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RESUMO  
 

Hoje um dos grandes responsáveis pela contaminação do solo e águas subterrâneas e 
superficiais são os estabelecimentos conhecidos como postos de revenda de combustíveis que 
vem merecendo cada vez mais atenção tanto da população em geral como dos órgãos 
estaduais de controle ambiental devido a vazamentos em tanques de armazenamento, e 
principalmente ao rompimento da tubulação de bombeamento e corrosão dos tanques. Outros 
serviços como, troca de óleo e lavagem de automóveis também são motivos de preocupação 
neste tipo de estabelecimento. Estes vazamentos ou residuais produzidos podem causar, além 
da contaminação de aqüíferos, graves problemas de saúde e de segurança pública, visto que a 
maioria destes postos localiza-se em áreas urbanas. Baseado nisto, o trabalho realizado teve 
como objetivo avaliar a contaminação do solo de um determinado posto de serviços e revenda 
de combustíveis na Cidade de Natal, RN, por meio da quantificação de metais pesados como 
Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, do teor de carbono orgânico total (COT) e da matéria orgânica 
utilizando técnicas distintas como  espectrometria de emissão óptica com fonte de plasma 
indutivamente acoplado (ICP OES), analisador de Carbono Orgânico Total e análise 
gravimétrica respectivamente. E ainda caracterizar o solo por meio de análise granulométrica. 
As amostragens foram realizadas em 21 pontos georeferenciados e coletadas no mesmo 
período. Os solos amostrados nas estações de coleta P3, P5, P6, P10, P11, P12, P13, P14, P15, 
P17, P18 e P20 apresentaram as menores frações granulométricas variando de areia muito fina 
a areia média. As demais estações de coleta variaram de areia fina a areia média, exceto o 
ponto P8 que apresentou somente granulometria do tipo areia média e P19, indicando 
granulometria do tipo grossa. A pequena correlação da matéria orgânica com os elementos 
estudados neste trabalho sugere que estes não sejam de origem antrópica e sim de suporte 
geoquímico. 

 
 
Palavras-chave: Elementos Tóxicos, Carbono Orgânico Total, Solo, Postos de Revenda de 

Combustíveis. 
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ABSTRACT  
 

Today a major responsibility for the contamination of soil and groundwater and surface water 
are establishments known as gas stations of fuel which has attracted increasing attention from 
both the general population as the state agencies of environmental control due to leaks in 
storage tanks and mainly to disruption of pipe corrosion of tanks and pumping. Other 
services, like oil changes and car wash are also causes for concern in this type of 
establishment. These leaks can cause or waste produced, and the contamination of aquifers, 
serious health problems and public safety, since most of these stations located in urban areas. 
Based on this, the work was to evaluate soil contamination of a particular service station and 
fuel sales in the city of Natal, through the quantification of heavy metals like Cd, Cu, Cr, Ni, 
Pb, Zn of total organic carbon (TOC) and organic matter using different techniques such as 
optical emission spectrometry with inductively coupled plasma source (ICP OES), Total 
Organic Carbon analyzer and gravimetric analysis respectively. And also to characterize the 
soil through particle size analysis. Samples were taken in 21 georeferenced points and 
collected in the same period. The soils sampled in sampling stations P3, P5, P6, P10, P11, 
P12, P13, P14, P15, P17, P18 and P20 showed the smallest size fractions ranging from fine 
sand to medium sand. The other study sites ranged from fine sand to medium sand, except the 
point P8 showed that only the type size medium sand and P19, indicating a particle size of the 
coarse type. The small correlation of organic matter with the elements studied in this work 
suggests that these are not of anthropogenic origin but geochemical support. 

 
 
Keywords: Toxic Elements, Total Organic Carbon, Soil, Retail Fuel Stations. 
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 “... Nada poderá me abalar  
Nada poderá me derrotar  
Pois minha força e vitoria  

Tem um nome  
É Jesus  

Quero viver tua palavra  
Quero ser cheio do teu espírito  

Mas só te peço, livra-me do mal.” 

 

 

 

 

RECOMEÇAR 
Não importa onde você parou… 

em que momento da vida você cansou… 
o que importa é que sempre é possível e 

necessário “Recomeçar”. 
 

Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo… 
é renovar as esperanças na vida e o mais importante… 

acreditar em você de novo... 

 
(Carlos Drummond de Andrade) 

 

 

 

 

 

 

 

“Deus faça da minha vida a tua vontade” 
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1. Introdução geral 

Mundialmente tem-se observado que o desenvolvimento econômico tem ocorrido 

devido às atividades predatórias do meio ambiente. O Brasil encontra-se inserido neste 

contexto onde, dentro de seu crescimento, não havia qualquer preocupação com a 

sustentabilidade e preservação dos recursos naturais. Atualmente, percebe-se a existência de 

vínculos entre a preservação ambiental e atividade industrial garantidos pela nossa 

Constituição e em legislações infraconstitucionais. O grande desafio a ser alcançado está em 

rever os princípios básicos econômicos, com o enfoque não apenas de geração de riquezas 

para a satisfação de necessidades individuais, mas na busca de um desenvolvimento 

sustentado. 

Impõe-se a proteção do meio ambiente como parte integrante do desenvolvimento. 

Sem uma proteção adequada do meio ambiente, o desenvolvimento econômico será 

prejudicado. Essa concepção deve estar incrementada de políticas públicas incluindo a 

participação da população e fiscalização por parte dos órgãos necessários (CORIOLANO et. al., 

2005). 

Atualmente, no Brasil, tem-se verificado que em muitos postos de revendas de 

combustíveis, ocorrem vazamentos em tanques de armazenamento, devido principalmente ao 

rompimento da tubulação de bombeamento e corrosão destes tanques. Outros serviços como, 

troca de óleo e lavagem de automóveis também são motivos de preocupação neste tipo de 

estabelecimento. Estes vazamentos ou residuais produzidos podem causar, além da 

contaminação de aqüíferos, graves problemas de saúde e de segurança pública, visto que a 

maioria destes postos localiza-se em áreas urbanas, estes podem encaminhar-se às galerias de 

águas pluviais, rede de esgotos e garagens de prédios, criando riscos de contaminação. 

Desta forma, a contaminação do solo e águas subterrâneas e superficiais por postos de 

revenda de combustíveis vem merecendo cada vez mais atenção tanto da população em geral 

como dos órgãos estaduais de controle ambiental. O grande número de contaminações decorre 

da grande quantidade de empreendimentos, da estocagem de produtos perigosos e altamente 

tóxicos, que mesmo em pequenas perdas causam potencialmente grandes plumas 

contaminantes, da dificuldade de detecção de vazamentos em tanques subterrâneos e da falta 

de fiscalização adequada. 
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Esta fonte de contaminação pode ocasionar o surgimento de alguns agentes poluidores 

como os metais pesados, que estão naturalmente presentes nos solos em baixíssimas 

concentrações. Um aumento no teor destes metais apresenta efeitos significativos sobre a 

qualidade ambiental. Muitos poluentes inorgânicos tóxicos ocorrem em solos e podem ser de 

origem natural, quando advêm do intemperismo da rocha de origem, ou devido à contribuição 

antrópica (ação direta ou indireta do homem). Alguns deles são tóxicos, mesmo em 

quantidades-traços, e sua toxicidade aumenta com o acúmulo no solo. 

