29 ± 1,43a 0,72 ± 0,03b 18,44 ± 3,00b 28,03 ± 2,45a 211,82 ± 4,82a 

(BCR) 59,43 ± 0,50a 0,77 ± 0,08b 13,64 ± 0,86b 26,46 ± 3,60a 217,65 ± 45,24a 

(Continua na próxima página) 
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Tabela 23. 

(Continuação)  

Amostra Procedimento 
Fe Mn Ni Pb Zn 

-------------------- g kg-1 ------------------ --------------------------------- mg kg-1 -------------------------------- 

7 

Total 59,59 ± 1,56a 0,36 ± 0,01a 16,00 ± 1,15a 19,14 ± 0,83a 170,23 ± 2,51a 
Água-Régia 47,56 ± 0,97b 0,25 ± 0,01b 4,43 ± 0,12b 12,81 ± 0,79b 130,37 ± 1,08b 

US EPA 3051 52,33 ± 5,92b 0,27 ± 0,01b 5,29 ± 0,06b 13,50 ± 0,81b 127,95 ± 0,33b 

(BCR) 49,59 ± 2,29b 0,29 ± 0,01b 5,86 ± 0,85b 13,76 ± 2,56b 123,96 ± 12,71b 

8 

Total 45,58 ± 1,61a 0,41 ± 0,03a 25,05 ± 2,71a 24,78 ± 0,79a 566,14 ± 90,00a 
Água-Régia 41,58 ± 1,09a 0,37 ± 0,00b 13,22 ± 0,18b 23,78 ± 0,77a 559,06 ± 50,00a 

US EPA 3051 38,45 ± 0,18b 0,38 ± 0,01b 16,27 ± 0,04b 25,63 ± 1,05a 483,47 ± 70,00a 

(BCR) 43,47 ± 1,28a 0,36 ± 0,03b 10,26 ± 0,87b 22,40 ± 1,85a 501,86 ± 54,62a 

9 

Total 37,71 ± 0,32a 0,21 ± 0,02a 31,88 ± 0,99a 8,62 ± 0,82c 68,70 ± 2,00a 
Água-Régia 37,90 ± 0,60a 0,18 ± 0,01a 7,17 ± 0,23b 10,50 ± 0,23b 48,55 ± 3,00c 

US EPA 3051 40,03 ± 0,48a 0,17 ± 0,01a 7,72 ± 0,93b 12,62 ± 0,79a 46,09 ± 3,11c 

(BCR) 38,26 ± 8,32a 0,15 ± 0,01b 6,15 ± 1,66b 8,76 ± 1,90c 55,83 ± 9,31b 

10 

Total 68,52 ± 3,31a 0,39 ± 0,01a 27,19 ± 2,36a 38,34 ± 3,09a 300,81 ± 16,38a 
Água-Régia 50,49 ± 0,50b 0,32 ± 0,00b 12,40 ± 1,44b 35,59 ± 0,53a 253,96 ± 3,60b 

US EPA 3051 46,58 ± 0,64b 0,36 ± 0,01b 13,36 ± 1,10b 36,98 ± 0,57a 278,36 ± 1,91a 

(BCR) 50,53 ± 4,53b 0,35 ± 0,01b 8,91 ± 1,71c 36,90 ± 0,99a 298,62 ± 14,76a 

11 

Total 46,00 ± 15,00a 0,06 ± 0,01a 15,80 ± 0,11a 7,67 ± 0,71a 584,88 ± 90,00a 
Água-Régia 34,69 ± 0,10b 0,05 ± 0,01b 5,71 ± 0,04b 6,96 ± 0,39a 530,66 ± 70,00a 

US EPA 3051 42,56 ± 2,10a 0,05 ± 0,01a 6,79 ± 1,47b 7,00 ± 0,34a 518,84 ± 110,00a 

(BCR) 38,98 ± 4,69b 0,05 ± 0,01b 4,48 ± 0,83b 5,64 ± 0,51b 600,41 ± 111,78a 

12 

Total 76,28 ± 0,66a 1,86 ± 0,00a 181,32 ± 3,59a 27,75 ± 1,60a 202,87 ± 5,02a 
Água-Régia 59,18 ± 1,88b 1,22 ± 0,00b 115,00 ± 1,79b 28,53 ± 1,07a 174,40 ± 70,00b 

US EPA 3051 73,84 ± 0,96c 1,38 ± 0,00b 104,15 ± 2,00c 25,27 ± 1,51a 161,83 ± 40,00b 

(BCR) 63,84 ± 1,70b 1,32 ± 0,23b 121,88 ± 21,40b 29,34 ± 2,20a 128,92 ± 19,02c 

Letras iguais minúsculas (comparação entre os diferentes procedimentos de extração em uma mesma amostra de solo) não 

diferem significativamente entre si pelo teste Tukey HSD (p<0,05).  
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Assim como obtido para Al, foi observado para Ni que a extração total foi a 

que conseguiu extrair mais deste metal em todas as amostras avaliadas (Tabela 23). 

As extrações com água-régia, USEPA 3051 e BCR foram estatisticamente 

semelhantes (p<0,05) em 75% das amostras de solo (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 11). 

Para Pb, foi observado que a extração total conseguiu extrair mais que as 

outras em 42% das amostras de solo (3, 4, 5, 7 e 11) e foi estatisticamente 

semelhante (p<0,05) às demais em 50% das amostras de solo (1, 2, 6, 8, 10 e 12). 

As extrações com água-régia, USEPA 3051 e BCR (Tabela 23) foram 

estatisticamente semelhantes (p<0,05) na metade das amostras de solo (1, 2, 6, 8, 

10 e 12). 

Foi observado para Zn que a extração total foi estatisticamente semelhante 

(p<0,05) às demais em 33% das amostras de solo (5, 6, 8 e 11) e conseguiu extrair 

mais que as outras em 42% das amostras de solo (1, 5, 7, 9 e 12) (Tabela 23). As 

extrações com água-régia, USEPA 3051-A e BCR foram estatisticamente 

semelhantes (p<0,05) em 33% das amostras de solo (5, 6, 8 e 11).  

Como era de se esperar, não se recomenda a extração total para as 

determinações de Al, Co, Fe, Mn, Ni e Zn em substituicao à extração USEPA 3051-

A, como é exigido pela resolução CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE 

(2009). A extração total possui a capacidade de dissolver e extrair os metais 

contidos na matriz residual de silicatos presentes nos solos (BURT et al., 2003), com 

conseqüente aumento dos valores destes metais e assim, fornecer resultados 

inadequados ao correto enquadramento dos solos quanto ao seu grau de poluição. 

Chen e Ma (1998) também encontraram valores significativamente mais elevados 

para Fe, Mn, Ni e Zn quando compararam um método de extração total (USEPA 

3052) com os métodos USEPA 3050 e USEPA 3051-A em amostras arenosas de 

solos da Flórida, sugerindo que o alto teor de areia teria contribuído para os altos 

resultados. Por outro lado, os procedimentos de extração com água-régia e BCR se 

mostraram promissoras alternativas ao método USEPA 3051-A, para determinações 

de todos os elementos extraídos, com exceção de Zn. Melaku et al. (2005), 

deduziram que as extrações de Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb e Zn com água-régia 

eram, na maioria dos casos avaliados, suficiente para quantificar os teores destes 

metais no solo, pois se apresentaram estatisticamente semelhantes às extrações 
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ácidas assistidas por microondas. Finalmente, recomenda-se que estudos adicionais 

usem métodos de validação estatística para avaliar a possibilidade de utilização de 

mais métodos de extração alternativos ao USEPA 3051-A, contanto que se 

empreguem uma grande variedade de classes de solos brasileiros e de preferência 

com mineralogias contrastantes. 

 

4.7.4 Diagnóstico da poluição dos solos 

 

4.7.4.1 Distribuição horizontal dos poluentes nos solos 

 

As concentrações dos dez metais nos doze solos superficiais da cidade de 

Juiz de Fora, extraídos pelo método USEPA 3051-A, apresentaram uma ampla faixa 

de valores e refletem uma significativa variabilidade horizontal, como observado nas 

Tabelas 22 e 23. Deve-se destacar que elevadas concentrações de metais no solo 

são uma preocupação séria e atual de órgãos governamentais, de agências 

fiscalizadoras e de avaliação dos riscos ambientais (MAAS et al., 2010). 

 

Tabela 24. Valores orientadores para solos brasileiros (CONAMA, 2009). 

Valores 
Orientadores 

Elemento 

Al Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

---------------------------------- mg kg-1 ---------------------------------- 

Brasil 
Conama 

420 

VRQ(1)  - 0,5 13 40 35 - - 13 17 60 

VP(2) - 1,3 25 75 60 - - 30 72 300 

VI 

A(3) - 3 35 150 200 - - 70 180 450 

R(4) - 8 65 300 400 - - 100 300 1000 

I(5) - 20 90 400 600 - - 130 900 2000 
(1)Valor de Referência de Qualidade para solos do Estado de São Paulo. (2)Valor de 
Prevenção. (3)Valor de Investigação Agrícola/Área de Proteção Máxima. (4)Valor de 
Investigação Residencial. (5)Valor de Investigação Industrial. 

 

De acordo com Kabata-Pendias e Pendias (2001), a faixa ou valores críticos de 

metais em solo são: Cd, 3-8 mg kg-1; Co, 25-50 mg kg-1; Cr, 75-100 mg kg-1; Cu, 

60-125 mg kg-1; Mn, 1500 mg kg-1; Ni, 100 mg kg-1; Pb, 100-400 mg kg-1; e Zn, 70-

400 mg kg-1. Entretanto, a escolha do critério para avaliação dos teores de metais 

em solo neste trabalho, foi baseada no princípio da precaução, ou seja, no critério 
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que estabelece limites mais rígidos para metais em solo. Portanto, adotaram-se os 

valores estabelecidos pela legislação brasileira (CONSELHO NACIONAL DE MEIO 

AMBIENTE, 2009), presentes na Tabela 24. 

 

Alumínio, ferro e manganês 

As concentrações de Al nas amostras de solo variaram de 25,64 (amostra 3) 

a 70,98 g kg-1 (amostra 1). As concentrações de Fe variaram de 22,64 (solo 4) a 

73,84 g kg-1 (solo 12). As concentrações de Mn variaram de 0,05 (solo 11) a 11,74 g 

kg-1 (solo 5). Os valores obtidos para estes três metais se devem à sua grande 

abundância na crosta terrestre e à composição mineralógica específica dos 

intemperizados Latossolos Vermelho-Amarelos (ALLOWAY, 1995; KABATA-

PENDIAS; PENDIAS, 2001; SCHAEFER et al., 2008; MELO; ALLEONI, 2009; 

HERNDON et al., 2011a). 

As concentrações de Al, Fe e Mn no solo são fortemente dependentes do pH 

(SPOSITO, 1989; ALLOWAY, 1995; KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001; 

MEURER, 2006; MELO; ALLEONI, 2009). De acordo com Lee (2006) em solos com 

valores de pH abaixo de 5, a solubilidade do Al é controlada pelo mineral gibbsita e 

aqueles com pH acima de 5, a concentração de Al em fase sólida é limitada pelo 

hidróxido de alumínio amorfo (Al(OH)3). Entretanto, no presente estudo, somente 

17% das amostras de solo (1 e 9) apresentaram pH abaixo de 5 (Tabela 24) e 

mesmo assim o método USEPA 3051-A foi incapaz de extrair totalmente o Al 

(Tabela 24) indicando que este metal se encontra predominantemente na fração 

geoquímica do solo mais refratária, devido à influencia conjunta da caulinita e da 

gibbsita. Esse fato não foi observado para Fe e Mn, indicando que as presenças de 

óxi-hidróxidos cristalinos de Fe e Mn no solo não serão tão significativas na 

capacidade de adsorção de metais potencialmente tóxicos (SPOSITO, 1989; 

ALLOWAY, 1995; KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001; MEURER, 2006; MELO; 

ALLEONI, 2009). 

Como era de se esperar, baixas concentrações de Fe serve como um 

indicativo de que este metal não está sendo usado como matéria-prima nas 

indústrias desta região, quer seja no Curtume Real, quer seja na Votorantim Metais 

que só produz ligas metálicas não-ferrosas (TORRES, 1992). 
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Embora a resolução Conama Nº 420 não contemple valores orientadores para 

Al, Fe e Mn (CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2009), deve-se 

ressaltar que a amostra retirada a 1 km da Votorantim Metais (solo 5) apresentou 

concentrações de Mn maiores que aquelas obtidos para Al e Fe. As concentrações 

de Mn foram seis vezes maiores do que o limite crítico ao desenvolvimento vegetal 

proposto por Kabata-Pendias e Pendias (2001), evidenciando a poluição do solo por 

este metal. Herndon et al. (2011a) determinaram que a alta biodisponibilidade de Mn 

em solos foi a responsável por acarretar o perecimento de árvores em uma floresta 

no nordeste dos Estados Unidos. 

Muitos solos ao redor do mundo são enriquecidos em Mn devido às emissões 

oriundas de atividades antrópicas potencialmente impactantes às diferentes funções 

do ecossistema, sendo que as indústrias siderúrgicas e metalúrgicas são 

reconhecidas como as principais emissoras deste metal (HERNDON et al., 2011a; 

HERNDON et al., 2011b). 

Além do Mn ser considerado uma impureza presente nos minérios de zinco, 

refinados ou não (ADAMO et al., 2002; DU et al., 2008), sabe-se que a Votorantim 

Metais utiliza dióxido de manganês (MnO2) na torre de absorção de dióxido de 

enxofre (SO2), para produção de ácido sulfúrico, gerando como resíduo o sulfato 

manganoso (MnSO4) (TORRES, 1992). Mass et al., (2010) encontraram teores 

elevados de manganês em solos próximos a uma metalúrgica no norte da África e, 

assim, como neste estudo, deduziram que este metal seria um dos principais 

insumos para a produção de ligas metálicas.  

Com exceção do resultado obtido para Mn na amostra de solo 5, todas as 

concentrações de Fe e Mn estiveram muito próximas àquelas obtidas em estudo 

prévio (TORRES, 1992) e à amostra-controle de solo 1. 

 

Cádmio, cobre, chumbo e zinco 

 Cádmio, Cu, Pb e Zn são considerados como alguns dos elementos mais 

tóxicos disponíveis no meio ambiente e foram incluídos em uma lista de poluentes 

prioritários da agência de proteção ambiental norte americana (USEPA). Portanto, é 

indubitavelmente importante conhecer as concentrações destes elementos químicos 

para avaliar o grau de poluição do solo (DU et al., 2008; LEI et al., 2010). 
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As concentrações de Cd variaram de <LD (solo 4) a 182,40 mg kg-1 (solo 5).  

A concentração de Cd na amostra de solo 5 excedeu em oito vezes o VII (Tabela 

24); 25% das amostras de solo (2, 3 e 4) apresentaram concentrações de Cd abaixo 

do VRQ; 33% das amostras de solo (1, 7, 9 e 10) apresentaram concentrações 

acima do VRQ e abaixo do VP e os outros 33% das amostras (6, 8, 11 e 12) 

apresentaram concentrações acima do VP e abaixo do valor de VI. 

As concentrações de Cu variaram de 8,46 (solo 9) a 792,70 mg kg-1 (solo 5). 

A amostra de solos 5 apresentou uma concentração de Cu 32% mais elevada que o 

limite imposto pelo VII (Tabela 25); 16% das amostras de solo (3 e 12) apresentaram 

concentrações superiores ao VRQ e abaixo do VP e 75% das amostras (Solos 1, 2, 

4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) possuem concentrações abaixo do VRQ. 

As concentrações de Pb variaram de 7,00 (solo 11) a 1.083,70 mg kg-1 (solo 

5). A concentração de Pb na amostra de solo 5 superou em 20% o VII (Tabela 25); 

43% das amostras de solo (3, 6, 8, 10 e 12) foram superiores ao VRQ e inferiores ao 

VP e metade das amostras de solo (1, 2, 4, 7, 9 e 11) apresentaram concentrações 

abaixo do VRQ. 

As concentrações de Zn variaram de 9,44 (solo 1) a 6.493,75 mg kg-1 (solo 5). 

A concentração de Zn na amostra de solo 5 superou em 225% o VII (Tabela 27); 

16% das amostras de solo (1 e 4) apresentaram valores abaixo do VRQ; 25% das 

amostras de solo (8, 9 e 11) apresentaram valores acima do VP e abaixo do VI e 

metade das amostras de solo (2, 3, 6, 7, 10 e 12) apresentaram valores acima do 

VRQ e abaixo do VP. 