A poluição do solo por metais pesados está ligada a processos de acúmulo e transporte 

dessas espécies, que dependem de suas interações com o solo. 

A atividade industrial diminui significativamente a permanência desses metais nos 

minérios, bem como a produção de novos compostos, além de alterar a distribuição desses 

elementos no planeta. 

A presença de metais muitas vezes está associada à localização de regiões agrícolas e 

industriais; proibindo a produção de alimentos em solos contaminados com metais pesados. 

Todas as formas de vida são afetadas pela presença de metais dependendo da dose e da forma 

química. Muitos metais são essenciais para o crescimento de todos os tipos de organismos, 

desde as bactérias até mesmo o ser humano, mas eles são requeridos em baixas concentrações 

e podem danificar sistemas biológicos. 

1.1 - Objetivo Geral  

Objetivo do estudo visa através das análises de metais e do teor de carbono orgânico 

total (COT) avaliar a contaminação do solo de um posto de revenda e serviços de 

combustíveis na cidade do Natal, RN. 

1.2  - Objetivos específicos 

� Determinar e quantificar os elementos Cromo, Cobre, Níquel, Chumbo e Zinco em 

solo através da técnica de espectrometria de emissão ótica com plasma acoplado 

indutivamente; 

� Caracterizar o solo por meio de análise granulométrica; 

� Determinar os teores de carbono orgânico total (COT) e matéria orgânica.   
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Resumo dos capítulos 

Capítulo II: Aspectos teóricos  

Neste capítulo são apresentadas algumas considerações teóricas de relevância 

ambiental e química necessária para o desenvolvimento desta dissertação. Os itens abordados 

compreendem definições da área estudada, solos, metais, granulometria, análises químicas. 

 

Capítulo III: Estado da arte 

 O capítulo III faz uma revisão bibliográfica de trabalhos que utilizaram as técnicas de 

análises utilizadas neste trabalho. 

Capítulo IV: Metodologia experimental 

Os métodos adotados e os materiais utilizados no desenvolvimento deste estudo serão 

apresentados neste capítulo, compreendendo a definição da área de estudo, amostragem, 

acondicionamento das amostras, preparo de soluções e procedimento analítico para a abertura 

das amostras do solo e os equipamentos analíticos. 

Capítulo V: Resultados e discussões 

O capítulo V apresenta os resultados obtidos na caracterização granulométrica, na 

quantificação dos metais, no teor de matéria orgânica e carbono orgânico total presente nas 

amostras de solo coletados num posto de serviço e revenda de combustíveis estão dispostos 

neste capítulo. 

Capítulo VI: Conclusão 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões deste trabalho. 

Capítulo VII: Recomendações 

O capítulo VII apresenta sugestões para trabalhos futuros. 
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2. Aspectos teóricos 

2.1 - Postos de revenda de Combustíveis: definições e classificações 

As atividades em um posto de revenda de combustível (PRC) são bastante 

diversificadas e envolvem não só o abastecimento, mas também troca de óleo e lavagem de 

veículos, loja de conveniência, lanchonete, restaurante. Portanto, pode-se denominá-lo Posto 

Revendedor de Combustível Derivados de Petróleo, Álcool e Prestação de Serviços 

(MARQUES, et al 2005).  

A Resolução CONAMA n° 273 de 29 de novembro de 2000 denomina esta atividade 

da seguinte forma:  

� Posto Revendedor – PR: Instalação onde se exerça a atividade de revenda 

varejista de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e outros 

combustíveis automotivos, dispondo de equipamentos e sistemas para armazenamento de 

combustíveis automotivos e equipamentos medidores;  

� Posto de Abastecimento – PA: Instalação que possua equipamentos e sistemas 

para o armazenamento de combustível automotivo, com registrador de volume apropriado 

para o abastecimento de equipamentos móveis, veículos automotores terrestres, aeronaves, 

embarcações ou locomotivas; e cujos produtos sejam destinados exclusivamente ao uso do 

detentor das instalações ou de grupos fechados de pessoas físicas ou jurídicas, previamente 

identificadas e associadas em formas de empresas, cooperativas, condomínios, clubes ou 

assemelhados;  

� Instalação de Sistema Retalhista – ISR: Instalação com sistema de tanques 

para o armazenamento de óleo diesel, óleo combustível, querosene iluminante, destinada a 

exercício da atividade de Transportador Revendedor Retalhista;  

� Posto Flutuante – PF: Toda embarcação sem propulsão empregada para o 

armazenamento, distribuição e comércio de combustíveis que opera em local fixo e 

determinado; 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas estabelece critérios e classificações para 

os Postos de Serviços através da NBR 13.786/97:  
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A classe é definida pela análise do ambiente no entorno do posto de serviço, num raio 

de 100 m a partir do seu perímetro. O fator de agravamento neste ambiente, depois de 

identificado deve ser classificado no nível mais alto, mesmo que haja apenas um dos fatores 

desta classe. 

Classe 0 – quando não possuir nenhum dos fatores de agravamento das classes 

seguintes;  

Classe 1 – rua com galeria de drenagem de águas; galeria de esgoto ou de serviços; 

fossa em áreas urbanas; edifício multifamiliar sem garagem subterrânea até quatro andares;  

Classe 2 – edifício multifamiliar com garagem subterrânea, com mais de quatro 

andares, garagem ou túneis construídos no subsolo, poço de água (artesiano ou não) para 

consumo doméstico (inclusive na área do posto), casa de espetáculo ou templo;  

Classe 3 – hospital, metrô, atividades industriais de risco (conforme NB – 16), água do 

subsolo utilizada para consumo público da cidade (independente do perímetro de 100 m), 

campos naturais superficiais de água, destinados a abastecimento domestico; proteção das 

comunidades aquáticas; recreação de contato primário (natação esqui aquático e mergulho); 

irrigação; criação natural e/ou intensiva de espécies destinadas à alimentação humana.  

A Portaria da ANP n° 116 de 05/07/2000 regulamenta e define o exercício da 

atividade de revenda varejista de combustível automotivo. No seu Art. 1° menciona: “A 

atividade de revenda varejista consiste na comercialização de combustível automotivo em 

estabelecimento denominado Posto Revendedor”.  

Por este documento fica definido o termo Posto Revendedor de Combustíveis (PRC) 

para a atividade de venda a varejo de combustíveis em estabelecimentos que, ao longo dos 

anos, ficaram conhecidos como: Posto de Serviços, Posto de Abastecimentos de Combustíveis 

ou o tradicional Posto de Gasolina.  

2.1.1 - Combustíveis  

Os combustíveis são quaisquer substâncias cuja combinação química com outra seja 

exotérmica de forma a produzir calor, chama e gases (ESSO, 2004).  
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Nos combustíveis líquidos, os compostos que causam maior preocupação são os 

compostos aromáticos, pois possuem grande estabilidade em suas ligações. Compostos como: 

benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos, devido a estas ligações químicas orto meta e para, 

são mais solúveis e mais tóxicos entre os demais existentes na composição dos combustíveis 

(MARQUES et al., 2005).  

Esses compostos (comumente denominados BTEX) são poderosos depressores do 

sistema nervoso central, apresentando toxidade crônica, mesmo em pequenas concentrações 

(da ordem de ppb – parte por bilhão). O benzeno é reconhecidamente o composto mais tóxico 

deles. Trata-se de uma substância cancerígena (pode causar leucemia, ou seja, câncer dos 

tecidos que formam os linfócitos do sangue) se ingerida mesmo em baixas concentrações 

durante períodos muito longos de tempo. Uma exposição aguda (altas concentrações em 

curtos períodos) por inalação ou ingestão pode levar o indivíduo ao óbito. O padrão de 

potabilidade do benzeno sugerido pelo Ministério da Saúde é de 5 µg.L-1 (PORTARIA N° 

518/2004).  

2.1.2 - Gasolina 

A gasolina é um combustível constituído basicamente por hidrocarbonetos (compostos 

orgânicos que contém átomos de carbono e hidrogênio) e, em menor quantidade, por produtos 

oxigenados (produtos que possuem átomos de oxigênio em sua formula química) (ESSO, 

2004).  

A gasolina é o combustível de maior consumo no mundo. Sua principal característica é 

o poder antidetonante ou octanagem, que é a resistência à combustão espontânea, avaliada em 

relação à temperatura e a pressão, obtido pela mistura de hidrocarbonetos contidos no petróleo 

bruto, por intermédio do craqueamento, ou seja, são compostas de numerosos constituintes e a 

maior parte desses é classificada como alifáticos ou como aromáticos. Os compostos 

alifáticos incluem constituintes como o butano, o penteno e o octano. Os compostos 

aromáticos incluem compostos como o benzeno, o tolueno, o etilbenzeno e os xilenos 

(BTEX) (MARQUES et al., 2005). 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN                                                   Capitulo 2: Aspectos teóricos  

 

__________________________________________________________________________________________ 

Eduardo Philipp Medeiros Coelho- Janeiro/2011                                                                     9 

2.1.3 - Óleo Diesel  

O óleo diesel é composto principalmente por hidrocarbonetos alifáticos, formado 

principalmente por átomos de carbono, hidrogênio e baixas concentrações de enxofre, 

nitrogênio e oxigênio. Produto inflamável, tóxico, volátil e ligeiramente mais denso do que a 

querosene, destilada na faixa de 250 à 400ºC (ANP, 2007).  

2.1.4 - Álcool etílico ou etanol  

Os alcoóis são compostos orgânicos caracterizados por hidrocarbonetos saturados ou 

insaturados, mediante ocorrência de um ou mais átomos de hidrogênio com uma ou mais 

oxidrilas (OH). São classificados em monovalentes, bivalentes, etc., dependendo da 

quantidade de oxidrilas (MARQUES et al., 2005).  

O único país no mundo a usar o álcool anidro como combustível é o Brasil, sendo também 

utilizado como aditivador da gasolina para aumentar a octanagem, substituindo com 

vantagens o chumbo tetra etilo (proibido em vários países). É composto de duas formas:  

• Álcool Etílico Hidratado Carburante – AEHC (álcool + água); 

• Álcool Etílico Anidro Carburante – AEAC (álcool + gasolina); 

Na América do Norte, o álcool misturado à gasolina é conhecido como gasolina 

oxigenada. Apresenta comportamento de solvente (aumento da solubilidade da gasolina em 

água). Esta propriedade aumenta o impacto ambiental quando ocorre derramamento ou 

vazamento da mistura álcool-gasolina (GUIGUER, 1996). 

2.1.5 - Lubrificantes 

Os lubrificantes são substâncias que colocadas entre duas superfícies móveis ou uma 

fixa e outra móvel, formam uma película protetora, com o objetivo de reduzir o atrito e o 

desgaste, eles podem ser sintéticos ou naturais (ESSO, 2004).  

Os lubrificantes sintéticos ou não, apresentam cerca de 2,5% de derivados de petróleo. 

São empregados em fins automotivos ou industriais, que após o período de uso recomendado 

pelos fabricantes dos equipamentos, deterioram-se parcialmente formando compostos como 

ácidos orgânicos, aromáticos polinucleares, potencialmente carcinogênicos. Contém elevados 
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níveis de hidrocarbonetos e metais pesados, sendo os mais representativos: Chumbo (Pb), 

Zinco (Zn), Cobre (Cu), Níquel (Ni), Cádmio (Cd) e outros (MARQUES et al., 2005).  

Podemos considerar como exemplo de lubrificantes: 

Graxa – É um lubrificante fluído espessado por adição de outros agentes, formando 

uma consistência “gel”. Tem a mesma função do óleo lubrificante, mas com consistência 

semi-sólida para reduzir a tendência do lubrificante em fluir ou vazar (ANP, 2007).  

  Óleo Lubrificante – Conforme resolução CONAMA Nº 9 é um produto formulado a 

partir de óleos lubrificantes básicos e aditivos;  

Óleo lubrificante básico de acordo com sua origem pode ser mineral (derivado de 

petróleo), ou sintético (derivado de vegetal ou de síntese química). Uma das principais 

diferenças de um óleo novo e um óleo usado, e que confere o seu caráter de resíduo perigoso, 

é a presença de metais pesados e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HPA´s). O óleo 

usado contém normalmente grandes quantidades de Pb, Zn, Ca, Ba, e quantidades menores de 

Fe, Na, Cu, Al, Cr, K, Ni, Sn, B e Mo.  

O popular “óleo queimado” é mundialmente considerado como produto maléfico ao 

meio ambiente e à saúde pública, estando inserido na “Classe I dos Resíduos Perigosos”, por 

apresentar toxidade, conforme a norma da ABNT, NBR 10004 e a Resolução CONAMA 

9/93. Constitui crime ambiental não só o descarte em local inapropriado como também 

comercializar, fornecer, transportar, queimar ou dar destino que não seja reciclagem através 

do re-refino. Tais crimes estão capitulados na Lei n° 9.605/98, Seção III, Artigos 41 e 43.  

2.1.6 - Gás Natural Veicular 

Os combustíveis gasosos são o GNV – Gás Natural Veicular e o GLP – Gás Liquefeito 

de Petróleo. O GNV é a porção do petróleo que existe na fase gasosa ou em solução no óleo 

nas condições de reservatório, e que permanece no estado gasoso nas condições atmosféricas 

de pressão (GARCEZ, 2004).  

O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos (CnH2n+2) com predominância do 

metano CH4 (percentual mínimo aproximado de 83%) tendo como elementos inertes N2, O2 e 
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CO2, mais leve que o ar dissipa-se facilmente na atmosfera, sendo considerada fonte de 

energia limpa e não poluente.  