As concentrações estatisticamente mais altos (p<0,05) de Cd, Cu, Pb e Zn na 

amostra que está localizada a 1 km de distância da Votorantim Metais (solo 5), 

quando comparadas com as concentrações desses metais nas demais amostras, 

evidencia o potencial poluidor dos solos da região proporcionado pela metalúrgica. 

Foi observado um significativo enriquecimento destes metais quando se 

compararam os teores na amostra mais poluída (solo 5) com os teores presentes na 

amostra-controle (solo 1). Os fatores de enriquecimento encontrados foram: 222 

vezes para o Cd; 82 vezes para o Cu; 117 vezes para o Pb e 686 vezes para o Zn. 

Os resultados de Cr, Ni, Pb e Zn obtidos nas amostras de solo foram muito 

superiores àqueles determinados por Torres (1992), que identificou, em quatro solos 
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vizinhos à Votorantim Metais, teores de Cd variando de 9 a 25 mg kg-1; Cr de 50 a 

91 mg kg-1; Ni de 27 a 53 mg kg-1; Pb de 64 a 123 mg kg-1 e Zn de 1.038,00 a 

3.556,00 mg kg-1. Esse fato se deve provavelmente aos diferentes locais de coleta, 

não georreferenciados no estudo de Torres. Em seu estudo Torres (1992) concluiu 

que o alto grau de poluição era devido à falta de instrumentos de controle ambiental, 

tais como filtros nas chaminés da fábrica, o que facilitaria o transporte atmosférico 

de poeira industrial volante e subseqüente deposição. Para verificar a validade desta 

hipótese, neste estudo, amostraram-se os solos tanto a favor quanto na direção 

Contrária ao vento predominante. 

As ausências de minerais que Contenham Cd, Cu, Pb e Zn na composição 

(Tabela 20), mesmo em amostras de solos altamente contaminadas, servem como 

indícios de que estes metais ou podem estar amorfos, ou associados a minerais 

pobremente cristalinos ou presentes como impurezas (CHOPIN; ALLOWAY, 2007). 

A poluição proporcionada por metalúrgicas de refino de Zn também foi 

encontrada por muitos pesquisadores que identificaram concentrações mais 

elevadas de metais em solos vizinhos às metalúrgicas, quando comparadas às 

amostras em condições naturais (BURCHAUER, 1973; VERNER; RAMSEY, 1996; 

STERCKMAN et al., 2000; BI et al., 2006; DU et al., 2008; LAMB et al., 2009; LEI et 

al., 2010). 

Deve-se ter em mente, que mesmo que não se produza comercialmente 

algum dos outros três metais na planta industrial de refino de Zn, ainda assim, 

pequenas quantidades poderiam estar presentes como constituintes minoritários dos 

minérios de esfalerita ou como impurezas nos minérios refinados (ADAMO et al., 

2002; KAASALNAINEN; YLI-HALLA, 2003; SELIM; KINGERY, 2003). Burchauer 

(1973) estimou que o minério esfalerita utilizado como matéria-prima para uma 

metalúrgica de zinco norte americana, apresentava a seguinte Composição: 55% de 

Zn; 31% de S; 0,15% de Cd; 0,30% de Pb e 0,40% de Cu. 

Pesquisadores, que avaliaram a extensão da poluição proporcionada por 

indústrias metalúrgicas de ligas metálicas não-ferrosas, observaram que as 

concentrações dos metais poluentes decrescem exponencialmente conforme se 

aumenta a distância da fonte de poluição (VERNER; RAMSEY, 1995; 

CHATTERJEE; BANERJEE, 1999; KAASALAINEN; YLI-HALLA, 2003; BI et a., 2006; 
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CHOPIN; ALLOWAY, 2007; SCHULIN et al., 2007; DU et al., 2008; LAMB et al., 

2009) e que o principal mecanismo de difusão seria a ação dispersora dos ventos 

(VERNER; RAMSEY, 1995; RIEUWERTS; FARAGO, 1996; BUTT et al., 2003; BI et 

al., 2006 SCHULIN et al., 2007; MAAS et al., 2010). Entretanto, os resultados 

apresentados no presente estudo não corroboram essas hipóteses, pois as 

concentrações de Cd, Cu, Pb e Zn foram muito maiores na amostra coletada a 1 km 

de distância (solo 5) e contrária ao sentido dos ventos predominantes do que na 

amostra vizinha, situada a poucos metros da unidade de ustulação (solo 11), ou do 

que nas amostras próximas à Votorantim Metais e localizadas em pontos a favor do 

vento (solos 6, 7 e 8). Obviamente, outros mecanismos de transporte de poluentes 

metálicos devem predominar em detrimento às emissões atmosféricas oriundas de 

uma fábrica. Metalúrgicas de materiais não-ferrosos podem poluir também pelo 

gerenciamento inadequado de suas pilhas de rejeitos e descarte inadequado de 

suas escórias e efluentes (RIEUWERTS; FARAGO, 1996; KAASALAINEN et al., 

2003; BI et al., 2006). Oyedele et al. (1995) verificaram que uma indústria 

metalúrgica de chumbo na Nigéria descartava seus efluentes líquidos em um 

córrego próximo sem o menor tipo de tratamento adequado. 

Torres (1992) relatou que a Companhia Paraibuna de Metais, atual 

Votorantim Metais, foi responsável pelo despejo irregular de efluentes industriais 

contidos na sua lagoa de rejeitos desde 1980, ano de sua inauguração, até 1982, 

ano em que ocorreu a ruptura da barragem de contenção da lagoa de rejeitos e toda 

a extensão do córrego das Três Pontes foi poluída por uma onda tóxica que 

impactou seriamente o ecossistema do rio Paraibuna e inviabilizou o consumo 

humano de água potável no rio Paraíba do Sul, afetando diretamente mais de 230 

mil habitantes dos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Ao que tudo indica, 

passados mais de 30 anos, a fábrica continuou poluindo o córrego das Três Pontes 

e consequentemente o rio Paraibuna com os seus rejeitos, pois esta indústria consta 

da lista de áreas contaminadas do estado de Minas Gerais como responsável por 

poluir os solos e águas subterrâneas da cidade de Juiz de Fora com metais e 

sulfatos. 

Deduz-se que a amostra de solo 5 mais contaminada por Cd, Cu, Pb e Zn, 

faça parte da bacia de inundação do córrego das Três Pontes e que este pequeno 

corpo hídrico ainda venha recebendo material poluente oriundo da Votorantim 
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Metais, e que as suas águas e sedimentos poluídos se depositem no solo marginal 

ao córrego poluindo-o também. Recomenda-se que estudos posteriores sejam 

coletados mais solos ao redor deste córrego para melhor avaliar a extensão da 

poluição, assim como se realizem estudos que avaliem a distribuição desses 

poluentes em profundidade para verificar se o lençol freático da região foi impactado. 

 

Cobalto e Níquel 

As concentrações de Co variaram de <LD (solo 1) a 40,85 mg kg-1 (solo 12). A 

concentração de Co na amostra de solo 12 ultrapassou em 16% o VIA e todas as 

demais estiveram abaixo do VRQ (Tabela 23). 

As concentrações de Ni variaram de 5,29 (sol 7) a 104,15 mg kg-1 (solo 12). A 

concentração de Ni na amostra de solo 12 superou em 86% o VIA (Tabela 27); 42% 

das amostras de solo (1, 3, 7, 9 e 11) apresentaram concentrações abaixo do VRQ e 

a metade das amostras de solo (2, 4, 5, 6, 8 e 10) apresentaram concentrações 

acima do VRQ e abaixo do VP.  

As altas concentrações de Co e Ni na amostra de solo 12 são consideradas 

anômalas e sem explicação aparente no momento. Com exceção desses resultados, 

das as concentrações determinadas para estes dois metais estiveram de acordo 

com àquelas obtidas em estudo anterior (TORRES, 1992). 

 

Cromo total, Cr (VI) e Cr (III) 

Os conteúdos de Cr total das amostras de solos superficiais das diferentes 

localidades, extraídos pelo método USEPA 3051-A, são apresentados na Tabela 25. 

As concentrações de Cr variaram de 18,35 (solo 9) a 5.144,44 mg kg-1 (solo 3). A 

amostra de solo 9 foi a única que obteve concentração de Cr abaixo do VRQ; 25% 

das amostras de solo (1, 2 e 6) tiveram valores de Cr acima do VP e abaixo do VI;  

metade das amostras de solo (4, 5, 7, 8, 10 e 11) apresentaram concentrações 

superiores ao VRQ e abaixo do VP e 16% das amostras de solo (3 e 12) tiveram 

concentrações superiores aos respectivos VII e VIA (Tabela 25). O solo 12 

apresentou uma concentração de Cr 16% maior que o VIA enquanto que o solo 3 

apresentou Concentração de Cr doze vezes superior ao VII. 



155 

 

 

Com exceção da amostra de solo 3, os teores de Cr foram muito próximos 

dos teores encontrados em outros Latossolos no Estado de Minas Gerais que 

apresentam concentrações de Cr de 96 mg kg-1 (Latossolos derivados de basaltos) e 

196 mg kg-1 (Latossolos derivados de itabiritos) (OLIVEIRA, 2008). A amostra de 

solo 3 apresentou uma concentração de Cr muito acima dos teores de Cr em 

Latossolos derivados de gabros1 (1.044 mg kg-1) encontrados por Marques et al. 

(2001) e acima também da concentração máxima permitida nos solos agrícolas da 

Europa: 125 mg kg-1 (BATTELLE, 1999). Por outro lado, Oliveira (2008) encontrou 

teores de Cr, extraídos pelo método USEPA 3051-A, variando entre 2.403,49 e 

26.479,92 mg kg-1 em argissolos vermelho-amarelo superficiais de Minas Gerais que 

receberam resíduos sólidos descartados inadequadamente por um curtume em um 

período de 10 anos.  

Como visto anteriormente, os altos valores médios de Cr total encontrados em 

áreas sem histórico de atividade potencialmente poluidora para este metal podem 

ser atribuídos à litologia da região. Em condições normais, Cr no solo é derivado do 

material parental (ALLOWAY, 1995; KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001, BINI et 

al., 2008; GOMES et al., 2011). A litologia da área de estudo está inserida no 

complexo geológico da formação Juiz de Fora que é predominante em rochas 

magmáticas e ultramáficas, que por sua vez podem apresentar altos teores naturais 

de Cr (ARMIENTA et al., 1996; COOPER, 2002; OZE et al., 2007; BINI et al., 2008). 

Essas rochas quando submetidas aos processos de intemperismo por milhões de 

anos são transformadas nos presentes latossolos, com isso vindo a ser a fonte 

natural de Cr, explicando os valores acima dos VRQ. 

Em comparação com a amostra-controle não poluída (solo 1), observa-se que 

o valor médio de Cr total no solo da faixa marginal à vala de descarte do curtume 

(solo 3) foi 65 vezes maior, corroborando a possibilidade de grave impacto ambiental 

proporcionado por esta atividade industrial (TARIQ et al., 2005; TARIQ et al., 2006; 

BINI et al., 2008; OLIVEIRA, 2008; SANTOS et al., 2009; SHAMS et al., 2009; 

TARIQ et al., 2009; GOMES et al., 2011; MALLANDRINO et al., 2011), assim como 

determinado anteriormente pela análise dos teores de Na e matéria orgânica.  

                                                 
1 Gabro: um mineral rico em Cromita (FeCr2O4 – uma mistura de óxidos que pode conter de 
42 a 56% de Cr2O3, 10 a 26% de Fe e quantidades variáveis de Mg, Al e SiO2). 
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Não foi identificada poluição por Cr na amostra de solo 4, que está situada em 

uma área vizinha mais alta e a menos de 15 metros de distância da amostra de solo 

3, descartando-se a possibilidade de emissão atmosférica de Cr oriunda da 

indústria. Conclui-se que o mecanismo de transporte da poluição por Cr foi devido 

exclusivamente ao descarte inadequado de efluentes líquidos do Curtume Real. 

Embora exista há mais de 50 anos, esta unidade industrial provavelmente ainda 

utiliza práticas de descarte de Cr notoriamente relatadas como poluentes e 

inapropriadas (CHUAN; LIU, 1996; JORDÃO et al., 1999; TARIQ et al., 2005; 

SANTOS et al., 2009; SHAMS et al., 2009; GOMES et al., 2011). O cenário torna-se 

mais grave quando se sabe que a vala de descarte de efluentes do curtume 

deságua nas margens do rio Paraibuna, a menos de 200 m de distância e que esse 

rio é um dos principais afluentes do rio Paraíba do Sul, que é o responsável pelo 

abastecimento de água potável de grande parte da população do estado do Rio de 

Janeiro (TORRES, 1992). 

Jordão et al. (1997) relataram que em curtumes do estado de Minas Gerais 

era comum utilizarem um produto sólido comercialmente chamado “Cromosol”, 

adquirido da BAYER S.A., sob a forma de Cr(OH)SO4, contendo 25% de Cr2O3 e 

33% de basicidade. Sendo que nos curtumes era adicionado bicarbonato de sódio 

para elevar a basicidade entre 45-50. 

Assim como para Co e Ni, considera-se que o alto valor de Cr total obtido na 

amostra de solo 12 seja caracterizado como uma anomalia pedogeoquímica, sem 

qualquer explicação no momento, pois não foram identificados empreendimentos 

industriais próximos à essa localidade. 

Em estudo prévio não foram identificadas concentrações de Cr que 

caracterizassem a poluição por este metal em quatro solos vizinhos à metalúrgica de 

zinco (TORRES, 1992). No presente estudo, com exceção das amostras de solo 3, 6 

e 12, todos os resultados obtidos para Cr foram corroborados pelo estudo anterior 

realizado por Torres (1992). 

Embora de significativa importância, a quantificação dos conteúdos totais de 

Cr não é suficiente para predizer a sua toxicidade em solo (SPOSITO, 1989; 

FENDORF, 1995; ALLOWAY, 1995; KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001; 

MEURER, 2006; MATOS et al., 2008; SANTOS et al., 2009; SHAMS et al., 2009; 
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SOARES et al., 2009). Portanto, uma exata quantificação de cada espécie em 

relação ao Cr total se faz necessária para avaliar apropriadamente os efeitos 

fisiológicos e toxicológicos do Cr, assim como a sua distribuição e mobilidade no 

meio ambiente (CHUAN; LIU, 1996; BINI et al., 2008; SANTOS et al., 2009; 

SOARES et al., 2009; MORTON-BERMEA et al., 2010; MALLANDRINO et al., 2011). 

Infelizmente, a atual legislação brasileira (CONSELHO NACIONAL DE MEIO 

AMBIENTE, 2009) não contempla a análise de especiação de Cr em solos para a 

regulação de valores orientadores. Entretanto, no presente estudo, considerou-se 

importante a distinção das espécies de Cr(III) e Cr(VI) em solo. 

Na ausência de valores orientadores brasileiros para as espécies de Cr(III) e 

Cr(VI), compararam-se os resultados obtidos com aqueles indicados pela legislação 

canadense (Disponível em 

http://www.ccme.ca/assets/pdf/rev_soil_summary_tbl_7.0_e.pdf, acessado em 

novembro de 2010), que discrimina os valores orientadores para Cr(VI) em solo de 

acordo com o seu uso preponderante: uso agrícola = 0,4 mg kg-1 de Cr(VI) e 64 mg 

kg-1 de Cr total; uso residencial/parque = 0,4 mg kg-1 de Cr(VI) e 64 mg kg-1 de Cr 

totAl; uso comercial = 1,4 mg kg-1 de Cr(VI) e 87 mg kg-1 de Cr total; e uso industrial 

= 1,4 mg kg-1 de Cr(VI) e 87 mg kg-1 de Cr total. 

 

Tabela 24. Concentrações das espécies de Cr obtidas nas amostras de solo 

coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil (n=3, média±dp). 