O GLP - Gás Liquefeito de Petróleo, ou gás de cozinha, consiste numa mistura gasosa 

de hidrocarbonetos obtida do gás natural das reservas do subsolo, ou do processo de refino do 

petróleo cru nas refinarias, onde antigamente, era encontrado nos postos revendedores de 

combustíveis. O Quadro 1 que apresenta as características do GNV X GLP (COPAGAZ, 

2009). 

 

Quadro 2.1.6.1 – Características do GNV X GLP. 

 

2.2 - Solo 

O solo pode ser definido como um sistema multicomponente constituído pelas fases: 

sólida, líquida e gasosa. A distribuição percentual volumétrica de cada fração constituinte é 

mostrada na Figura 2.2. 
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                                 Fonte: adaptado de Hutchison e Ellison, 1992. 

Figura 2.2.1. Constituição do sistema solo. 

A fase sólida, que corresponde a cerca de 50% do volume in situ do solo, é constituída 

de materiais orgânicos com e sem vida e inorgânicos com granulométrica variada que 

compreende desde colóides a partículas pequenas.  

A fração orgânica do solo compreende 2 a 5% de seu volume e localiza-se mais 

próximo à superfície sendo constituída de diversos elementos como: restos de vegetais vivos e 

mortos, bactérias, fungos, algas, protozoários, substâncias orgânicas como o húmus, vermes, 

artrópodes moluscos e pequenos vertebrados. A quantidade destes constituintes no solo de 

uma determinada região, por sua vez, depende grandemente de fatores que contribuem para 

sua mobilização e disposição, tais como: as condições climáticas, tipo de solo inorgânico e 

topografia. 

Os constituintes inorgânicos recebem a denominação de areias, argilas e siltes segundo 

suas granulométricas. A fração areia com partículas de diâmetro médio de 0,03 a 2,0 mm é 

constituída principalmente de quartzo; a fração silte, de 0,002 a 0,063 mm, é também 

composta de quartzo além de minerais silicatados primários e secundários; e, a fração argila, 

com diâmetro médio inferior a 0,002 mm, é constituída de silicatos secundários e de alumino - 

silicatos. A proporção destas três frações varia amplamente em solos naturais e a textura 

destes é dada de forma mais ou menos arbitrária pela proporção relativa das frações que 

apresentam. A Figura 2.2.2 apresenta um diagrama ternário com a classificação usual adotada 

internacionalmente para textura de solos. 
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                      Fonte: Adaptado de Ritcey, 1989. 

Figura 2.2.2 – Diagrama textural de solos. 

A textura afeta as propriedades do solo como a condutividade hidráulica e a retenção 

de umidade, tendo, portanto, efeito importante na capacidade de transporte e retenção de 

metais. 

Alguns dos principais minerais constituintes do solo são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 2.2.3 – Alguns dos principais minerais encontrados no solo. 

Minerais Primários Minerais Secundários 

Feldspatos Carbonatos 

Micas Pirita 

Piroxênios Caolinita 

Anfibólios Goetita 

Olivinas Boemita 

Fosfatos Hematita 

Óxidos 
 

Fonte: Adaptado de Fergusson, J. E. 

As fases líquidas e gasosas que correspondem, cada uma, a cerca de 20 a 30% do solo 

ocupam os vazios entre os grãos da fração sólida e compreendem a água intersticial (em 

verdade uma solução contendo substâncias orgânicas e inorgânicas) e os gases oriundos da 

atmosfera em adição aos gases produzidos das reações entre os constituintes das três fases. Os 
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metais dissolvidos da fase aquosa do solo, por sua vez, têm como origem os próprios minerais 

que constituem a fase sólida ou fontes externas como derramamentos ou contaminações em 

superfície ou profundidade. 

Os solos são estruturados em perfis constituídos de camadas ou horizontes 

diferenciados entre si pela espessura que pode variar de alguns centímetros a um metro ou 

mais. Os horizontes resultam do movimento vertical de materiais em solução e suspensão 

além de reações químicas, muitas das quais orgânicas. A água é o principal agente de 

transporte neste processo. 

Embora os perfis dos solos variem grandemente em escala mundial, aqueles mais 

desenvolvidos são divididos em quatro horizontes principais designados pelas letras 

maiúsculas A, B, C e D a partir da superfície (RITCEY, 1989). Os horizontes A e B 

constituem o que se pode denominar solo verdadeiro. Pode ser subdividido em horizonte A0 

onde predominam as frações orgânicas parcialmente decompostas, A1 onde se acumula o 

húmus e frações orgânicas em estágios mais avançados de decomposição, e A2 denominada 

zona de eluviação onde se acumulam as frações lixiviadas das camadas mais superficiais. O 

horizonte B tende a ser enriquecido em argilas e óxidos de alumínio e ferro. Este horizonte 

pode também acumular constituintes precipitados a partir da solução oriunda de camadas mais 

superficiais, ou trazidos de camadas inferiores pelas forças capilares e o movimento do lençol 

freático. O horizonte C, por sua vez, é constituído essencialmente pelo material parcialmente 

intemperizado do leito de rocha profundo representado pelo horizonte D. Uma descrição dos 

mecanismos de formação de solos, o que foge ao escopo deste trabalho, pode ser encontrada 

na literatura (ABRAHÃO & MELLO, 1998). 

O desenvolvimento de horizontes naturais no solo é afetado por cinco fatores 

principais: o tipo de rocha original intemperizada, a topografia, o clima a atividade biológica e 

o tempo. À medida que se dá a ação do intemperismo camadas de solo são formadas em 

maior profundidade e estas apresentam diferenças de pH, características mineralógicas, 

quantidade de matéria orgânica, etc. 

O efeito do intemperismo e da oxidação dos minerais do solo é particularmente 

importante quando se trata de entender os mecanismos de transporte de metais. Os vários 

compostos metálicos presentes na fase sólida ou em solução aquosa, produtos da lixiviação 

natural de constituintes do solo ou da contaminação superficial são lixiviados e convertidos 
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em novas substâncias enquanto prosseguem sua migração. Minerais de ocorrência superficial 

no solo são oxidados e metais dissolvidos são transportados pela água presente no solo.  

De forma simplificada, pode-se dizer que a oxidação de minerais e a lixiviação dos 

metais que os constituem ocorre na denominada zona de oxidação, que se estende desde a 

superfície do solo até o nível do lençol freático. Em verdade, até uma profundidade na qual o 

potencial de oxidação seja suficientemente alto para viabilizar o processo. À medida que a 

solução aquosa contendo metais move-se para baixo, atinge a zona denominada de transição 

ou de enriquecimento. Nesta região seus constituintes podem precipitar ou serem adsorvidos. 

Mais adiante em profundidade, a solução alcança a denominada zona de redução onde a 

oxidação não define mais os mecanismos de equilíbrio entre as fases do solo (SOARES, 

2005). 

Um horizonte impermeável denominado zona dura (“hardpan”) ocorre 

ocasionalmente na zona de transição durante o processo de formação natural dos solos. O 

termo é genérico e descreve uma camada argilosa, relativamente dura e impermeável 

produzida como resultado da forte agregação de partículas de solo pela precipitação de 

materiais relativamente insolúveis como a sílica, o óxido de ferro, carbonato de cálcio e 

matéria orgânica. A zona dura tem às vezes o papel de um isolante mecânico, que afeta a 

migração dos metais, dificultando o acesso da água e do oxigênio a camadas de maior 

profundidade e definindo o início da zona de redução. 

O comportamento de migração de metais no solo como descrito acima é comum no 

processo de formação de muitos depósitos minerais e ocorre naturalmente em solos 

subjacentes a unidades de disposição de rejeitos de mineração. A compreensão dos 

mecanismos envolvidos nesta migração pode, portanto, ser útil para a previsão da 

contaminação do solo nessas unidades (SOARES, 2005). 

2.3 - Águas Subterrâneas 

Água subterrânea é toda a água que ocorre abaixo da superfície da Terra, preenchendo 

os poros ou vazios intergranulares das rochas sedimentares, ou as fraturas, falhas e fissuras 

das rochas compactas, e que sendo submetida a duas forças (de adesão e de gravidade) 

desempenha um papel essencial na manutenção da umidade do solo, do fluxo dos rios, lagos e 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN                                                   Capitulo 2: Aspectos teóricos  

 

__________________________________________________________________________________________ 

Eduardo Philipp Medeiros Coelho- Janeiro/2011                                                                     16 

brejos. As águas subterrâneas cumprem uma fase do ciclo hidrológico, uma vez que 

constituem uma parcela da água precipitada. 

Após a precipitação, parte das águas que atinge o solo se infiltra e percola no interior do 

subsolo, durante períodos de tempo extremamente variáveis, decorrentes de muitos fatores: 

• Porosidade do subsolo: a presença de argila no solo diminui sua permeabilidade, não 

permitindo uma grande infiltração; 

• Cobertura vegetal: um solo coberto por vegetação é mais permeável do que um solo 

desmatado; 

•  Inclinação do terreno: em declividades acentuadas a água corre mais rapidamente, 

diminuindo a possibilidade de infiltração; 

•  Tipo de chuva: chuvas intensas saturam rapidamente o solo, ao passo que chuvas 

finas e demoradas têm mais tempo para se infiltrarem. 

Durante a infiltração, uma parcela da água sob a ação da força de adesão ou de 

capilaridade fica retida nas regiões mais próximas da superfície do solo, constituindo a zona 

não saturada. Outra parcela, sob a ação da gravidade, atinge as zonas mais profundas do 

subsolo, constituindo a zona saturada (Figura 2.3.1.1). 

 

Fonte: Boscardin Borghetti et al. (2004). 

Figura 2.3.1.1 - Caracterização esquemática das zonas não saturada e saturada no subsolo. 
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Zona não saturada: também chamada de zona de aeração ou vadosa, é a parte do solo 

que está parcialmente preenchida por água. Nesta zona, pequenas quantidades de água 

distribuem-se uniformemente, sendo que as suas moléculas se aderem às superfícies dos grãos 

do solo. Nesta zona ocorre o fenômeno da transpiração pelas raízes das plantas, de filtração e 

de autodepuração da água. Dentro desta zona encontra-se: 

• Zona de umidade do solo: é a parte mais superficial, onde a perda de água de adesão 

para a atmosfera é intensa. Em alguns casos é muito grande a quantidade de sais que 

se precipitam na superfície do solo após a evaporação dessa água, dando origem a 

solos salinizados ou a crostas ferruginosas (lateríticas). Esta zona serve de suporte 

fundamental da biomassa vegetal natural ou cultivada da Terra e da interface 

atmosfera / litosfera. 

• Zona intermediária: região compreendida entre a zona de umidade do solo e da franja 

capilar, com umidade menor do que nesta última e maior do que a da zona superficial 

do solo. Em áreas onde o nível freático está próximo da superfície, a zona 

intermediária pode não existir, pois a franja capilar atinge a superfície do solo. São 

brejos e alagadiços, onde há uma intensa evaporação da água subterrânea.  

• Franja de capilaridade: é a região mais próxima ao nível d'água do lençol freático, 

onde a umidade é maior devido à presença da zona saturada logo abaixo. 

Zona saturada: é a região abaixo da zona não saturada onde os poros ou fraturas da 

rocha estão totalmente preenchidos por água. As águas atingem esta zona por gravidade, 

através dos poros ou fraturas até alcançar uma profundidade limite, onde as rochas estão tão 

saturadas que a água não pode penetrar mais. Para que haja infiltração até a zona saturada, é 

necessário primeiro satisfazer as necessidades da força de adesão na zona não saturada. Nesta 

zona, a água corresponde ao excedente de água da zona não saturada que se move em 

velocidades muito lentas (em/dia), formando o manancial subterrâneo propriamente dito. Uma 

parcela dessa água irá desaguar na superfície dos terrenos, formando as fontes, olhos de água. 

A outra parcela desse fluxo subterrâneo forma o caudal basal que deságua nos rios, 

perenizando-os durante os períodos de estiagem, com uma contribuição multianual média da 

ordem de 13.000 km3/ano (PEIXOTO e OORT, 1990, apud REBOUÇAS, 1996), ou deságua 

diretamente nos lagos e oceanos. 
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A superfície que separa a zona saturada da zona de aeração é chamada de nível freático, 

ou seja, este nível corresponde ao topo da zona saturada (IGM, 2001). Dependendo das 

características climatológicas da região ou do volume de precipitação e escoamento da água, 

esse nível pode permanecer permanentemente a grandes profundidades, ou se aproximar da 

superfície horizontal do terreno, originando as zonas encharcadas ou pantanosas, ou 

convertendo-se em mananciais (nascentes) quando se aproxima da superfície através de um 

corte no terreno. 

2.3.1 - Ocorrência e Volume das Águas Subterrâneas 

Assim como a distribuição das águas superficiais é muito variável, a das águas 

subterrâneas também é, uma vez que elas se inter-relacionam no ciclo hidrológico e 

dependem das condições climatológicas. Entretanto, as águas subterrâneas (10.360.230 km3) 

são aproximadamente 100 vezes mais abundantes que as águas superficiais dos rios e lagos 

(92.168 km3). Embora elas encontrem-se armazenadas nos poros e fissuras milimétricas das 

rochas, estas ocorrem em grandes extensões, gerando grandes volumes de águas subterrâneas 

na ordem de, aproximadamente, 23.400 km3, distribuídas em uma área aproximada de 134,8 

milhões de km2 (SHIKWMANOV, 1998), constituindo-se em importantes reservas de água 

doce. 

Alguns especialistas indicam que a quantidade de água subterrânea pode chegar até 60 

milhões de km3, mas a sua ocorrência em grandes profundidades pode impossibilitar seu uso. 

Por essa razão, a quantidade passível de ser captada estaria a menos de 4.000 metros de 

profundidade, compreendendo cerca de 8 e 10 milhões de km3 (CEPIS, 2000), que, segundo 

Rebouças et al. (2002), estaria assim distribuída: 65.000 km3 constituindo a umidade do solo; 

4,2 milhões de km3 desde a zona não-saturada até 750 m de profundidade, e 5,3 milhões de 

km3 de 750 m até 4.000 m de profundidade, constituindo o manancial subterrâneo. 