Amostra Cr (VI) Cr (III) 

 ------------------- mg kg -1 ----------------------- 

1 0,14 ± 0,03d 83,12 ± 1,69d 
2 1,15 ± 0,17b 79,25 ± 0,64d 
3 27,49 ± 2,35a 5301,23 ± 269,84a 
 4 0,85 ± 0,12bc 51,57 ± 1,24e 
 5 0,77 ± 0,21bc 60,22 ± 0,41e 
6 0,84 ± 0,19bc 142,11 ± 6,59c 
7 0,69 ± 0,09c 47,79 ± 1,07e 
8 0,63 ± 0,12c 56,73 ± 2,29e 
9 <LD 32,33 ± 4,98f 

10 0,13 ± 0,03d 51,87 ± 5,64e 
11 0,18 ± 0,05d 48,46 ± 3,90e 
12 <LD 204,33 ± 15,47b 

Letras iguais minúsculas não diferem significativamente entre si pelo teste Tukey 

HSD (p<0,05). 

http://www.ccme.ca/assets/pdf/rev_soil_summary_tbl_7.0_e.pdf
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Assim como observado para o Cr pseudo-total (Tabela 25), as concentrações 

da espécie Cr(VI) variaram de <LD (solo 9) a 27,49 mg kg-1 (solo 4) (Tabela 8). Igual 

comportamento também foi observado para a espécie Cr(III), cujas concentrações 

variaram de 32,33 (solo 9) a 5.301,23 mg kg-1  (solo 4) (Tabela 24). 

A amostra de solo 3 (Tabela 28) Além de ser estatisticamente diferente das 

demais (p<0,05) apresentou um valor de Cr(VI) 195 vezes maior que a amostra-

controle não poluída (solo 1) e está 186 vezes acima do valor máximo permitido para 

solos com uso industrial no Canadá, evidenciando um alto potencial de risco 

ecotoxicológico neste solo. O teor de Cr(VI) na amostra de solo 3 é algumas vezes 

menor do que os de alguns estudos apresentados na literatura (ARMIENTA et al., 

1996; SHUNG-HONG et al., 2009), porém mais elevado do que outros que 

avaliaram o grau de poluição dos solos pela espécie hexavalente (BINI et al., 2008; 

SANTOS et al., 2009; SHAMS et al., 2009; MORTON-BERMEA et al., 2010). 

Embora o teor de Cr(VI) na amostra de solo 3 seja alto, ainda assim não 

representa nem 0,5% do conteúdo total de Cr, e portanto, a espécie predominante 

nesta amostra, assim como nas demais, é a espécie menos tóxica e menos móvel 

de Cr(III). Alguns autores também identificaram o Cr(III) como a principal espécie em 

solos poluídos com efluentes de curtume no México, Bangladesh e Itália 

(ARMIENTA et al., 1996; SHAMS et al., 2009; MALLANDRINO et al., 2011) ou restos 

de couro em São Paulo (SANTOS et al., 2009). 

O alto teor de matéria orgânica presente nas amostras de solo provavelmente 

converteu a espécie Cr(VI) oriunda do efluente do Curtume Real à espécie de Cr(III) 

imobilizando-a por mecanismos de adsorção específica (KABATA-PENDIAS; 

PENDIAS, 2001) ou pela formação de compostos de coordenação entre o metal e a 

matéria orgânica do solo (MATOS et al., 2008; SANTOS et al., 2009; SHAMS et al., 

2009; SHUN-HONG et al., 2009). Por outro lado, alguns pesquisadores verificaram 

que a redução de Cr(VI) a Cr(III) pode ser devido à característica ácida do solo 

somada à possibilidade de sua oclusão nos óxi-hidróxidos de alumínio, ferro ou 

manganês do solo (FENDORF, 1995; OZE et al., 2007; SHAMS et al., 2009; 

MALLANDRINO et al., 2011).  

Cromo trivalente pode reagir com diferentes componentes do solo por três 

mecanismos: (1) adsorção nas superfícies negativamente carregadas dos 
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componentes incluindo troca iônica com Na+, cátions e prótons adsorvidos 

superficialmente; (2) precipitação como hidróxidos e (3) oxidação a Cr(VI) 

(PANTSAR-KALLIO et al., 2001). Os principais agentes oxidantes que poderiam 

converter Cr(III) a Cr(VI) em solos naturais são MnO2 e oxigênio molecular 

(PANTSAR-KALLIO et al., 2001). Portanto, caso haja revolvimento do solo 

contaminado serão grandes as chances de desequilíbrio entre as espécies de Cr. 

Resumindo, pode-se inferir que os teores de Cr(III) nas amostras estão 

possivelmente retidos na matéria orgânica e/ou na fração mineral negativamente 

carregada. 

Deve-se ressaltar que foi feita a avaliação preliminar, com base nas 

informações históricas disponíveis e inspeção do local de onde foi coletada a 

amostra de solo 12, com o objetivo de encontrar evidências, indícios ou fatos que 

permitissem suspeitar da existência da contaminação na área, como exige a 

legislação brasileira (CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2009), mas 

nada foi encontrado. Sugere-se que estudos posteriores avaliem qual seria a 

possível fonte de contaminação destes três metais (Co, Cr e Ni) nesta área e quais 

seriam os seus mecanismos de difusão. 

Como visto anteriormente, existem fortes evidências de elevadas 

concentrações para uma grande série de metais potencialmente tóxicos. 

Resumindo, os solos superficiais da cidade de Juiz de Fora provavelmente estão 

poluídos na seguinte ordem decrescente de concentração: 

Zn>Cr>>Pb>Cu>>Cd>Ni>Co. 

Metais semelhantes também foram encontrados com altas concentrações em 

áreas ambientalmente impactadas por diversas atividades, quais sejam: mineração 

(ALLOWAY, 1995; ADAMO et al., 1996; JUNG; THORNTON, 1996; KABATA-

PENDIAS; PENDIAS, 2001; LEE, 2006; CÉSAR et al., 2010; LEI et al., 2010), 

metalurgia (BURCHAUER, 1976; OYEDELE et al., 1995; ALLOWAY, 1995; 

ARMIENTA et al., 1996; RIEUWERTS; FARAGO, 1996; MAIZ et al., 1997; ULLRICH 

et al., 1999; STERCKEMAN et al., 2000; KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001; 

ADAMO et al., 2002a; ADAMO et al., 2002b; BURT et al., 2003; VASK et al., 2004; 

BI et al., 2006; CHOPIN; ALLOWAY, 2007; SCHULIN et al., 2007; DU et al., 2008; 

LAMB et al., 2009; SUN et al., 2010; JAN et al., 2010; ACOSTA et al., 2011; SMITH 
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et al., 2011) e de curtumes (ALLOWAY, 1995; KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001; 

TARIQ et al., 2005; TARIQ et al., 2006; TARIQ et al., 2009). Destaca-se a 

necessidade de estudos posteriores para elaboração de uma malha amostral maior 

nas proximidades da metalúrgica, para que se faça uma estimativa mais precisa da 

extensão da poluição proporcionada por este empreendimento. 

 

4.7.4.2 Classificação da qualidade dos solos 

 

A legislação brasileira estabelece classes de qualidade dos solos de acordo 

com as maiores concentrações apresentadas pelas substâncias presentes 

(CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 2009). 

Em 33% das amostras avaliadas (solos 4, 7, 9 e 10) foi observado que ao 

menos um metal da Tabela 7 apresentou concentrações acima do VRQ e abaixo do 

VP, identificando-as como pertencentes à classe II (Tabela 29). Segundo 

CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE (2009) “... poderá requerer uma 

avaliação do órgão ambiental, incluindo a verificação da possibilidade de ocorrência 

natural da substância ou da existência de fontes de poluição, com indicativos de 

ações preventivas de controle, quando couber, não envolvendo necessariamente 

investigação...”. 

 

Tabela 25. Classificação dos solos em função dos diferentes cenários. 

Solo Uso e ocupação do solo Principais poluentes Classificação 

 1 Área de Proteção Máxima Cr III 
2 Área Industrial Cr III 
 3 Área Industrial Cr IV 
4 Área Industrial Cr e Ni II 
 5 Área Industrial Cd, Cr, Pb e Zn IV 
6 Área Residencial Cd e Cr III 
 7 Área Agrícola Cd, Cr e Zn II 
 8 Área Residencial Cd e Zn III 
9 Área Residencial Cd II 
10 Área Residencial Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn II 
11 Área Industrial Cd e Zn III 
12 Área Agrícola Co, Cr e Ni IV 
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Reforça-se que, na ausência de VRQs para solos típicos do estado de Minas 

Gerais utilizaram-se aqueles do estado de São Paulo, por ser, até o momento, o 

único estado da Federação que possui valores de qualidade natural de seus solo. 

Estes resultados reiteram a necessidade de que a Fundação Estadual do Ambiente 

de Minas Gerais desenvolva um estudo para determinar VRQs, como exige a 

legislação brasileira. Estes quatro solos estão localizados muito próximos e na 

mesma bacia aérea (STAICO, 1977) dos empreendimentos industriais: Curtume 

Real para o primeiro solo e Votorantim Metais para os três seguintes.  

Cerca de 42% das amostras de solo (1, 2, 6, 8 e 11), foram consideradas de 

Classe III, pois apresentaram ao menos uma substância química com concentrações 

maiores que o VP e menores ou iguais ao VI (Tabela 29). Segundo Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (2009) “... requer identificação da fonte potencial de 

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

contaminação e monitoramento da qualidade do solo e da água subterrânea”. 

Em 25% das amostras de solo (3, 5 e 12), foram identificadas como de classe 

IV, pois apresentaram ao menos um elemento químico com concentrações 

superiores ao VI (Tabela 29). Segundo Conselho Nacional de Meio Ambiente (2009) 

“... requer ações de remediação estabelecidas no capítulo IV”. 

 

4.7.4.3 Correlações entre metais e algumas propriedades do solo 

 

As abundâncias relativas de metais nos solos dependem de inúmeros fatores, 

quais sejam: conteúdo original dos metais em rochas e materiais parentais, tipo de 

processos pedogênicos e fatores antrópicos como a poluição ocasionada por 

atividades humanas (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001; SUN et al., 2010). 

Adicionalmente, muitas propriedades físico-químicas do solo têm sido identificadas 

como capazes de influenciar o comportamento da disponibilidade química de metais 

(SPOSITO, 1989; ALLOWAY, 1995; KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001; ELLESS 

et al., 2007). Para melhor entender as possíveis associações entre as variáveis dos 

solos de Juiz de Fora, foi utilizado o método de correlação de Pearson, a um 

intervalo de confiança de 95%. Foram utilizadas as concentrações de Al, Cd, Co, Cr, 

Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn obtidas pelo método USEPA 3051-A com alguns parâmetros 
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de fertilidade (Tabela 30). Estão em negrito as correlações que foram 

estatisticamente significativas (p<0,05) e coincidentemente todas positivas. 

Surpreendentemente, não foram encontradas quaisquer correlações estatísticas 

significativas entre os teores de Al e pH entre si ou com as demais variáveis (Tabela 

30). A ausência de correlações entre as concentrações dos metais com o valor de 

pH é bastante incomum. A acidez destes solos não foi suficiente para ter 

potencializado as solubilidades dos metais e assim, reduzir a capacidade de 

adsorvê-los (SPOSITO, 1989; ALLOWAY, 1995; ADAMO et al., 2001; KABATA-

PENDIAS; PENDIAS, 2001; MEURER, 2006; MELO; ALLEONI, 2009). 

Pobre correlação entre o pH do solo e as concentrações de metais poderia 

ser parcialmente relacionada à heterogeneidade do material parental. O baixo pH 

dos solos poderia ocorrer como conjunção da contaminação metálica, porém o 

extrato carbonático, mesmo em pequena proporção como visto pelos baixos teores 

do carbono inorgânico (Tabela 24), poderiam tamponar o meio reacional impactado 

pelas deposições de efluentes de baixo pH. O pH pode não ser usual como 

indicador para a concentração total dos metais, porém poderia possivelmente ser 

usado para predizer a biodisponibilidade elementar (BURT et al., 2003). Por outro 

lado, correlações significativas foram observadas entre as concentrações de Fe, Mn, 

Co e Ni, o que sugere uma origem pedogeoquímica natural e comum a todos esses 

metais (Tabela 30).  

Os comportamentos dos metais potencialmente mais tóxicos (Cd, Cu, Cr, Pb 

e Zn) parecem não estar fortemente controlados pelas concentrações de Fe, Mn e 

Al, indicando a inexistência de possíveis afinidades entre óxi-hidróxidos destes três 

elementos com aqueles cinco metais. Com isso, descarta-se uma possível afinidade 

entre a adsorção destes metais em suportes geoquímicos mais estáveis (óxi-

hidróxidos), aumentando a mobilidade potencial destes metais. Além disso, deduz-

se que a abundância da caulinita deva ser maior que a da gibbsita nestes solos, haja 

vista que o primeiro mineral confere CTC ao solo mais baixa do que o segundo 

(SPOSITO, 1989; ALLOWAY, 1995; KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001; MELO; 

ALLEONI, 2009; CESAR et al., 2010). Correlações estatísticas significativas também 

foram observadas entre as concentrações de Cr, diferentes formas de carbono e os 

valores de CTC dos solos (Tabela 30). A matéria orgânica do solo tem uma relação 

direta na CTC e possui capacidade de adsorver preferencialmente alguns metais,  
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Tabela 26. Matriz de correlação de Pearson entre alguns indicadores de fertilidade e teores de metais extraídos por US EPA 3051. 

 pH CTC CtotAl Corg. Cinorg. Al Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

pH 1,00               

CTC 0,37 1,00              

CtotAl 0,41 0,79 1,00             

Corg. 0,41 0,78 1,00 1,00            

Cinorg. 0,38 0,85 0,97 0,97 1,00           

Al -0,30 -0,09 -0,28 -0,29 -0,17 1,00          

Cd -0,05 0,15 -0,12 -0,12 -0,15 -0,21 1,00         

Co -0,20 -0,44 -0,15 -0,14 -0,28 -0,34 0,08 1,00        

Cr 0,42 0,76 1,00 1,00 0,95 -0,31 -0,11 -0,09 1,00       

Cu -0,04 0,17 -0,06 -0,06 -0,10 -0,23 0,99 0,14 -0,05 1,00      

Fe -0,06 -0,40 -0,36 -0,36 -0,38 0,21 0,12 0,67 -0,32 0,15 1,00     

Mn 0,02 -0,33 -0,15 -0,14 -0,24 -0,36 0,28 0,88 -0,09 0,34 0,79 1,00    

Ni -0,15 -0,45 -0,10 -0,09 -0,22 -0,28 -0,11 0,97 -0,04 -0,04 0,64 0,82 1,00   

Pb -0,04 0,18 -0,08 -0,07 -0,11 -0,22 1,00 0,08 -0,07 1,00 0,11 0,29 -0,10 1,00  

Zn -0,01 0,17 -0,12 -0,11 -0,15 -0,19 1,00 0,07 -0,10 0,99 0,11 0,26 -0,11 0,99 1,00 
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principalmente Cr pseudo-total associado às formas oxidáveis. Além disso, a 

adição de substâncias orgânicas são efetivas em decrescer a toxicidade de 

cromatos em solos poluídos com Cr, devido ao estímulo da redução de Cr(VI) a 

Cr(III) (SPOSITO, 1989; ALLOWAY, 1995; ADAMO et al., 2001; KABATA-PENDIAS; 

PENDIAS, 2001; MELO; ALLEONI, 2009; SANTOS et al., 2009). 

Correlações positivas também foram encontradas entre as concentrações de 

Cd, Cu, Pb e Zn (Tabela 30). O agrupamento destes quatro metais indica que suas 

possíveis origens estão intimamente relacionadas nos solos da área de estudo, pois 

as altas correlações de Pearson indicam que estes metais possuem níveis e fontes 

de poluição antrópicas similares. 

 

4.7.4.4 Fracionamento geoquímico dos metais nos solos 

 

As Concentrações de Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn nas diferentes 

frações individuais da extração seqüencial são mostradas nas Tabelas 31 e 32. As 

possíveis fases ou frações geoquímicas serão discutidas a seguir tendo como base 

elemento por elemento. Entretanto, é importante frisar que a principal interpretação 

será focada na solubilidade, possíveis associações químicas e potenciais 

biodisponibilidade dos metais, ao invés do estudo de mineralogias específicas. 

 

Alumínio 

A distribuição do Al nas diferentes frações geoquímicas foi praticamente 

semelhante nas diferentes amostras de solo (Tabela 31 e Figura 19). Alumínio foi 

encontrado predominantemente na fração residual com concentrações variando de 

18,02 (solo 3) a 70,19 g kg-1 (solo 7) (Tabela 31). Isto corrobora o fato de que Al 

deve estar presente nas amostras na forma de minerais silicáticos primários e/ou 

secundários e reforça que a caulinita deva estar presente em maior proporção do 

que a gibbsita (TESSIER et al., 1979; KARLSSON et al., 1988; SPOSITO, 1989; 

ALLOWAY, 1995; KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001; MELO; ALLEONI, 2009). 

Para Blume e Brumer (1991), os grupos funcionais de substâncias húmicas, óxidos 

de Fe, Mn e Al, e minerais de argila (caulinita), são os constituintes que, 

predominantemente, se ligam aos metais no solo, levando à formação de complexos 
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estáveis (esfera interna) e, por conseguinte, sua imobilização, tornando esses 

elementos pouco disponíveis para absorção pelas plantas. 

A segunda fração mais abundante para Al foi a fração 3 (fração oxidável). 

Nessa fração, as concentrações variaram de 2,09 (solo 12) a 9,09 g kg-1 de Al (solo 

1). Isto se deve à formação de compostos de coordenação fortes entre a matéria 

orgânica e cátions trivalentes: Al+3 (SILVA et al., 2002). 

As concentrações de Al na fração 2 (fração redutível) variram de 0,80 (solo 

12) a 2,52 g kg-1 (solo 7). Esta fase provavelmente contém Al na forma de óxidos 

amorfos, ou particularmente como hidróxidos pouco cristalinos, que também são 

importantes para a absorção de metais potencialmente tóxicos (TESSIER et al., 

1979; KARLSSON et al., 1988; KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001). A fração 1 

(trocável) foi aquela que apresentou as menores concentrações de Al, variando de 

0,03 (solo 4) a 0,84 g kg-1 (solo 7). 

Resumindo, a associação do Al nesses solos decresceu na seguinte ordem: 

residual > fração 3 (oxidável) > fração 2 (redutível) > fração 1 (trocável). A 

mobilidade potencial e biodisponibilidade do Al nesses solos, avaliadas pela soma 

das três primeiras fases (não residuais) da extração seqüencial BCR, estariam na 

seguinte ordem decrescente: solo 3 (21,70%) > solo 6 (17,96%) > solo 4 (17,77%) > 

solo 8 (17,43%) > solo 5 (17,37%) > solo 2 (17,20%) > solo 11 (17,05%) > solo 10 

(15,08%) > solo 7 (14,80%) > solo 9 (14,71%) > solo 1 (13,26%) > solo 12 (10,55%). 

Como visto anteriormente, tanto a soma das frações do método BCR quanto a 

extração pseudo-total com água régia não foram suficientemente capazes de extrair 

todo o analito presente nas amostras de solo estudadas. Se ao invés de água-régia 

na fração residual do método BCR, tivesse sido feita uma extração total, com 

certeza a Figura 1 mostraria uma maior concentração de Al na fração mais refratária 

dos solos. 
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Tabela 27. Fracionamento geoquímico de Al, Cd, Co, Cr, e Cu nas amostras de solo coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, 

Brasil, obtido pelo método BCR (n=3, média±dp)  

Amostra Fração 
Al Cd Co Cr Cu 

------------------------------------------------------------------ mg kg-1 -------------------------------------------------------------- 

 1 

F1 376,48 ± 28,56c <LD 0,08 ± 0,00c 0,12 ± 0,04c <LD 

F2 1115,52 ± 30,93b <LD 0,24 ± 0,35b 0,45 ± 0,04c <LD 

F3 9088,30 ± 420,89b <LD 0,05 ± 0,08c 9,05 ± 0,80b 0,33 ± 0,04b 

R 69236,96 ± 9205,55a 0,63 ± 0,08a 1,29 ± 0,19a 64,76 ± 1,88a 8,69 ± 0,72a 

 2 

F1 305,95 ± 17,78d <LD 4,17 ± 0,24a 0,93 ± 0,08d 3,77 ± 0,07b 

F2 1637,94 ± 153,90c 0,12 ± 0,01b 1,52 ± 0,18b 4,88 ± 0,76c 4,86 ± 0,07b 

F3 4592,24 ± 288,82b 0,05 ± 0,02c 1,67 ± 0,09b 21,78 ± 1,48b 5,94 ± 0,13b 

R 31470,66 ± 2011,33a 0,30 ± 0,01a 3,13 ± 0,10a 54,04 ± 0,90a 11,76 ± 0,32a 

3 

F1 26,12 ± 1,84d <LD 0,18 ± 0,03b 23,63 ± 2,20c 0,36 ± 0,16c 

F2 356,22 ± 447,06c <LD 0,23 ± 0,17b 25,51 ± 2,34c 0,29 ± 0,03c 

F3 4610,25 ± 400,49b 0,05 ± 0,01a 1,28 ± 0,18a 4653,70 ± 594,98a 34,86 ± 9,68a 

R 18017,91 ± 1473,72a 0,10 ± 0,01a 1,06 ± 0,09a 283,53 ± 27,50b 6,18 ± 0,66b 

4 

F1 193,24 ± 8,31d <LD 0,97 ± 0,06b 0,77 ± 0,08d 1,42 ± 0,10b 

F2 814,47 ± 40,41c <LD 0,28 ± 0,02c 2,25 ± 0,16c 2,13 ± 0,17b 

F3 3171,37 ± 245,12b <LD 0,94 ± 0,05b 19,60 ± 0,85b 3,41 ± 0,22b 

R 19338,63 ± 4005,04a 0,10 ± 0,01a 1,97 ± 0,17a 32,68 ± 2,80a 5,86 ± 0,32a 

5 

F1 271,06 ± 28,49d 134,12 ± 16,26a 3,14 ± 0,47a 0,69 ± 0,11c 310,27 ± 38,66a 

F2 1448,04 ± 214,18c 16,08 ± 2,19b 1,76 ± 0,43b 2,99 ± 0,51b 221,83 ± 31,24b 

F3 3223,76 ± 644,79b 5,07 ± 0,24c 0,19  0,08c 4,64 ± 0,42b 98,33 ± 2,24c 

R 23508,44 ± 3798,06a 13,60 ± 0,82b 0,77 ± 0,05c 22,82 ± 0,77a 80,60 ± 1,67c 

6 

F1 219,85 ± 17,27d 0,14 ± 0,03b 0,35 ± 0,06b 0,73 ± 0,11d <LD 

F2 2270,16 ± 173,78c 0,14 ± 0,01b 0,24 ± 0,05c 6,35 ± 0,65c 4,74 ± 0,86b 

F3 8507,49 ± 211,70b 0,04 ± 0,01c 0,18 ± 0,01c 16,83 ± 1,63b 3,25 ± 0,25b 

R 50223,25 ± 1921,09a 1,28 ± 0,10a 1,74 ± 0,15a 131,77 ± 4,30a 17,15 ± 0,35a 

(Continua na próxima página) 
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Tabela 28. 

(Continuação)  

Amostra Fração 
Al Cd Co Cr Cu 

------------------------------------------------------------------- mg kg-1 ------------------------------------------------------------- 

7 

F1 835,71 ± 38,01c 0,16 ± 0,07b 0,01 ± 0,01b 0,57 ± 0,07c 0,09 ± 0,01d 

F2 2517,30 ± 298,62b 0,05 ± 0,02c 0,02 ± 0,01b 0,88 ± 0,21c 1,62 ± 0,13c 

F3 8842,20 ± 128,13b 0,00 ± 0,01c <LD 7,21 ± 0,26b 5,87 ± 0,26b 

R 70186,95 ± 8137,34a 0,98 ± 0,08a 0,69 ± 0,17a 43,30 ± 3,09a 8,31 ± 0,80a 

 8 

F1 271,92 ± 78,23d 3,28 ± 0,66a 1,28 ± 0,27a 0,58 ± 0,07d 1,61 ± 0,17c 

F2 1975,87 ± 264,06c 1,19 ± 0,15b 0,71 ± 0,12b 4,08 ± 0,56c 6,51 ± 0,93b 

F3 4974,25 ± 199,37b 0,37 ± 0,02d 0,32 ± 0,03c 11,98 ± 0,37b 7,93 ± 0,61b 

R 34221,01 ± 1707,54a 0,79 ± 0,09c 1,39 ± 0,19a 48,45 ± 4,66a 10,79 ± 0,72a 

 9 

F1 208,88 ± 17,52d <LD 0,70 ± 0,09b <LD 0,30 ± 0,07c 

F2 896,97 ± 79,62c <LD 0,92 ± 0,26a 0,04 ± 0,04c 0,57 ± 0,25b 

F3 3819,48 ± 944,89b <LD 0,21 ± 0,05c 0,99 ± 1,01b 0,54 ± 0,32b 

R 28559,51 ± 8266,62a 0,66 ± 0,09a 1,63 ± 0,31a 12,28 ± 14,70a 7,33 ± 2,23a 

10 

F1 240,15 ± 30,70d 0,98 ± 0,10a 0,46 ± 0,17b 0,11 ± 0,07d 3,36 ± 0,26c 

F2 1375,28 ± 28,29c 0,26 ± 0,09b 0,47 ± 0,16b 1,57 ± 0,08c 9,31 ± 0,30b 

F3 6880,68 ± 641,95b 0,09 ± 0,03b 0,13 ± 0,04c 11,59 ± 1,87b 13,99 ± 4,36a 

R 47853,47 ± 3349,31a 0,72 ± 0,27a 0,96 ± 0,28a 44,83 ± 4,57a 14,41 ± 7,49a 

11 

F1 473,62 ± 63,90d 0,87 ± 0,10a <LD 0,14 ± 0,06d <LD 

F2 1710,83 ± 209,26c 0,09 ± 0,02b <LD 0,60 ± 0,20c 0,84 ± 0,06 

F3 6450,51 ± 409,70b 0,88 ± 0,26a <LD 4,98 ± 0,08b 4,33 ± 1,30 

R 42022,01 ± 5999,82a 0,96 ± 0,24a 0,77 ± 0,11a 35,68 ± 2,59a 5,28 ± 0,91 

12 

F1 174,99 ± 6,57d <LD 1,07 ± 0,07c <LD 0,56 ± 0,11c 

F2 803,49 ± 124,30c 0,04 ± 0,02b 32,01 ± 6,58a 0,39 ± 0,08c 4,42 ± 1,34b 

F3 2094,53 ± 367,97b <LD 5,20 ± 2,41b 8,52 ± 0,65b 2,79 ± 1,35b 

R 26044,65 ± 2578,53a 1,62 ± 0,17a 5,23 ± 1,76b 140,04 ± 11,85a 39,77 ± 2,61a 

Letras iguais minúsCulas (Comparação entre frações geoquímicas de um mesmo solo) não diferem sigNificativamente entre si pelo 

teste Tukey HSD (p<0,05). 
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Figura 17. Distribuição percentual de Al nas diferentes frações geoquímicas das 

amostras de solo coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil. 

 

O predomínio de Al na fração residual, a mais imóvel do solo, (Figura 19) 

corrobora a ausência de correlações estatisticamente significativas com os demais 

metais, como visto anteriormente no item 4.1.6.3. Li e Thornton (2001) também 

identificaram um vasto predomínio da fração residual na retenção do Al em solos 

vizinhos a uma metalúrgica de Pb na Inglaterra, assim como Adamo et al. (2002) em 

solos vizinhos a uma siderúrgica na Itália. 

 

Cádmio 

A distribuição do Cd nas frações geoquímicas variou para as diferentes 

amostras de solo (Tabela 31 e Figura 20). Em 75% das amostras de solo (1, 2, 3, 4, 

6, 7, 9, 11 e 12), a fração predominante em Cd foi a residual, com concentrações 

variando de 0,10 (solo 3) a 1,62 mg kg-1 (solo 12). Nos 25% restantes das amostras 

de solo (5, 8 e 10), a fração 1 (trocável) apresentou predominância em Cd, com 

concentrações variando de 0,98 (solo 10) a 134,12 mg kg-1 (solo 5). Esse fato indica 
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que o Cd está fracamente ligado ao solo, possibilitando uma maior mobilização do 

metal (MATOS et al., 1996). 

Cadmio em metade das amostras de solo (5, 6, 7, 8, 10 e 11) está distribuído 

em todas as frações geoquímicas. Também, o percentual de Cd nas frações não 

residuais das amostras de solo 5, 8, 10 e 11 foi muito maior que aqueles obtidos nas 

frações residuais (Figura 20). O mesmo não acontece para as amostras de solo 6 e 

7, que apresentaram concentrações de Cd mais elevadas na fração residual. 

De acordo com Ma e Rao (1997) e Du et al. (2008), Cd se distribui em várias 

frações químicas de acordo com o seu conteúdo total, quanto maior o teor de Cd 

maiores serão as chances de se distribuir entre todas as frações. No presente 

estudo, Cd esteve presente em todas as frações quando a concentração total foi 

maior que 1,18 mg kg-1 (Tabela 31). 

De maneira geral, a associação do Cd nesses solos decresceu na seguinte 

ordem: residual > fração 1 (trocável) > fração 2 (redutível) > fração 3 (oxidável). É 

comumente reportado que a fração orgânica/sulfeto (oxidável) é a que desempenha 

a menor importância na fixação de Cd, pois este metal não forma compostos de 

coordenação estáveis com a matéria orgânica (SPOSITO, 1989; ALLOWAY, 1995; 

MATOS et al., 1996; MA; RAO, 1997; LI; THORNTON, 2001; MAHANTA; 

BHATTACHARYYA, 2011). Isto é corroborado pela ausência de correlações 

significativas entre este metal e os teores de carbono orgânico, como visto 

anteriormente. 

A mobilidade e biodisponibilidade de Cd nesses solos, avaliadas pela soma 

das três primeiras fases (não residuais) da extração seqüencial BCR, estariam na 

seguinte ordem decrescente: solo 5 (91,95%) > solo 8 (85,92%) > solo 11 (65,56%) 

> solo 10 (64,99%) > solo 2 (35,96%) > solo 3 (32,93%) > solo 6 (19,70%) > solo 7 

(17,39%) > solo 12 (2,20%) > solo 1 (0,00%) ≥ solo 4 (0,00%) ≥ solo 9 (0,00%). 
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Figura 18. Distribuição percentual de Cd nas diferentes frações geoquímicas das 

amostras de solo coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil.  

 

As amostras de solo 5, 8, 10 e 11 ao apresentarem as somas das frações não 

residuais acima de 60% se comportaram de forma similar ao que foi relatado por Li e 

Thornton (2001) em solos poluídos e próximos a uma metalúrgica de Pb na 

Inglaterra. Isto sugere que Cd nestes solos está potencialmente mais biodisponível, 

pois os metais na fração trocável são, geralmente, mais prontamente disponíveis 

para a absorção pelas plantas (ALLOWAY, 1995; MA; RAO, 1997; BURT et al., 

2003; MAHANTA; BHATTACHARYYA, 2011). Esses resultados concordam com 

aqueles obtidos por Torres (1992) que encontrou teores de Cd biodisponíveis em 

solos superficiais ao redor da Votorantim de 72 a 119%, e utilizou um método de 

extração ácida com HCl 0,3 mol L-1. Outros estudos também encontraram um alto 

grau de associação de Cd com as frações mais biodisponíveis em solos poluídos 

(AMARAL-SOBRINHO et al., 1997; BURT et al., 2003; KAASALAINEN; YLI-HALLA, 

2003a; DU et al., 2008;  LEI et al., 2010). Provavelmente a espécie de Cd trocável é 

Cd+2 hidratado e adsorvido via complexação de esfera externa (SPOSITO, 1989; 

ALLOWAY, 1995; MEURER, 2006; LEI et al., 2010). A afinidade com frações mais 
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disponíveis e as texturas arenosas destes solos sugere que Cd é provavelmente um 

dos poluentes mais móveis deste estudo. 

Previamente identificou-se a amostra de solo 5 como solo classe IV, por ser 

altamente poluída por metais, inclusive por Cd (Tabela 29), segundo os valores 

orientadores preconizados pela legislação brasileira (CONSELHO NACIONAL DE 

MEIO AMBIENTE, 2009). Além disso, o teor de Cd nesta amostra se apresenta 

altamente biodisponível, pois a soma das três frações não residuais obtidas pela 

extração seqüencial são equivalentes a 92% do teor pseudo-total de Cd, o que seria 

acima do valor de investigação industrial para este elemento em solo (Tabela 27). 

 

Cobalto 

 

Assim como observado para Cd, a distribuição do Co nas frações 

geoquímicas das diferentes amostras de solos foi bastante heterogênea (Tabela 31 

e Figura 21).  