Além disso, a quantidade de água capaz de ser armazenada pelas rochas e pelos 

materiais não consolidados em geral depende da porosidade dessas rochas, que pode ser de até 

45% (IGM, 2001), da comunicação desses poros entre si ou da quantidade e tamanho das 

aberturas de fraturas existentes. 

No Brasil, as reservas de água subterrânea são estimadas em 112.000 km3 (112 

trilhões de m3) e a contribuição multianual média à descarga dos rios é da ordem de 2.400 
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km3 /ano (REBOUÇAS, 1988 apud MMA, 2003). Nem todas as formações geológicas 

possuem características hidrodinâmicas que possibilitem a extração econômica de água 

subterrânea para atendimento de médias e grandes vazões pontuais. As vazões já obtidas por 

poços variam, no Brasil, desde menos de 1 m3/h até mais de 1.500 m3/h (SUASSUNA, 2001). 

Na Argentina, a contribuição multianual média à descarga dos rios é da ordem de 128 

km3/ano, no Paraguai, de 41 km3/ano e no Uruguai, de 23 km3/ano (BORGUETTI, 2004). 

2.3.2 - Qualidade das Águas Subterrâneas 

Durante o percurso no qual a água percola entre os poros do subsolo e das rochas, 

ocorre a depuração da mesma através de uma série de processos físico-químicos (troca iônica, 

decaimento radioativo, remoção de sólidos em suspensão, neutralização de pH em meio 

poroso, entre outros) e bacteriológicos (eliminação de microorganismos devido à ausência de 

nutrientes e oxigênio que os viabilizem) que agindo sobre a água, modificam as suas 

características adquiridas anteriormente, tornando-a particularmente mais adequada ao 

consumo humano (SILVA, 2003). 

Sendo assim, a composição química da água subterrânea é o resultado combinado da 

composição da água que adentra o solo e da evolução química influenciada diretamente pelas 

litologias atravessadas, sendo que o teor de substâncias dissolvidas nas águas subterrâneas vai 

aumentando à medida que prossegue no seu movimento. 

As águas subterrâneas apresentam algumas propriedades que tornam o seu uso mais 

vantajoso em relação ao das águas dos rios: são filtradas e purificadas naturalmente através da 

percolação, determinando excelente qualidade e dispensando tratamentos prévios; não 

ocupam espaço em superfície; sofrem menor influência nas variações climáticas; são passíveis 

de extração perto do local de uso; possuem temperatura constante; têm maior quantidade de 

reservas; necessitam de custos menores como fonte de água; as suas reservas e captações não 

ocupam área superficial; apresentam grande proteção contra agentes poluidores; o uso do 

recurso aumenta a reserva e melhora a qualidade; possibilitam a implantação de projetos de 

abastecimento à medida da necessidade (WREGE,1997). 
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2.3.3 - Uso das Águas Subterrâneas 

Segundo Leal (1999), a exploração de água subterrânea está condicionada a fatores 

quantitativos, qualitativos e econômicos: 

• Quantidade: intimamente ligada à condutividade hidráulica e ao coeficiente de 

armazenamento dos terrenos. Os aqüíferos têm diferentes taxas de recarga, alguns 

deles se recuperam lentamente e em outros a recuperação é mais regular; 

• Qualidade: influenciada pela composição das rochas e condições climáticas e de 

renovação das águas; 

• Econômico: depende da profundidade do aqüífero e das condições de bombeamento. 

Contudo, o aproveitamento das águas subterrâneas data de tempos antigos e sua evolução 

tem acompanhado a própria evolução da humanidade, sendo que o seu crescente uso se deve 

ao melhoramento das técnicas de construção de poços e dos métodos de bombeamento, 

permitindo a extração de água em volumes e profundidades cada vez maiores e possibilitando 

o suprimento de água a cidades, indústrias, projetos de irrigação, etc. 

A relação, em termos de demanda quanto ao uso, varia entre os países, e nestes, de região 

para região, constituindo o abastecimento público, de modo geral, a maior demanda individual 

(PROASNE, 2003). 

Leal (1999) explana que, praticamente todos os países do mundo, desenvolvidos ou não, 

utilizam água subterrânea para suprir suas necessidades. Países como a Alemanha, Áustria, 

Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Hungria, Itália, Marrocos, Rússia e Suíça atendem de 

70 a 90% da demanda para o abastecimento público (OECD, 1989 apud REBOUÇAS et al., 

2002). Outros utilizam a água subterrânea no atendimento total (Dinamarca, Arábia Saudita, 

Malta) ou apenas como suplementação do abastecimento público e de atividades como 

irrigação, produção de energia, turismo, indústria, etc. (PIMENTEL, 1999 citado por 

BORGUETTI, 2004). Na Austrália, 60% do país depende totalmente do manancial subterrâneo 

e em mais de 20% o seu uso é preponderante (HARBERMEHL, 1985 apud REBOUÇAS et 

al., 2002). A cidade do México atende cerca de 80% da demanda dos quase 20 milhões de 

habitantes (GARDUÑO e ARREGUIN-CORTES, 1994 apud REBOUÇAS et al., 2002). 
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A UNESCO estimava, em 1992, que mais de 50% da população mundial poderia estar 

sendo abastecida pelo manancial subterrâneo (REBOUÇAS et al., 2002). 

Regiões áridas e semi-áridas (Nordeste do Brasil e a Austrália), e certas ilhas, têm a água 

subterrânea como o único recurso hídrico disponível para uso humano. Até regiões desérticas, 

como a Líbia, têm a demanda de água em cidades e na irrigação atendida por poços tubulares 

perfurados em pleno deserto do Saara. 

Estima-se em 300 milhões o número de poços perfurados no mundo nas três últimas 

décadas (UNESCO, 1992 apud REBOUÇAS et al., 2002), 100 milhões dos quais nos Estados 

Unidos, onde são perfurados cerca de 400 mil poços por ano, com uma extração de mais de 

120 bilhões de m3/ano, atendendo mais de 70% do abastecimento público e das indústrias. 

Na África do Norte, China, Índia, Estados Unidos e Arábia Saudita, cerca de 160 bilhões 

de toneladas de água são retiradas por ano e não se renovam. Essa água daria para produzir 

comida suficiente para 480 milhões de pessoas por ano (RODRIGUES, 2000 citado por 

BORGUETTI, 2004). 

A expansão das terras agrícolas vem provocando também o uso intensivo das águas 

subterrâneas, além do uso habitual das fontes superficiais. Existem diversos exemplos no 

mundo de esgotamento de aqüíferos por sobre exploração para uso em irrigação (CEPIS, 2000 

citado por BORGUETTI, 2004). Avalia-se que existam no mundo 270 milhões de hectares 

irrigados com água subterrânea, 13 milhões desses nos Estados Unidos e 31 milhões na Índia 

(PROASNE, 2003). 

Vários núcleos urbanos no Brasil abastecem-se de água subterrânea de forma exclusiva ou 

complementar, constituindo o recurso mais importante de água doce. Indústrias, propriedades 

rurais, escolas, hospitais e outros estabelecimentos utilizam com freqüência, água de poços 

profundos. O maior volume de água ainda é, todavia, destinado ao abastecimento público. 

Importantes cidades do país dependem integral ou parcialmente da água subterrânea para 

abastecimento, como, por exemplo: Ribeirão Preto (SP), Mossoró e Natal (RN), Maceió (AL), 

Região Metropolitana de Recife (PE) e Barreiras (BA). No Maranhão, mais de 70% das 

cidades são abastecidas por águas subterrâneas, e em São Paulo e no Piauí esse percentual 

alcança 80%. As águas subterrâneas termais estimulam o turismo em cidades como Caldas 

Novas em Goiás, Araxá e Poços de Caldas em Minas Gerais. Além disso, atualmente, a água 
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mineral é amplamente usada pelas populações dos centros urbanos, por sua qualidade (MMA, 

2003). Mesmo em caso de elevado teor salino, como nas áreas de ocorrência dos sistemas 

aqüíferos fissurados do semi-árido nordestino, as águas subterrâneas constituem, não raro, a 

única fonte de suprimento permanente (LEAL, 1999). 

Segundo o Censo de 2000 (IBGE, 2003), aproximadamente 61 % da população brasileira 

é abastecida, para fins domésticos, com água subterrânea, sendo que 6% se auto-abastece das 

águas de poços rasos, 12% de nascentes ou fontes e 43% de poços profundos. Portanto, o 

número de poços tubulares em operação no Brasil está estimado em cerca de 300.000, com 

um número anual de perfurações de aproximadamente 10.000, o que pode ser considerado 

irrisório diante das necessidades de água potável das populações e se comparado com outros 

países (MMA, 2003). Os estados com maior número de poços perfurados são: São Paulo 

(40.000), Bahia, Rio Grande do Sul, Ceará e Piauí (LEAL, 1999). 

2.4 - Metais 

Os elementos conhecidos coletivamente como metais são aqueles cujo peso específico 

é aproximadamente igual ou maior que 5,0. Isso inclui a maioria dos metais de transição e 

alguns dos metais dos grupos III, IV, V e VI da tabela periódica dos elementos. 

Podem ser divididos em elementos metálicos essenciais e não essenciais. Os essenciais 

possuem essa designação por serem vitais aos seres vivos em quantidades adequadas, pois se 

estiverem acima do recomendado, estes metais podem acarretar efeitos adversos.  

São exemplos: Co, Cu, Fe, Mg, e Mo. Já os não essenciais para os seres humanos 

estão Al, Cd, Hg, Ni e Pb. Mesmo em pequenas quantidades, alguns podem possuir efeito 

carcinogênico, com sintomas respiratórios de intoxicação e dermatites de contatos eventuais 

(VAZ & LIMA, 2003 apud MARIANI, 2006). 

O termo metal pesado, embora não bem definido, é amplamente reconhecido e 

utilizado para um grupo de metais que estão associados à poluição e toxicidade. No entanto, 

não implica necessariamente a metal tóxico, pois muitos deles são considerados nutrientes 

indispensáveis às plantas e aos seres vivos, desde que em baixas concentrações. Segundo 

Clark (2001, apud GARLIPP 2006), os metais pesados, de modo diferente de alguns 
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compostos orgânicos, não são biodegradáveis, sendo considerados poluentes conservativos 

como o Cu, Cd e Pb. 

Os elementos-traço, isto é, elementos em concentrações baixas de origem natural, de 

modo geral ocorrem como constituintes traços de materiais detríticos, já os de origem 

antrópica, uma vez descarregados em águas superficiais, são transportados e associados ao 

material em suspensão ou eventualmente sob a forma de colóides (SIQUEIRA, 2006 apud 

MEDEIROS, 2009). A presença de óxidos e hidróxidos complexados ou coloidais de Al, Fe e 

Mn nas águas funciona como um importante suporte geoquímico para as espécies metálicas 

em baixas concentrações. 

2.4.1 - Elementos Selecionados para Estudo 

2.4.1.1 - Chumbo (Pb) 

É considerado um metal tóxico, pesado, macio, maleável e pobre condutor de 

eletricidade. 

Apresenta coloração branco-azulada quando recentemente cortado, porém adquire 

coloração acinzentada quando exposto ao ar. 

Por apresentar resistência à corrosão, o chumbo encontra muitas aplicações na 

indústria de construção e, principalmente, na indústria química. É resistente ao ataque de 

muitos ácidos, porque forma seu próprio revestimento protetor de óxido. Como conseqüência 

desta característica, o chumbo é muito utilizado na fabricação e manejo do ácido sulfúrico, em 

baterias de ácido, em munição, na proteção contra raios-X e forma parte de ligas metálicas 

para a produção de soldas, fusíveis, revestimentos de cabos elétricos, materiais antifricção, 

metais de tipografia, etc. 

O mineral de chumbo mais comum é o sulfeto (PbS) denominado de galena (com 

86,6% deste metal). 

Presente na crosta terrestre, o Chumbo se torna disponível ao homem quando extraído 

do minério galena. O problema ambiental do chumbo está nas formas dissolvidas (iônica) o 

que ocorre a partir da reação com oxigênio em meio ácido, um exemplo disto está no uso de 

soldas em latas de estanho (para alimentos) e em tubulações. 
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Um dos principais problemas com chumbo resultou do seu uso na gasolina (aditivadas 

com Pb), principalmente até a década de 70. Presente na atmosfera pela liberação do material 

particulado da combustão, o Pb foi depositado nas ruas, nos vegetais, em pastagens e 

contaminou as águas. Ele também pode ser absorvido através da pele na forma gasosa. 

Observou-se exemplos de contaminação por Pb até 250-500 metros das vias de tráfego. 

Outras fontes de Pb são desmontes clandestinos de ferro velho e cemitérios (sais de Pb). É 

classificado como elemento não-essencial. 

2.4.1.2 - Cádmio (Cd) 

É um metal branco azulado, dúctil e maleável, relativamente pouco abundante. É um 

dos metais mais tóxicos, apesar de ser um elemento químico essencial, necessário em 

quantidades muito pequenas, entretanto, sua função biológica não é muito clara. O mineral 

mais importante de cádmio é a grinoquita (CdS). 

Naturalmente associado a minerais de Zn e Pb e rochas fosfáticas, o Cd é altamente 

móvel nos ambientes aquáticos e apesar de não ter em destaque uma fonte particular de 

cádmio, em grande extensão, é um subproduto da fundição e mineração do zinco, chumbo e 

cobre e também da combustão do carvão. 

Das principais emissões destacam-se as baterias “NiCad” - níquel e cádmio 

(recarregáveis); os pigmentos de plásticos coloridos, monitores de TV e tintas (amarelas). 

Este metal é emitido a partir da incineração destes materiais. Outra fonte está no aço laminado 

com cádmio e materiais utilizados na indústria eletrônica. 

Baird (2002) salienta que os fumantes estão expostos ao cádmio diante dos níveis de 

contaminação do solo e água usados para o cultivo das plantas de tabaco e pela fumaça direta 

do cigarro, o que dobra a ingestão do metal. 