A fração residual foi a predominante em Cd, com concentrações variando de 

0,69 (solo 12) a 5,23 mg kg-1 (solo 7). Isto indica uma forte ligação com os minerais 

primários ou com a caulinita presente nestes solos (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 

2001). 

Com exceção das amostras de solo 7 e 11, foi identificado Co em todas as 

diferentes frações geoquímicas dos solos. A amostra poluída com altos teores de 

matéria orgânica (solo 3) foi a que apresentou o maior teor de Co associado à fração 

oxidável.  Isto sugere a formação de compostos de coordenação estáveis entre Co e 

a matéria orgânica do solo (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001; MEURER, 2006). 

A matéria orgânica e o conteúdo de argila são importantes fatores que governam a 

distribuição e o comportamento de Co (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001; 

GHARIANI et al., 2010) e a espécie Co+2 é a dominante na natureza, sendo pouco 

móvel sob condições neutras. Porém, como estes solos são ácidos favorecem a 

disponibilidade de Co perante qualquer mudança suave de pH. 
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Figura 19. Distribuição percentual de Co nas diferentes frações geoquímicas das 

amostras de solo coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil.  

 

A amostra mais poluída (solo 5) pelas atividades industriais da Votorantim 

Metais foi a que apresentou o maior teor de Co associado à fração trocável (fração 

1). Embora visto anteriormente que a concentração pseudo-total de Co estava 

abaixo dos valores de prevenção, deduz-se que o enriquecimento anômalo deste 

metal na fração 1 dessa amostra seja um indício indireto de poluição. Torres (1992) 

reportou que no processo produtivo desta indústria o resíduo de zinco conteria 

também Co. 

Como visto anteriormente, ocorreu correlação estatisticamente significativa 

(p<0,05) entre Co e Mn devido provavelmente à forte afinidade dos óxidos de Mn 

pelo Co (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001).  

A amostra de solo 12 apresentou uma concentração de Co maior que o valor 

de intervenção agrícola/área de proteção máxima, e também, uma associação maior 

desse metal às frações não residuais, sendo preferencialmente ligado à fração 2 

(redutível). Esse fato indica uma eventual origem antrópica. 
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 Geralmente, a associação de Co nesses solos decresceu na seguinte ordem: 

residual > fração 2 (redutível) > fração 1 (trocável) > fração 3 (oxidável). A 

mobilidade potencial e biodisponibilidade de Co nesses solos, avaliadas pela soma 

das três primeiras fases (não residuais) da extração seqüencial BCR, estariam na 

seguinte ordem decrescente: solo 12 (87,98%) > solo 5 (86,85%) > solo 2 (70,19%) 

> solo 8 (62,53%) > solo 3 (61,22%) > solo 9 (52,84%) > solo 10 (52,64%) > solo 4 

(52,64%) > solo 6 (30,80%) > solo 1 (22,00%) > solo 7 (1,25%) > solo 9 (0%). 

 Os altos teores de Co ligados à fração trocável, em algumas amostras 

indicam alto potencial de lixiviação em água e de infiltração no solo, podendo atingir 

o lençol freático, poluindo-o (MAHANTA; BHATTACHARAYA, 2011). 

 

Cromo 

Assim como observado para Al, a distribuição de Cr nas diferentes frações 

geoquímicas das diferentes amostras de solo foi praticamente homogênea, com 

exceção da amostra altamente poluída pelas atividades do Curtume Real (Tabela 31 

e Figura 22).  

Excetuando a amostra de solo 3, a fração predominante em Al foi a residual, 

com concentrações variando de 22,82 (solo 5) a 283,53 mg kg-1 (solo 3) (Tabela 31). 

A presença de Cr na fração residual indica que esse metal provavelmente foi oriundo 

de fontes não naturais (PASSOS et al., 2010). Alguns autores encontraram que o 

predomínio de Cr na fração residual do solo se deva à redução de Cr(VI) a Cr(III) 

que estaria presente como óxidos hidratados pouco solúveis misturados ou oclusos 

em óxi-hidróxidos de ferro por causa de sua Alta afinidade por este mineral 

(ARMIENTA et al., 1995; ADAMO et al., 2002b; MALLANDRINO et al., 2011). Essa 

explicação não aplica ao Cr presente nos solos em estudo, já que a caulinita é o 

mineral predominante. 

Como a caulinita é conhecida por apresentar cargas superficiais negativas por 

conta de substituições isomórficas (MELO; ALLEONI, 2009) e Cr(III) em solos é 

efetivamente imobilizado por adsorção em superfícies negativas de ambos os 

componentes do solo, orgânicos ou inorgânicos enquanto o ânion Cr(VI) interage 

somente com sítios de óxidos minerais positivamente carregados (PANTASAR-

KALLIO et al., 2001), deduz-se que na fração residual destes solos só esteja 

presente a espécie Cr(III). 
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A segunda fração mais abundante para o Cr foi a fração 3 (fração oxidável), 

com concentrações variando de 4,64 (solo 5) a 4.653,70 mg kg-1 (solo 3). Isto se 

deve provavelmente à formação de compostos de coordenação quelatos entre a 

matéria orgânica e a espécie Cr(III) (ALLOWAY, 1995; KABATA-PENDIAS; 

PENDIAS, 2001; PANTSAR-KALLIO et al., 2001; SILVA et al., 2002; ADAMO et al., 

2003; RODRIGUES; FORMOSO, 2006; OLIVEIRA, 2008).  

Como visto previamente, a espécie predominante de Cr nos solos estudados 

é a trivalente, que é mais insolúvel e menos móvel e tóxica que o ânion Cr(VI). A 

solubilidade de Cr(III) decresce acima de pH 4,00 e acima de pH 5,00 ocorre 

precipitação completa (SPOSITO, 1989; ALLOWAY, 1995; KABATA-PENDIAS; 

PENDIAS, 2001; PANTSAR-KALLI et al., 2001; ADAMO et al., 2003). A espécie de 

Cr(VI) é a mais estável em equilíbrio com o oxigênio atmosférico, porém, possui 

potencial de redução alto e positivo, e consequentemente é um agente oxidante forte 

e na presença da matéria orgânica do solo é reduzido à Cr(III) (ALLOWAY, 1995; 

PANTSAR-KALLIO et al., 2001; ADAMO et al., 2003; MATOS et al., 2008; 

MALLANDRINO et al., 2011). Esse processo de redução é ainda mais acentuado 

quando se tem solos com pH ácido (MATOS et al., 2008). Portanto, o fracionamento 

geoquímico reforça a idéia de que os baixos teores apresentados para a espécie 

Cr(VI) em relação ao Cr total se deva à influência da matéria orgânica do solo, quer 

seja natural ou advinda do curtume. 

Armienta et al. (1995) verificaram que curtumes mexicanos usavam 

Cr(OH)SO4 como agente curtidor e descarregavam os efluentes líquidos sem 

tratamento em canais que desaguavam no rio Léon, tal qual faz o Curtume Real no 

rio Paraíbuna. Já Jordão et al. (1999) averiguaram que curtumes de Minas Gerais 

também usavam Cr(OH)SO4, porém com uma composição de 25% de Cr2O3 e 33% 

de basicidade. Portanto, a espécie Cr(III) estaria provavelmente presente como 

Cr(OH)3 ou como compostos de coordenação de Cr ligado a proteínas ou compostos 

orgânicos de alta massa molecular que seriam facilmente retidos pelos solos. 

Como visto no item anterior Cr só apresentou correlações estatísticas 

significativas (p<0,05) com CTC e as diferentes formas de carbono, corroborando a 

importância da matéria orgânica e da presença da caulinita na fixação deste metal 

no solo. 
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As concentrações de Cr na fração 2 (fração redutível) variaram de 0,04 (solo 

9) a 25,51 mg kg-1 (solo 3). Ao contrário do que foi observado por Armienta et al. 

(1995) esta fração geoquímica não representou grande importância na capacidade 

de reter Cr(III) ou Cr(VI). Ao que tudo indica, os baixos teores de MnO2 presentes 

nestes solos não foram significativos para uma efetiva oxidação de Cr(III) a Cr(VI) 

(PANTSAR-KALLIO et al., 2001). 

A fração 1 (trocável) foi aquela que apresentou as menores concentrações de 

Cr, pois variaram de abaixo do limite de detecção (solos 9 e 12) a 23,63 mg kg-1 

(solo 3). Entretanto, os teores de Cr determinados na fração trocável não diferiram 

dos teores da espécie Cr(VI), quando o teste-t de Student a nível de confiança de 

95% foi aplicado (n=3), indicando que todo Cr na fração 1 está na forma de Cr(VI). 

Essa espécie é a mais biodisponível, móvel e tóxica. Armienta et al. (1995) não 

conseguiram identificar correlações significativas entre a espécie Cr(VI) e as frações 

mais lábeis do solo devido ao procedimento de extração da fração trocável utilizado, 

o qual não consideraram o mais apropriado. 

Foi determinado, em estudo prévio (TORRES, 1992), que as concentrações 

de Cr biodisponíveis em solos superficiais ao redor da Votorantim variaram de 10 a 

18%. Geralmente, a associação do Cr nos solos estudados decresceu na seguinte 

ordem: residual > fração 3 (oxidável) > fração 2 (redutível) > fração 1 (trocável). A 

mobilidade potencial e biodisponibilidade do Cr nesses solos, avaliadas pela soma 

das três primeiras fases (não residuais) da extração seqüencial BCR, estariam na 

seguinte ordem decrescente: solo 3 (94,31%) > solo 4 (40,91%) > solo 2 (33,80%) > 

solo 5 (26,71%) > solo 8 (25,57%) > solo 10 (22,84%) > solo 7 (16,67%) > solo 6 

(15,35%) > solo 11 (13,81%) > solo 1 (12,95%) > solo 9 (7,73%) > solo 12 (5,98%). 
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Figura 20. Distribuição percentual de Cr nas diferentes frações geoquímicas das 

amostras de solo Coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil.  

 

Cobre 

Assim como observado para Cd e Co, a distribuição do Cu nas frações 

geoquímicas das diferentes amostras de solos foi bastante heterogênea (Tabela 31 

e Figura 23).  

Em 83% das amostras de solo (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) a fração 

predominante de Cu foi a residual, com concentrações variando de 5,28 (solo 11) a 

80,60 mg kg-1 (solo 5). A grande concentração de Cu na fração residual reflete a 

concentração nativa deste metal no solo (MATOS et al., 1996; KAASALAINEN; YLI-

HALLA, 2003). Ma e Rao (1997) também encontraram a maior parte do Cu na fração 

residual em solos americanos poluídos, assim como Maiz et al. (1997) em solos 

espanhóis impactados por uma siderúrgica. 

Cobre foi predominante na fração 3 (oxidável) na amostra de solo 3 (34,86 mg 

kg-1 de Cu) e na fração 1 (trocável) na amostra de solo 5 (310,27 mg kg-1 de Cu). 

Esses resultados foram consistentes com outros da literatura que também 
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encontraram concentrações significativas de Cu associados com a fração oxidável 

(MA; RAO, 1997; ADAMO et al., 2003; ADAMO et al., 2006; DU et al., 2008; 

MAHANTA & BHATTACHARYYA, 2011). Isto confirma a alta afinidade de Cu+2 pelas 

substâncias húmicas do solo, e como este metal poderia de fato formar compostos 

de coordenação estáveis com a matéria orgânica devido às altas constantes de 

formação de complexos (SPOSITO, 1989; ALLOWAY, 1995; KABATA-PENDIAS; 

PENDIAS, 2001; MA; RAO, 1997; DU et al., 2008; LEI et al., 2010; MAHANTA; 

BHATTACHARYYA, 2011;MIRETZKY et al., 2011). Burt et al. (2003) relataram que 

uma forte associação de Cu à matéria orgânica serviria como um fator retardante na 

lixiviação deste metal no solo e com isso decresceria a sua toxicidade. Por outro 

lado, caso esses solos venham a ser revolvidos ou aerados, a matéria orgânica 

poderá ser oxidada e fará com que o Cu seja potencialmente disponível, 

redistribuindo-o em frações mais lábeis (IMPERATO et al., 2003) 

Como visto anteriormente, os teores de matéria orgânica destes solos são 

baixos, com exceção da amostra poluída pelas atividades do Curtume Real (solo 3). 

Conseqüentemente, esta foi a única amostra que apresentou comportamento 

geoquímico diferenciado (p<0,05) com o predomínio de Cu na fração oxidável, 

servindo de mais uma evidência do impacto ambiental causado por este ramo de 

atividade. Por outro lado, a amostra de solo 5, a mais poluída com Cu, ao ser a mais 

enriquecida (p<0,05) na fração geoquímica mais reativa do solo reflete a poluição 

ambiental proporcionada pela Votorantim Metais, agravando a sua toxicidade 

potencial como poluente. 

As interações de Cu com os colóides do solo são predominantemente mais 

específicas e menos dependentes das cargas superficiais negativas. A adsorção 

específica envolve a troca de Cu com ligantes presentes nas superfícies dos 

colóides, formando ligações Covalentes, e tem sido indicada como a causa de 

alguns solos adsorverem metais acima da sua capacidade, previstos com base na 

CTC (PIERANGELI et al., 2007). Portanto, a inexistência de correlações específicas 

de Cu com CTC reforça a idéia de que o controle da solubilidade de Cu nestes solos 

se deve à Complexação e/ou à adsorção específica de Cu(OH)+ ou Cu+2 à matéria 

orgânica e óxidos amorfos e cristalinos. 

Cu estava distribuído entre todas as frações geoquímicas em 75% das 

amostras de solo (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 12). Entretanto, o percentual de Cu da 
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soma das frações não residuais das amostras de solo 2, 3, 4, 5, 8 e 10 foi superior 

àqueles obtidos pelas frações residuais (Figura 5). Por outro lado, as amostras de 

solo 7, 9 e 12 apresentaram concentrações de Cu mais elevadas na fração residual, 

não disponível aos organismos e plantas (DU et al., 2008). 
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Figura 21. Distribuição percentual de Cu nas diferentes frações geoquímicas das 

amostras de solo coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil.  

 

Burt et al. (2003) determinaram que predomínio de Cu nas frações 

especificamente adsorvidas (trocável e oxidável) foi característico de emissões 

oriundas de uma metalúrgica de Cu nos Estados Unidos. Isto corrobora o 

comportamento desse metal verificado na amostra poluída pela Votorantim Metais 

(solo 5), que foi a que apresentou os menores teores deste metal na fração residual 

e ausência de minerais estáveis contendo Cu (Tabela 23), tais como calcopirita 

(CuFeS2) e Cubanita (CuFe2S3). Esses resultados indicam que Cu presente como 

impureza na esfalerita seria totalmente convertido a CuO ou à CuSO4 na unidade de 

ustulação. 

Geralmente, a associação de Cu nas amostras de solo decresceu na seguinte 

ordem: residual > fração 3 (oxidável) > fração 2 (redutível) > fração 1 (trocável). A 
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mobilidade potencial e biodisponibilidade do Cu nesses solos, avaliadas pela soma 

das três primeiras fases (não residuais) da extração seqüencial BCR, estariam na 

seguinte ordem decrescente: solo 5 (88,66%) > solo 3 (85,08%) > solo 10 (64,98%) 

> solo 8 (59,81%) > solo 2 (55,34%) > solo 4 (54,28%) > solo 11 (49,47%) > solo 7 

(47,72%) > solo 6 (31,77%) > solo 12 (16,34%) > solo 9 (16,14%) > solo 1 (3,64%). 

A ausência de correlações estatisticamente significativas (p<0,05) com as 

diferentes formas de carbono, como visto anteriormente, corroboram os baixos 

teores de matéria orgânica nos solos estudados. Entretanto, se esses solos forem 

manejados para receber um aporte significativo de carbono, a fração oxidável será 

favorecida para a retenção de cobre, como determinado na amostra de solo 3. 
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Tabela 28. Fracionamento geoquímico de Fe, Mn, Ni, Pb e Zn nas amostras de solo coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, 

Brasil obtido pelo método BCR (n=3, média±dp).  

Amostra Fração 
Fe Mn Ni Pb Zn 

------------------------------------------------------------------ mg kg-1 -------------------------------------------------------------- 

1 

F1 8,81 ± 2,32d 9,90 ± 0,73c <LD <LD <LD 

F2 544,55 ± 21,36c 23,91 ± 4,45b <LD <LD <LD 

F3 1336,05 ± 40,97b 4,50 ± 0,49d 0,15 ± 0,02b <LD 0,01 ± 1,21b 

R 42153,82 ± 1290,17a 34,91 ± 0,48a 7,56 ± 0,92a 8,84 ± 0,66a 13,31 ± 1,79a 

2 

F1 102,37 ± 3,46c 396,63 ± 20,64a 1,76 ± 0,07c <LD 27,11 ± 1,13b 

F2 9157,24 ± 1241,97b 191,84 ± 23,08b 0,72 ± 0,11c 7,25 ± 0,90a 23,88 ± 0,09b 

F3 9005,77 ± 428,83b 120,78 ± 9,55c 3,49 ± 0,03b 2,79 ± 0,17c 25,14 ± 0,73b 

R 31008,78 ± 616,32a 84,64 ± 1,39d 14,32 ± 0,82a 5,31 ± 0,18b 43,35 ± 3,09a 

3 

F1 43,24 ± 13,21d 137,10 ± 3,77a 0,27 ± 0,03c <LD 12,99 ± 6,05c 

F2 1674,13 ± 1774,75c 127,54 ± 12,32a <LD <LD 60,32 ± 29,40b 

F3 9936,25 ± 297,52b 48,31 ± 6,94b 3,10 ± 0,30b 42,04 ± 4,34a 80,89 ± 6,87a 

R 17661,90 ± 409,09a 32,03 ± 3,89b 7,30 ± 0,64a 5,65 ± 0,99b 18,30 ± 0,62c 

4 

F1 216,61 ± 7,34d 85,46 ± 3,74a 0,61 ± 0,01c <LD 15,59 ± 12,21b 

F2 2658,25 ± 220,54b 35,56 ± 3,06b <LD 2,44 ± 0,15a 4,66 ± 1,64c 

F3 4137,16 ± 247,77c 35,51 ± 1,09b 2,40 ± 0,30b 0,81 ± 0,18b 13,11 ± 0,86b 

R 17547,43 ± 852,94a 38,41 ± 1,13b 8,50 ± 1,28a 3,14 ± 0,69a 22,62 ± 1,93a 

5 

F1 66,66 ± 3,05d 633,68 ± 102,89a 2,29 ± 0,18b 340,40 ± 39,19b 3851,00 ± 429,47a 

F2 13960,52 ± 1442,61b 478,60 ± 126,19b 0,81 ± 0,15d 474,63 ± 55,85a 1134,41 ± 138,48b 

F3 4823,62 ± 1037,31c 27,53 ± 7,96d 1,63 ± 0,48c 59,96 ± 2,88c 493,52 ± 46,28c 

R 33891,38 ± 1310,29a 84,45 ± 12,20c 7,78 ± 1,66a 24,22 ± 0,57d 1412,50 ± 91,10b 

6 

F1 131,71 ± 28,93d 270,80 ± 29,88a 0,39 ± 0,04c <LD 30,83 ± 6,25b 

F2 3141,96 ± 618,77c 211,52 ± 35,50b 0,36 ± 0,03c 14,43 ± 3,70a 49,23 ± 10,90c 

F3 4153,48 ± 181,52b 38,30 ± 8,77c 1,11 ± 0,17b 1,45 ± 0,22b 23,89 ± 4,65b 

R 52004,19 ± 321,27a 251,01 ± 73,86a 11,77 ± 0,89a 10,58 ± 0,09a 113,71 ± 30,08a 

(Continua na próxima página) 
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Tabela 29. 

(Continuação)  

Amostra Fração 
Fe Mn Ni Pb Zn 

------------------------------------------------------------------- mg kg-1 ------------------------------------------------------------- 

7 

F1 333,38 ± 16,48d 134,75 ± 5,50a 0,13 ± 0,03c <LD 56,21 ± 1,30a 

F2 2093,52 ± 292,74c 92,13 ± 6,69b <LD 6,46 ± 1,09a 17,53 ± 2,07c 

F3 3412,63 ± 91,17b 36,54 ± 0,94c 0,48 ± 0,03b 1,55 ± 0,30b 17,66 ± 2,31c 

R 43751,81 ± 2035,89a 32,69 ± 2,15c 5,25 ± 0,81a 5,76 ± 1,33a 32,57 ± 7,64b 

8 

F1 44,23 ± 6,66c 183,36 ± 25,48a 0,71 ± 0,20c <LD 196,01 ± 41,86a 

F2 4308,45 ± 744,51b 87,80 ± 13,04b 0,52 ± 0,12c 13,19 ± 1,68a 122,38 ± 23,52b 

F3 4084,01 ± 163,25b 24,11 ± 0,91c 1,28 ± 0,28b 2,14 ± 0,47c 86,26 ± 1,40b 

R 35041,06 ± 1164,59a 71,41 ± 10,30b 7,75 ± 0,47a 7,07 ± 0,39b 97,21 ± 3,10b 

9 

F1 <LD 41,29 ± 4,04a 0,17 ± 0,02c <LD 25,94 ± 2,06a 

F2 902,12 ± 97,93c 50,42 ± 5,78a <LD 2,34 ± 0,24b 9,84 ± 2,26c 

F3 1836,47 ± 377,93b 20,43 ± 1,11b 0,79 ± 0,37b <LD 5,53 ± 2,76d 

R 35528,80 ± 7902,19a 43,96 ± 11,80a 5,19 ± 1,30a 6,43 ± 1,75a 14,51 ± 4,40b 

10 

F1 <LD 161,94 ± 34,02a 0,71 ± 0,20b <LD   170,32 ± 11,74a 

F2 5295,66 ± 3195,80b 104,47 ± 28,38b 0,27 ± 0,06c 22,29 ± 0,46a 49,41 ± 2,07b 

F3 5568,93 ± 2918,64b 43,58 ± 3,98c 0,68 ± 0,17b 4,11 ± 0,68c 38,73 ± 3,95b 

R 39674,83 ± 2886,75a 47,36 ± 2,96c 7,25 ± 1,79a 10,50 ± 0,73b 40,16 ± 1,73b 

11 

F1 <LD 8,39 ± 0,27b <LD <LD 160,47 ± 10,68b 

F2 830,86 ± 65,10c 9,93 ± 0,57b <LD 0,73 ± 0,10b 38,28 ± 10,45c 

F3 1707,62 ± 96,31b 3,14 ± 0,83c 0,20 ± 0,04b <LD 253,81 ± 73,26a 

R 36444,02 ± 4655,52a 27,81 ± 4,90a 4,28 ± 0,85a 4,91 ± 0,59a 147,84 ± 43,31b 

12 

F1 <LD 19,18 ± 1,25d 0,70 ± 0,05c 0,23 ± 0,06b 0,28 ± 0,80c 

F2 611,77 ± 80,03c 795,40 ± 131,42a 24,86 ± 4,63b 16,36 ± 1,89a 11,08 ± 4,57b 

F3 1174,17 ± 325,83b 171,25 ± 7,91c 22,12 ± 1,71b 0,53 ± 0,09b 12,24 ± 4,32b 

R 62059,79 ± 1681,54a 341,84 ± 108,37b 74,20 ± 15,85a 12,21 ± 0,25a 105,32 ± 11,85a 

Letras iguais minúsculas (comparação entre frações geoquímicas de um mesmo solo) não diferem significativamente entre sí pelo 

teste Tukey HSD (p < 0,05). 
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Ferro 

Assim como foi observado para Al, a distribuição de Fe nas diferentes frações 

geoquímicas das diferentes amostras de solo foi bastante homogênea (Tabela 32 e 

Figura 24).  

A fração que continha maiores Concentrações de Fe foi a residual, com 

concentrações variando de 17,55 (solo 4) a 62,06 g kg-1 (solo 12) (Tabela 32). Esses 

resultados podem indicar que houve um predomínio dos óxidos de Fe cristalinos ou 

que o ferro estaria associado preferencialmente aos minerais silicáticos primários ou 

secundários, como a caulinita (TESSIER et al, 1976; LI; THORNTON, 2001). Como 

não foram encontrados minerais contendo Fe na sua composição, com exceção das 

amostras de solo 11 e 12 que continham hematita (Tabela 23), deduz-se que a 

segunda hipótese seja a mais provável. 

A segunda fração mais abundante para Fe foi a fração 3 (oxidável), com 

concentrações variando de 1,12 (solo 12) a 9,94 g kg-1 de Fe (solo 3). Como visto 

anteriormente, a amostra de solo 3 foi a que apresentou a maior concentração de 

matéria orgânica, devido ao descarte inadequado dos efluentes do Curtume Real. 

Esse fato acarretou em um comportamento geoquímico diferenciado do Fe na fração 

oxidável, já que essa amostra apresentou o maior conteúdo de Fe nessa fração. 

Oxidações da matéria orgânica e de sulfeto de ferro a sulfato afetam na 

determinação de Fe nesta fração (ADAMO et al., 2002). Portanto, recomenda-se que 

em estudos posteriores, sejam determinados se os solos ao redor do Curtume Real 

estão contaminados com sulfetos e qual o seu grau de oxidação a sulfatos, pois 

como dito anteriormente o Na2S é conhecido como um importante insumo no 

curtimento do couro (TARIQ et al., 2005; TARIQ et al., 2006). Além disso, seria 

importante quantificar o grau de poluição por sulfatos provenientes da Votorantim 

Metais  e determinar se está em equilíbrio com os sulfetos naturais do solo. 

As concentrações de Fe na fração 2 (fração redutível) variaram de 0,54 (solo 

1) a 13,96 g kg-1 (solo 5). Ferro nessa fração deriva principalmente de conteúdos de 

óxidos de Fe instáveis e amorfos, que sob condições anóxicas seriam 

especificamente dissolvidos pelo cloridrato de hidroxilamina (TESSIER et al,. 1976; 

ADAMO et al., 1995; KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001; LI; THORNTON, 2001; 

ADAMO et al., 2002b).  Possivelmente, as fracas condições redutoras associadas 

com o tratamento de NH2OH.HCl permitem que a maior parte dos óxidos de Fe não 
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seja detectada ou seja parcialmente dissolvida por este reagente (ADAMO et al., 

2002a; ADAMO et al., 2003). Consequentemente seriam gerados artefatos que 

contribuiriam para uma superestimativa do conteúdo de Fe na fração residual.  

A fração 1 (trocável) para Fe foi praticamente desprezível (<LD) em 33,33% 

das amostras de solo ( 9, 10, 11 e 12) e atingiu um valor máximo de 0,22 g kg-1 na 

amostra de solo 4. Li e Thornton (2001) também identificaram pouca importância 

dessa fração na extração sequencial de Fe em solos próximos a uma metalúrgica de 

Pb na Inglaterra. 
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Figura 22. Distribuição percentual de Fe nas diferentes frações geoquímicas das 

amostras de solo coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil.  

 

Adamo et al. (2002) obtiveram distribuições de Fe semelhantes em solos 

superficiais próximos a minas e metalúrgicas de Ni e Cu no Canadá. 

Geralmente, a associação do Fe nesses solos decresceu na seguinte ordem: 

residual > fração 3 (oxidável) > fração 2 (redutível) > fração 1 (trocável). A 

mobilidade potencial e biodisponibilidade do Fe nesses solos, avaliadas pela soma 

das três primeiras fases (não residuais) da extração seqüencial BCR, estariam na 

seguinte ordem decrescente: solo 3 (39,75%) > solo 2 (37,07%) > solo 3 (35,74%) > 
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solo 4 (28,55%) > solo 10 (21,50%) > solo 8 (19,40%) > solo 6 (12,50%) > solo 7 

(11,78%) > solo 9 (7,16%) > solo 11 (6,51%) > solo 1 (4,29%) > solo 12 (2,80%). 

As altas concentrações de Fe nas frações residuais (>40% do total de Fe), 

nas amostras de solo indicam que este elemento tem baixa disponibilidade 

ambiental e é pobremente afetado por atividades antrópicas na área de estudo 

(ALLOWAY, 1995; KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001). Esse resultado é 

corroborado pelo estudo realizado por Torres (1992) que obteve concentrações 

relativas de Fe na faixa de 22 a 39% na fração biodisponível de solos superficiais ao 

redor da Votorantim. 

Os baixos teores de Fe nas frações pobremente cristalinas (não residuais) 

explicariam a ausência de correlações estatisticamente significativas (p<0,05) com a 

grande maioria dos metais analisados, pois essas frações são consideradas os mais 

ativos compartimentos de Fe na adsorção de metais, devido à sua alta área 

superficial específica quando comparadas aos óxidos de Fe da fração residual (Burt 

et al., 2003). Resumindo, Fe por estar fortemente ligado à matriz do solo poderia ser 

considerado como um constituinte natural do mesmo (MALLANDRINO et al., 2011). 

 

Manganês 

 

Assim como observado para o Cd, Co e Cu, a distribuição do Mn nas frações 

geoquímicas das diferentes amostras de solos foi bastante heterogênea (Tabela 32 

e Figura 25). Além disso, foi o único dos elementos avaliados que se distribuiu entre 

as quatro frações em todas as amostras de solo. 

A fração 1 (trocável) foi predominante em Mn em 67% das amostras de solo 

(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10), com concentrações variando de 8,39 (solo 11) a 633,68 mg 

kg-1 de Mn (solo 5). Na fração redutível foram obtidas concentrações de Mn variando 

de 9,93 a 794,40 mg kg-1 em 17% das amostras de solo (11 e 12). A fração residual 

foi a que mais reteve Mn, com concentrações variando de 27,81 (solo 1) a 341,84 

mg kg-1 (solo 11). Altos valores de Mn na fração redutível também foram reportados 

em outros estudos (MAIZ et al., 1997; ADAMO et al., 2002b; ADAMO et al., 2003; 

GHARIANI et al., 2010), o que não é surpreendente, pois o cloridrato de 

hidroxilamina é um agente redutor especificamente utilizado para dissolver óxidos de 

Mn em solos e sedimentos (ADAMO et al., 2002a).  As concentrações de Mn na 
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fração residual devem estar presentes nos minerais primários ou secundários 

relativamente não muito intemperizados, assim como observado para Fe. 

Os altos teores de Mn presentes na fração 1, que além de trocável é aquela 

ligada a carbonatos, podem ser resultantes da solubilização de sais divalentes de 

Mn, tais como: MnCO3 ou [(Ca,Mn)(CO3)2] (LI; THORNTON, 2001). Serve também 

de indício de que posteriores oxidações de Mn+2 a estados de oxidação mais 

elevados não seriam obtidas tão facilmente (JAIN et al., 2007; MAHANTA; 

BHATTACHARYYA, 2011). 
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Figura 23. Distribuição percentual de Mn nas diferentes frações geoquímicas das 

amostras de solo coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil.  

 

O pH mais alcalino da amostra de solo 3, devido ao descarte de efluentes do 

Curtume Real, não gerou uma possível interconversão de Mn da fase trocável para a 

fração redutível, como observado por Amaral-Sobrinho et al. (1997). Esses autores 

analisaram um solo podzólico vermelho-amarelo, no qual foi adicionado um resíduo 

siderúrgico alcalino e, com isso favoeceu a formação de ligações covalentes entre 

Mn e a superfície rica em substituintes OH- dos óxidos de Fe e Mn. Geralmente, em 
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solos ácidos, o baixo pH pode provocar menor adsorção específica deste metal 

(Sposito, 1989) o que explicaria os altos teores de Mn nas frações trocáveis. 

Ao que tudo indica os altos teores de Cr(III) e matéria orgânica presentes na 

amostra de solo 3, não foram suficientes para que ocorresse uma significativa 

redução das espécies de maior estado de oxidação a Mn+2 e/ou capaz de complexar 

significativamente este metal à matéria orgânica do solo (Figura 25). 

A única amostra poluída por Mn pela Votorantim Metais (solo 5) foi a que 

apresentou o menor teor deste metal na fração oxidável e a maior concentração na 

fração trocável, corroborando o relato de Torres (1992) de que MnO2 seria 

convertido à MnSO4 na unidade de ustulação, como visto antes. Sulfatos formam 

complexos de esfera externa, o que explicaria a preferência do Mn pelas duas 

primeiras frações do BCR nessa amostra. As frações redutíveis e ligadas ao 

carbonato podem liberar Mn(II) sob condições químicas apropriadas e, 

conseqüentemente, Mn(II) pode representar um risco ao ecossistema (MAHANTA; 

BHATTACHARYYA, 2011). Os altos teores encontrados para Mn, nas frações não 

residuais, são corroborados pelo estudo conduzido por Torres (1992) que 

determinou que os teores de Mn biodisponíveis em solos superficiais ao redor da 

Votorantim variaram de 42 a 163%. A tabela 23 mostrou que nestes solos estão 

ausentes minerais que contenham Mn, como a quesenlita (PbMnO2(OH)), servindo 

de indício de que os óxidos amorfos, como o MnO2, provavelmente são as formas 

minerais predominantes.  

Geralmente, a associação do Mn nesses solos decresceu na seguinte ordem: 

fração 1 (trocável)> fração 2 (redutível) > residual > fração 3 (oxidável). A mobilidade 

potencial e biodisponibilidade de Fe nesses solos, avaliadas pela soma das três 

primeiras fases (não residuais) da extração seqüencial BCR, estão na seguinte 

ordem decrescente: solo 5 (93,10%) > solo 3 (90,72%) > solo 2 (89,34%) > solo 7 

(88,96%) > solo 10 (86,75%) > solo 8 (80,53%) > solo 4 (80,30%) > solo 12 (74,25%) 

> solo 9 (71,84%) > solo 6 (67,47%) > solo 1 (52,32%) > solo 11 (43,55%). 

 

Níquel 

Assim como observado para o Al, Cr e Fe, a distribuição do Ni nas diferentes 

frações geoquímicas das diferentes amostras de solo foi bastante homogênea 

(Tabela 32 e Figura 26). A fração residual apresentou predominância de Ni com 
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concentrações variando de 4,8 (solo 11) a 74,20 mg kg-1 (solo 12) (Tabela 32). Isto 

sugere que este elemento estava principalmente associado com estruturas minerais 

contendo óxidos e silicatos (ADAMO et al., 2002). Comportamentos variados de 

distribuição de Ni em solos são reportados na literatura (MAHANTA; 

BHATTACHARYYA, 2011). Para Adamo et al. (1995) este seria um comportamento 

não usual, pois Ni é um metal reconhecidamente móvel em solo. Entretanto, para 

outros autores, Ni está presente nos solos e sedimentos como material residual 

natural (TESSIER et al., 1979; MA; RAO, 1997).  
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Figura 24. Distribuição percentual de Ni nas diferentes frações geoquímicas das 

amostras de solo coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil.  

 

A segunda fração mais abundante para Ni foi a fração 3 (oxidável), com 

concentrações que variaram de 0,48 (solo 12) a 22,12 mg kg-1 (solo 3). Em seguida 

vem a fração 2 (fração redutível), com concentrações variando abaixo do limite de 

detecção (solos 1, 3, 4, 7 e 11) a 24,86 mg kg-1 de Ni (solo 12). A fração 1 (trocável) 

foi aquela que menos reteve Ni, com concentrações menores que o limite de 

detecção em 25% das amostras de solo (1, 11 e 12) a 24,86 mg kg-1 de Ni na 
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amostra de solo 12. De acordo com Kabata-Pendias e Pendias (2001), Ni é 

disponível em quase todas as condições fracamente ácidas ou ácidas e poderia ser 

igualmente ligado à fração mineral ou à matéria orgânica do solo). 

Em estudo prévio foram encontradas baixas concentrações biodisponíveis de 

Ni em solos vizinhos à Votorantim Metais, com concentrações relativas variando de 

4 a 19% (TORRES, 1992). Adamo et al. (1995) obtiveram distribuições de Ni 

semelhantes em solos superficiais próximos à minas e metalúrgicas de materiais não 

ferrosos no Canadá. Os resultados também estão de acordo com aqueles 

apresentados por GHARIANI et al. (2010) que constataram que agentes redutores 

ou oxidantes não afetavam significativamente o comportamento de Ni na fração 

residual, em solos urbanos da Sérvia. 

Geralmente, a associação de Ni nas amostras de solo decresceu na seguinte 

ordem: residual > fração 3 (oxidável) > fração 1 (trocável) > fração 2 (redutível). A 

mobilidade potencial e biodisponibilidade de Ni nos solos, avaliadas pela soma das 

três primeiras fases (não residuais) da extração seqüencial BCR, estão na seguinte 

ordem decrescente: solo 12 (39,12%) > solo 5 (37,82%) > solo 3 (31,60%) > solo 2 

(29,41%) > solo 4 (26,13%) > solo 8 (24,48%) > solo 10 (18,63%) > solo 9 (15,62%) 

> solo 6 (13,69%) > solo 7 (10,36%) > solo 11 (4,53%) > solo 1 (2,00%). 

 

Chumbo 

A distribuição de Pb nas frações geoquímicas das diferentes amostras de solo 

foi claramente dependente da fonte de poluição mais próxima (Tabela 32 e Figura 

27). Chumbo foi retido predominantemente na fração 3 (oxidável) na amostra de solo 

3 e na fração trocável na amostra de solo 5. Para 33% das amostras de solo (1, 4, 9 

e 11), a fração predominante em Pb foi a residual, com concentrações variando de 

3,14 (solo 4) a 24,22 mg kg-1 (solo 5). Entretanto, para 58% das amostras de solo (2, 

5, 6, 7, 8, 10 e 12) a fração majoritária em Pb foi a que contém óxidos de Fe e Mn, 

com concentrações de Pb variando de abaixo do limite de detecção (solos 1 e 2) a 

474,63 mg kg-1 na amostra de solo 5. 

Como visto anteriormente na Tabela 23, não foram identificados minerais 

primários que continham Pb na sua composição, tais como: galena (PbS), cerusita 

(PbCO3), plattnerita (PbO), quesenlita (PbMnO2(OH)), piromorfita (Pb5(PO4)3Cl) e 

anglesita (PbSO4). Portanto, deduz-se que os altos teores de Pb nas frações 
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residuais sejam devido à forte interação com a caulinita por intermédio de 

mecanismos de adsorção específica que limitam a sua mobilidade (Adamo et al., 

2003). Solos arenosos como os deste estudo podem reter eficientemente metais se 

apresentarem baixa condutividade hidráulica (2,0 cm h-1), o que proporcionaria uma 

maior interação dos metais com o material sólido e maior retenção nas frações mais 

grosseiras (silte e areia) do solo por serem constituídas, predominantemente, por 

caulinita ou sílica (SPOSITO, 1989; MATOS et al., 1996; MIRETZKY et al., 2011).  

Os Altos teores de Pb na fração 2 (redutível) não surpreendem, pois esta 

fração é reconhecida pela alta afinidade a este elemento, particularmente em alta 

faixa de pH (pH>7,0) (SPOSITO, 1989; ALLOWAY, 1995; Maiz et al., 1997; 

AMARAL-SOBRINHO et al., 1997; KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001; LI; 

THORNTON, 2001; BURT et al., 2003; KAASALAINEN; YLI-HALLA, 2003; Lu et al., 

2003; TANG et al., 2008; MIRETZKY et al., 2011). Teoricamente, muitos metais ou 

co-precipitam com óxidos metálicos ou são adsorvidos nas superfícies destes 

óxidos. Entretanto, em solos ácidos e com baixos teores de matéria orgânica, os 

metais que são preferencialmente retidos desta maneira, podem ser liberados dos 

solos caso algum evento mude os estados de oxidação do Fe e Mn e poderiam se 

tornar fontes de poluição em longo prazo (BURT et al., 2003; MAHANTA; 

BHATTACHARYYA, 2008; MIRETZKY et al., 2011). 

Os óxidos de Fe e Mn, mesmo em condições ácidas, são importantes 

constituintes dos solos de regiões de clima tropical, tendo sido atribuída fortes 

interações com metais, notadamente na forma de adsorção específica (MATOS et 

al., 1996). Devido a esta afinidade Pb não é, muitas das vezes, fitodisponível. 

 Geralmente, Pb é principalmente associado aos constituintes minerais do 

solo (GHARIANI et al., 2010). Devido aos baixos teores de matéria orgânica, foram 

identificadas igualmente baixas concentrações de Pb na fração 3 (oxidável), com 

exceção da amostra de solo 3, que foi estatisticamente superior às demais. O alto 

teor de matéria orgânica dessa amostra deve ter proporcionado uma maior 

quantidade de sítios de trocas no solo devido ao aumento da CTC (MATOS et al., 

1996), apesar do Pb normalmente interagir com os colóides do solo de maneira mais 

específica e menos dependentes das cargas superficiais (PIERANGELI et al., 2007).  

A matéria orgânica do solo possui a capacidade de reter metais de forma 

desproporcional à sua própria concentração e, como tal, constitui um importante 
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compartimento de retenção de Pb (BURT et al., 2003). Por outro lado, os baixos 

teores de Pb nas frações oxidáveis das demais amostras corroboram a ausência 

deste metal ligados a sulfetos, como PbS, pois H2O2 usada como agente oxidante 

nessa etapa não diferencia entre sulfetos e subtâncias orgânicas (ADAMO et al., 

2002). 
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Figura 25. Distribuição percentual de Pb nas diferentes frações geoquímicas das 

amostras de solo coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil.  

 

Processos de intemperismo são comumente responsáveis pelo decréscimo 

de metais na fração trocável e são efetivamente atuantes como processos de 

remediação natural (VERNER; RAMSEY, 1996). É comumente relatado que adições 

antrópicas de metais causem incrementos nas frações potencialmente 

biodisponíveis e solúveis (ADAMO et al., 2003; MAHANTA; BHATTACHARYYA, 

2008). Assim como neste estudo, Li e Thornton (2001) identificaram que os maiores 

conteúdos de Pb total e na fração trocável estavam em solos próximos a uma 
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metalúrgica na Inglaterra. Na amostra mais poluída pela Votorantim Metais (solo 5) 

foi identificado que Pb está fortemente associado à fração 1 (trocável, solúvel e 

ligado a carbonatos). Isto estaria de acordo com a predição termodinâmica de que a 

cerusita (PbCO3) seria o mineral de Pb predominante nas condições de pH ácido 

dos solos analisados. Entretanto, os resultados de difração de Raios-X não 

acusaram a presença de qualquer mineral contendo Pb em nenhuma amostra 

(Tabela 23). Além disso, não foram encontradas correlações estatísticas 

significativas (p<0,05) entre os teores de Pb e as baixas concentrações de carbono 

inorgânico nas amostras próximas à metalúrgica (Tabela 24), o que poderia torná-lo 

um reagente limitante à formação deste sal. 

Relatos de que a Votorantim Metais vem contaminando os solos de Juiz de 

Foram com metais e sulfato servem de indícios de que a galena (PbS), presente 

como impureza na esfalerita (ZnS), estaria sendo totalmente convertida a 

óxidos/sulfatos na etapa de ustulação do minério. Outro indício seria o baixo teor de 

Pb retido na fração 3 (oxidável) da amostra de solo, o que refletiria a pouca 

importância da matéria orgânica e do sulfeto na retenção de Pb. Portanto, deduz-se 

que as emissões de Pb oriundas da metalúrgica de refino de zinco apresentem 

quantidades significativas de sulfato de chumbo (PbSO4), monóxido de chumbo 

(PbO), oxisulfato de chumbo (PbO.PbSO4) ou hidróxisulfato de chumbo 

(Pb(OH)2.PbSO4). 

Em estudo prévio também foram encontradas altas concentrações 

biodisponíveis para Pb em solos vizinhos à Votorantim Metais, com concentrações 

relativas variando de 64 a 136% de Pb (TORRES, 1992). 

Geralmente, a associação de Pb nos solos estudados decresceu na seguinte 

ordem: residual > fração 2 (redutível) > fração 3 (oxidável) > fração 1 (trocável). A 

mobilidade potencial e biodisponibilidade de Pb nesses solos, avaliadas pela soma 

das três primeiras fases (não residuais) da extração seqüencial BCR, estão na 

seguinte ordem decrescente: solo 5 (97,31%) > solo 3 (88,15%) > solo 10 (71,55%) 

> solo 8 (68,43%) > solo 2 (65,41%) > solo 6 (60,02%) > solo 12 (58,38%) > solo 7 

(58,18%) > solo 4 (50,84%) > solo 9 (26,68%) > solo 11 (12,92%) > solo 1 (0,00%). 

Tang et al. (2008) concluíram que a distribuição de Pb em diferentes fases 

sólidas pode ser assumida como um processo de múltiplas etapas envolvendo uma 

retenção inicial rápida seguida de uma retenção secundária lenta. A retenção rápida 
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é iniciada pela adsorção instantânea às superfícies sólidas dos solos, via formação 

de complexos de esfera externa (eletrostático ou físico), direcionado pelo gradiente 

de concentração da fase em solução em contato com a superfície mineral do solo 

negativamente carregada e à matéria orgânica. Chumbo seria inicialmente adsorvido 

na fração trocável, mas com o passar do tempo poderia se redistribuir nas frações 

mais estáveis. Após a adsorção rápida, uma secundária mais lenta envolveria 

mudanças na complexação do metal da esfera externa para esfera interna, 

possivelmente envolvendo os óxidos de Fe e Mn, a matéria orgânica e os minerais 

intemperizados do solo contidos na fração residual. 

 

Zinco 

A distribuição do Zn nas frações geoquímicas das diferentes amostras de 

solos foi bastante heterogênea (Tabela 32 e Figura 28). O Zn é preferencialmente 

extraído das frações inorgânicas do solo e pode ser biodisponibilizado com 

variações leves no pH (GHARIANI et al., 2010). 

Em 42% das amostras de solo (1, 2, 4, 6 e 12) a fração predominante em Zn 

foi a residual, com concentrações que variaram de 13,31(solo 1) a 1412,50 mg kg-1 

(solo 5). Os altos percentuais nesta fração, provavelmente, refletem a maior 

tendência do elemento em se tornar indisponível, uma vez depositado em solos sob 

condições naturais (MA; RAO, 1997). Os resultados obtidos corroboram as 

observações feitas por Du et al. (2008) de que a fração residual seria a mais 

importante na retenção de Zn em solos não poluídos ou naqueles que apresentem 

as menores concentrações totais deste metal. Esta fração composta por minerais 

silicáticos residuais como a caulinita, sulfetos resistentes e matéria orgânica 

refrataria é tida como uma importante carreadora para Zn (TESSIER et al., 1979; 

KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001; LEI et al., 2010).  

Nos outros 42% das amostras de solo (5, 7, 8, 9 e 10) a fração 1 (trocável) foi 

predominante em Zn, variando de desprezível (<LD) na amostra Solo 1 a 3851,99 

mg kg-1 na amostra solo 5. Esses resultados estão de acordo com os altos teores de 

Zn obtidos na fração trocável em solos próximos à uma metalúrgica de Pb na 

Inglaterra (LI; THORNTON, 2001) e à uma metalúrgica de Zn na China (DU et al., 

2008). Altos conteúdos nesta fração altamente biodisponivel às plantas (MA; RAO, 

1997) seria consequência das altas concentrações de Zn descartadas 
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inapropriadamentes por efluentes (DU et al., 2008). Uma possível explicação seria a 

presença de oxi e hidróxisulfatos de zinco [ZnO.ZnSO4 ou Zn(OH)2.ZnSO4] 

presentes nos efluentes e escórias da Votorantim Metais, como observado por 

Foster e Lott (1980), o que seria corroborado pelo relato de poluição dos solos por 

metais e sulfatos na cidade de Juiz de Fora. 
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Figura 26. Distribuição percentual de Zn nas diferentes frações geoquímicas das 

amostras de solo coletadas na cidade de Juiz de Fora, MG, Brasil.  

 

Assim como observado para Cd, Cu e Pb identificou-se a amostra de solo 5 

como solo classe IV, por ser altamente poluída por Zn. Além desse elemento ser 

encontrado em altos teores nessa amostra, se encontra altamente biodisponível, 

pois a concentração na fração 1 (trocável) está 92,6% acima do valor de 

investigação industrial. 

 A ausência de correlações estatísticas significativas (p<0,05) entre Zn e as 

diferentes formas de carbono, como observado anteriormente, está de acordo com o 

predomínio da fração oxidável somente nas amostras de solo 3 e 11, com 
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concentrações variando de 0,01 (solo 1) a 493,52 mg kg-1 (solo 5). Altas 

porcentagens de Zn na fração oxidável poderiam ser relacionadas à tendência do 

metal ser prontamente adsorvido por moléculas orgânicas (MAHANTA; 

BHATTACHARYYA, 2011). 

O conteúdo de matéria orgânica da amostra de solo 3, impactada pelo 

Curtume Real (Solo 3), superior às demais amostras, a alta CTC e o pH 

praticamente neutro (pH=6,70) proporcionaram uma distribuição diferenciada do Zn 

nesse solo. Logo, esta foi a amostra que mais apresentou este metal (p<0,05) 

associado às frações oxidáveis e redutíveis. As reações de precipitação, 

complexação e adsorção de metais foram favorecidas pela elevação do pH 

(SPOSITO, 1989) e a diminuição da acidez do sistema solo-efluente alcalino do 

curtume favoreceu a transformação do Zn das formas mais solúveis para as de 

menor solubilidade. A adsorção específica de Zn pelos minerais do solo aumenta 

com o pH, e a nucleação de Zn(OH)2 na superfície de argilas silicatadas pode 

produzir uma maior retenção do metal, reação esta altamente dependente do pH 

(AMARAL-SOBRINHO et al., 1997). 

São relatados altos teores de Zn nas frações oxidáveis em solos próximos a 

uma metalúrgica de Zn e Pb na Polônia (VERNER; RAMSEY, 1996). Provavelmente 

o metal nestes solos estaria sobre a forma de esfalerita (ZnS) não refinada. 

Embora nao tenha predominado Zn na fração redutível em nenhuma das 

amostras avaliadas, foram expressivos os teores de Zn nesta fração. Numerosos 

estudos demonstram que Zn é constantemente associado com a fração redutível 

devido à alta constante de estabilidade dos seus óxidos (MA; RAO, 1997; MAIZ et 

al., 1997; LU et al., 2003; GHARIANI et al., 2010; MAHANTA; BHATTACHARYYA, 

2011).  

Zinco esteve distribuído nas frações geoquímicas em 83% das amostras de 

solo (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11). Entretanto, o percentual de Zn da soma das 

frações não residuais das amostras de solo 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 foi muito maior 

que aqueles obtidos nas frações residuais (Figura 10). O mesmo não pode ser dito 

para as amostras de solo 6 que apresentou concentrações de Zn vezes mais 

elevada que aquela na fração residual. 

O estudo prévio não determinou as concentrações biodisponíveis para Zn em 

solos vizinhos à Votorantim Metais (TORRES, 1992). 
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Geralmente, a associação de Zn nos solos estudados decresceu na seguinte 

ordem: fração 1 (trocável) > residual > fração 3 (oxidável) > fração 2 (redutível). A 

mobilidade potencial e biodisponibilidade do Zn nesses solos, avaliadas pela soma 

das três primeiras fases (não residuais) da extração seqüencial BCR, estão na 

seguinte ordem decrescente: solo 3 (89,39%) > solo 10 (86,55%) > solo 8 (80,63%) 

> solo 5 (79,50%) > solo 11 (75,38%) > solo 9 (74,01%) > solo 7 (73,73%) > solo 2 

(63,71%) > solo 4 (59,60%) > solo 6 (47,76%) > solo 12 (18,31%) > solo 1 (0,06%). 

 Como visto anteriormente, é evidenciada uma clara diferença entre dois 

grupos de elementos. Em particular, os metais identificados como os principais 

poluentes (Cd, Cr, Cu, Mn, Pb e Zn) são caracterizados pela alta mobilidade, 

expressa pela soma das frações não residuais da extração seqüencial, e, portanto, 

eles poderiam ser mais facilmente liberados ao meio ambiente em caso de 

mudanças na força iônica, pH ou potencial redox do solo. Por sua vez, os elementos 

identificados como litogênicos (Al, Co, Fe e Ni) estão principalmente associados à 

fração residual e esta é uma confirmação adicional de suas origens naturais. 

 

4.7.4.5 Código de avaliação de risco (RAC) para metais nos solos 

 

As razões de risco ambiental das amostras de solos, para todos os metais, 

foram calculadas pelo código de avaliação de risco (RAC), a partir da distribuição 

específica do metal nas amostras, baseados na fração 1 (trocável) e na 

concentração pseudo-total extraído com água-régia. De acordo com este critério, as 

classificações de riscos são indicadas na Tabela 13. 

 

Tabela 29. Código de avaliação de risco para metais em solos  

Código de Avaliação de RisCo (RAC) Critério 

Risco Nulo <1% 

Risco Baixo 1-10% 

Risco Médio 11-30% 

Risco Alto 31-50% 

Risco Muito Alto >50% 
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Este critério foi originalmente desenvolvido para a soma das frações dos 

metais trocáveis e associados aos carbonatos (F1%+F2%), extraídas 

sequencialmente pelo método de Tessier (1979) e que representam maior risco ao 

ambiente (JAIN, 2004). A fração trocável do método BCR, segundo Morillo et al. 

(2002) e Caplat et al. (2005) corresponde à soma das frações trocável e associadas 

a carbonatos da extração seqüencial de Tessier. A maior praticidade para extração 

da fração mais biodisponível pelo método BCR foi determinante para a escolha 

deste procedimento.  

 

Alumínio 

Alumínio não apresentou risco ambiental (RAC<1%) para qualquer uma das 

amostras de solo avaliadas (Figura 29). 

 

Cádmio 

Cádmio não apresentou risco ambiental para metade das amostras de solo 

avaliadas (1, 2, 3, 4, 9 e 12). Entretanto, apresentou risco baixo para a amostra de 

solo 6; risco médio para a amostra de solo 7; risco alto para 17% das amostras de 

solo (10 e 11) e risco muito alto para outros 17% das amostras de solo (5 e 8) como 

pode ser observado na Figura 29. 

 

Cobalto 

 Cobalto não apresentou risco para a amostra de solo 11 (Figura 29); 

apresentou risco baixo para 33% das amostras de solo (1, 3, 7 e 12); risco médio 

para outros 33% das amostras de solo (4, 6, 9 e 10); risco alto para 17% das 

amostras de solo (2 e 8) e risco muito alto para a amostra de solo 5.  

 

Cromo 

 Cromo não apresentou risco para 67% das amostras de solo avaliadas (1, 3, 

6, 8, 9, 10, 11 e 12) e apresentou risco baixo para 33% das amostras de solo (2, 4, 5 

e 7) como pode ser observado na Figura 29.  
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Cobre 

 Cobre não apresentou risco para 42% das amostras de solo avaliadas (1, 3, 

6, 7, e 11); apresentou risco baixo para 33% das amostras de solo (8, 9, 10 e 12); 

risco médio para 17% das amostras de solo (2 e 4) e risco alto para a amostra de 

solo 5 (Figura 29).  
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Figura 27. Código de avaliação de risco para Al, Cd, Co, Cr e Cu nas amostras de solos superficiais da cidade de Juiz de Fora. 
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Níquel 

 Níquel não apresentou risco para 25% das amostras de solo (1, 11 e 12); 

apresentou risco baixo para 67% das amostras de solo (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10); risco 

médio somente para a amostra de solo 5 (Figura 30). 

 

Chumbo 

Chumbo apresentou risco alto (31%<RAC<50%) na amostra de solo 5, e nas 

demais nenhum risco ambiental foi encontrado (Figura 30). DU et al. (2008) 

reportaram que os baixos conteúdos de Pb na fração trocável limitariam o seu 

potencial tóxico como poluente, mesmo se a concentração total deste elemento 

estivesse superior aos valores de referência. 

 

Zinco 

 Zinco não apresentou risco ambiental para 17% das amostras de solo (1 e 

12); apresentou risco baixo para a amostra de solo 3; risco médio para 33% das 

amostras de solo (2, 4, 6 e 11); risco alto para 25% das amostras de solo (7, 8 e 9) e 

risco muito alto (RAC>50%) para as amostras de solo 5 e 10 (Figura 30).  

O código de avaliação de risco (RAC) serve como mais uma evidência do 

caráter poluidor da Votorantim Metais, haja vista que os solos que apresentaram os 

maiores riscos ambientais são aqueles próximos a essa indústria. O solo 5 foi o pico 

da contaminação, o hot spot, pois como visto anteriormente, além de possuir 

concentrações de metais (Cd, Cu, Mn, Pb e Zn) extremamente altas, é a região que 

apresentou os maiores riscos ambientais para Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Pb e Zn. Miretzky 

et al. (2011) também identificaram altos riscos ambientais (RAC) em solos arenosos 

do MéxiCo incubados com soluções multi-elementares de Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Cd e 

Pb.   

Embora seja uma ferramenta promissora para a avaliação do risco ambiental, 

cabe uma crítica a respeito do uso do RAC, caso seja utilizado de forma isolado, 

sem entendimento do comportamento geoquímico dos metais em solo ou da 

natureza da fonte de poluição. Ao focar exclusivamente na fração trocável do solo, o 

RAC subestima a contribuição de outras frações móveis importantes, como a fração 

redutível e a fração oxidável. No caso da amostra de solo 3, a mais impactada pelo 

Curtume Real, o uso do RAC não indica risco ambiental em potencial, mesmo que 
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os teores de Cr na fração oxidável por si só já ultrapassem em 10 vezes os valores 

de investigação industrial deste metal em solo.  

 O RAC deve ser usado com critério, pois pode indicar alto risco ambiental 

proporcionado por atividades antrópicas, mas na verdade, as espécies químicas 

altamente móveis podem ser devido às condições pedogeoquímicas naturais, como 

exemplo, pode ser citado o Mn, que é conhecidamente móvel em condições naturais 

(SPOSITO, 1989; ALLOWAY, 1995; KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001; 

MEURER, 2006; MELO; ALLEONI, 2009).  
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5 CONCLUSÃO 

 

 As águas, sedimentos e solos marginais ao rio Paraibuna e ao córrego das 

Três Pontes se encontram altamente impactados pelas atividades industriais 

desenvolvidas pelo Curtume Real e Votorantim Metais. Os comportamentos 

geoquímicos dos poluentes nestes três compartimentos ambientais estão fortemente 

interligados. O ecossistema aquático se encontra comprometido pela presença de 

metais em concentrações acima daquelas preconizadas para águas doces classe II. 

Os metais Cd, Cu, Mn e Zn refletem a prática de descarte inadequado de efluentes 

industriais não tratados nas águas superficiais. Os níveis destes metais em água 

estão perigosamente acima do que é considerado um risco à biota aquática e aos 

seres humanos. 

 Os parâmetros físico-químicos da água auxiliaram no entendimento da 

natureza e distribuição dos poluentes na coluna d’água. O entendimento dos 

processos industriais das atividades-alvo, usos de matérias-primas e insumos 

básicos auxiliaram no diagnóstico da qualidade ambiental das águas superficiais. 

 As correlações entre Cd, Co, Cu, Mn, Zn e SO4
-2 permitiram eleger a 

Votorantim Metais Como a principal fonte de poluição e risco ecológico às águas do 

córrego das Três Pontes e do rio Paraibuna. 

 As análises dos diferentes parâmetros das águas permitiram traçar um 

panorama dinâmico e atual da poluição ambiental proporcionada por essas 

atividades industriais. Embora sejam reconhecidas há décadas como fontes pontuais 

de poluição, o descaso e a omissão fazem com que indústrias continuem poluindo 
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as águas do principal tributário do rio Paraíba do Sul, fonte de abastecimento de 

água potável de centenas de milhares de habitantes do estado do Rio de Janeiro. 

 Os sedimentos se mostraram valiosos registradores dos impactos ambientais 

pretéritos dos ecossistemas aquáticos. As características mineralógicas dos 

sedimentos permitiram constatar que os teores de Al, Fe e Mn eram de origem 

litológica. Por outro lado, a distribuição horizontal e em profundidade permitiu 

identificar que tanto o Curtume Real quanto a Votorantim Metais poluem há muito 

tempo o ecossistema aquático do córrego das Três Pontes e do rio Paraibuna com 

metais potencialmente tóxicos: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn. 

 O Curtume Real além de poluir o rio Paraibuna com Cr, proporciona a entrada 

no ecossistema aquático de concentrações elevadas da espécie Cr(VI) que 

apresenta maior mobilidade, e risco ao meio ambiente e à saúde humana devido à 

sua característica carcinogênica. A espécie Cr(VI) se mobilizou das camadas mais 

superficiais para as mais profundas, ampliando a capacidade de interação com os 

organismos bentônicos presentes nos sedimentos. 

O fracionamento geoquímico dos sedimentos permitiu uma avaliação 

pormenorizada das associações dos metais com os diferentes substratos 

geoquímicos. Os baixos teores de matéria orgânica dos sedimentos conduziram a 

baixas associações com os metais estudados. Em geral, as ordens decrescentes de 

mobilidade e biodisponibilidade dos metais foram: 

Cd>Mn>Zn>Co>Cu>Ni>Pb>Cr>Fe=Al. 

 A integração de múltiplas abordagens auxiliou no entendimento do 

comportamento geoquímico dos metais nos diversos substratos que compõem os 

sedimentos. A mineralogia permitiu identificar qual o tipo de mineral e como este 

atuaria na retenção dos metais nos sedimentos. A granulometria permitiu identificar 

que os altos teores de frações grosseiras permitiram uma mobilidade vertical e 

horizontal dos metais. 

 Os solos da região foram identificados como o material parental dos 

sedimentos por apresentarem praticamente as mesmas assembléias mineralógicas 

constituintes e granulometria rica nas frações mais arenosas. 

 Os parâmetros de fertilidade dos solos foram altamente impactados pelas 

atividades industriais do Curtume Real, o mesmo não podendo ser dito para a 
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Votorantim Metais. Foi constatada poluição por Na e matéria orgânica no solo que 

recebe a vala de efluentes do Curtume Real. 

Os métodos alternativos de extração de metais não tiveram a mesma 

eficiência que o método USEPA 3051-A, imposto pela legislação brasileira para a 

análise de solos. 

 Os solos mais poluídos por metais foram aqueles que estavam próximos aos 

dois empreendimentos industriais.  

A integração de múltiplas abordagens permitiu identificar que as 

características naturais destes solos, ricos em caulinita e teores de areia, são 

propensos a ter os metais facilmente lixiviáveis e correndo o risco de impactar o 

lençol freático.  

Os teores de Cr foram muito altos no solo próximo ao Curtume Real, mesmo 

com esses solos apresentando altas concentrações naturais para este elemento. O 

Curtume Real é responsável por liberar e acumular no solo grandes concentrações 

da espécie carcinogênica Cr(VI). 

A Votorantim Metais é a fonte de emissões de altas concentrações de Cd, Cu, 

Pb e Zn nos solos próximos. As correlações entre os metais e os diversos 

parâmetros permitiram associar os metais com cada tipo de atividade industrial. 

O fracionamento geoquímico dos metais nos solos foi adeequado para 

apontar as diferenças de mobilidade e biodisponibilidade de cada elemento e 

associá-lo à devida fonte pontual. Os solos mais impactados pelas atividades 

antrópicas foram aqueles em que as maiores concentrações dos metais ocorreram 

nas frações não residuais. 

O código de avaliação de risco ambiental (RAC) pode servir como ferramenta 

auxiliar para a determinação da origem e biodisponibilidade dos metais nos solos, 

com a ressalva de que se conheça e entenda previamente os comportamentos 

geoquímicos de cada elemento e se tenha uma prévia noção dos processos 

industriais envolvidos. 

O estudo integrado dos três compartimentos ambientais avaliados permite 

identificar alguns mecanismos de troca e difusão no ambiente. A Votorantim Metais 

polui as águas do córrego das Três Pontes com efluentes líquidos dissolvidos e 
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particulados ricos em Cd, Cu, Pb e Zn e sulfato. Essas águas e particulados em 

suspensão em épocas de regime hídrico mais acentuado inundam os solos 

marginais do córrego das Três Pontes e os poluem com altas concentrações de 

elementos potencialmente tóxicos. Além disso, as águas poluídas e os particulados 

em suspensão migram por toda a extensão do córrego das Três Pontes até chegar 

ao rio Paraibuna, onde parte se deposita nos sedimentos arenosos deste rio e outra 

parte fica livre na coluna d’água. Devido à características grosseiras destes 

sedimentos os poluentes migram verticalmente atingindo as camadas mais 

profundas e enriquecendo-as. 

O Curtume Real polui o solo que recebe o descarte inadequado dos seus 

efluentes. Os solos poluídos fixam uma grande quantidade de Na, Cr e matéria 

orgânica, mas mesmo assim quando os efluentes deságuam no rio Paraibuna 

acabam por poluir a coluna d’água com Cr aderido às partículas sólidas dos solos 

que foram carreadas superficialmente. Essas partículas acabam por se acumular 

nos sedimentos mais próximos à fonte de poluição. 
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Figura 28. Código de avaliação de risco para Fe, Mn, Ni, Pb e Zn nas amostras de solos superficiais da cidade de Juiz de Fora.
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