2.4.1.3 - Cromo (Cr) 

O cromo é um metal de transição, duro, frágil, de coloração cinza semelhante ao aço. 

É muito resistente à corrosão. É um elemento essencial para o metabolismo da glicose. 

Originário do mineral cromita (FeCr2O4), o Cr está presente nas indústrias de tintas e 

ligas de aço e níquel. O Cr (III) tem função biológica relacionada aos complexos organo-
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metálicos envolvidos na síntese de insulina e no controle dos índices de colesterol e de 

triglicérides no sangue. 

O Cromo que ocorre em solução como Cr (VI) é uma forma não essencial, tóxica em 

baixas concentrações, podendo ocasionar patologias respiratórias, gastrintestinais, nos rins e 

fígado, sendo também constatado o potencial carcinógeno. 

2.4.1.4 - Cobre (Cu) 

De aparência metálica e cor marrom avermelhada, o cobre é um dos poucos metais que 

ocorrem na natureza em estado puro. A exceção da prata é o metal que melhor conduz 

eletricidade. 

Destaca-se também por sua elevada condutividade térmica, o que faz com que, devido 

a sua resistência à deformação e à ruptura, ele seja matéria-prima preferencial para a 

fabricação de cabos, fios e lâminas. O cobre é maleável e dúctil, pois pode ser estirado sem 

quebrar. 

É um elemento essencial, constituinte de uma dezena de enzimas importantes para o 

metabolismo humano como a superoxi-dismutase, envolvido no controle de radicais livres. 

Os minérios de cobre aparecem misturados com diversos tipos de materiais rochosos 

sem valor comercial, como por exemplo, na canga, da qual devem ser separados. 

É empregado ainda em muitos pigmentos, em inseticidas ou em fungicidas, pois é 

considerado um dos micronutrientes do solo essenciais para sua fertilidade quando presentes 

em quantidades equilibradas. Porém, quando utilizado em inseticidas em grande escala e com 

manejo inadequado haverá lixiviação e conseqüente acidificação das águas e do solo.  

Outras fontes de cobre para o meio ambiente incluem corrosão de tubulações de latão 

por águas ácidas, efluentes de estações de tratamento de esgotos, uso de compostos de cobre 

como algicidas aquáticos, escoamento superficial, além de precipitação atmosférica de fontes 

industriais. As principais fontes são a mineração, as fundições, as refinarias de petróleo e a 

indústria têxtil. 

A sua toxicidade se deve a exposição a altas concentrações biodisponíveis, situação na 

qual a bioacumulação pode ocorrer no corpo humano. O cobre acumula-se principalmente no 
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fígado, nos rins, no coração e no cérebro. O acesso ao cobre é facilitado por sua presença 

natural nas águas superficiais e subterrâneas em virtude da sua solubilidade. Ocorre associado 

aos íons cloreto, sulfato e nitrato. 

2.4.1.5 - Níquel (Ni) 

É um metal de transição de coloração branca prateado, considerado condutor de 

eletricidade e calor, dúctil e maleável. Porém, o metal não pode ser laminado, polido ou 

forjado facilmente, apresentando certo caráter ferromagnético. 

É considerado essencial e ligado ao controle do crescimento, mas é pouco conhecido 

quanto aos seus mecanismos de ação no metabolismo. Muitas enzimas hidrogenases, porém 

não todas, contêm níquel, especialmente aquelas cuja função é oxidarem o hidrogênio. O 

níquel sofre mudanças no seu estado de oxidação indicando que o núcleo de níquel é a parte 

ativa da enzima. 

Também está presente na enzima metil-CoM-redutase e em bactérias metanogênicas. 

Possui papel biológico parecido com o ferro por serem muito próximos. 

O níquel é encontrado em diversos minerais e em meteoritos (formando liga metálica 

com o ferro). Aproximadamente 65% do níquel consumido são empregados na fabricação de 

aço inoxidável austênico e, outros 12%, em superligas de níquel. O restante, 23%, é repartido 

na produção de outras ligas metálicas, baterias recarregáveis, reações de catálise, cunhagens 

de moedas, revestimentos metálicos, fundição e em refinarias. Sua dispersão é facilitada por 

participar de diferentes processos industriais. 

O maior contato humano com o níquel ocorre pela intensa e crescente utilização deste 

metal em baterias recarregáveis com alta demanda para celulares. Neste sentido a 

contaminação é crítica nos processos de produção e descarte destes materiais. Muitas vezes o 

descarte é realizado juntamente com o lixo urbano. 

2.4.1.6 - Zinco (Zn) 

O zinco é um metal, às vezes classificado como metal de transição ainda que 

estritamente não seja, apresenta semelhanças com o magnésio e o berílio além dos metais do 

seu grupo. Este elemento é pouco abundante na crosta terrestre, porém pode ser obtido com 
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facilidade. É um metal de coloração branca azulada que arde no ar com chama verde azulado. 

O ar seco não o ataca, porém, na presença de umidade, forma uma capa superficial de óxido 

ou carbonato básico que isola o metal e o protege da corrosão. 

Ocorre em todos os tecidos, principalmente em ossos, músculos e pele. Atua no 

sistema imunológico, regula o crescimento corpóreo e oferece proteção ao fígado. Sua 

deficiência no organismo reduz o crescimento corpóreo (SILVA et al., 2006). Ele tem papel 

essencial na nutrição animal, sua deficiência pode causar sérios problemas de saúde como 

anorexia, dermatite, depressão e sintomas neuropsiquiátricos e, em contrapartida, a toxidade e 

excesso podem causar distúrbios gastro-intestinais e anemia. 

O Zn está presente naturalmente em minerais sejam eles sulfetos, óxidos ou silicatos 

disponibilizados pelos processos de mineração do sulfeto de zinco ou pela destruição de 

carbonatos ricos em Zn. Os minerais dos quais se extrai o zinco são: esfalerita e blenda (ZnS), 

smithsonita (ZnCO3), hemimorfita (Zn4Si2O7(OH)2H2O) e franklinita (ZnFe3+
2O4). 

O zinco é oriundo de processos naturais e antropogênicos, dentre os quais se destacam 

a produção de zinco primário, combustão de madeira, incineração de resíduos, siderurgias, 

fábricas de cimento, produção de concreto, produção de cal e gesso, indústrias têxteis, 

termoelétricas e produção de vapor, além dos efluentes domésticos. Alguns compostos 

orgânicos de zinco são aplicados como pesticidas. O metal é usado principalmente como 

revestimento protetor ou galvanizador para o ferro e o aço, e como componente de diferentes 

ligas, especialmente de latão. 

Disposto no meio ambiente aquático principalmente preso ao material em suspensão, a 

toxicidade do zinco se amplia quando combinado com outros metais nos processos de 

beneficiamento como extração e concentração de zinco e nos processos de fundição, 

metalurgia e nos efluentes industriais. 

2.5 - Teor de Matéria Orgânica 

A fração orgânica do solo que inclui resíduos vegetais e animais em diversos estágios 

de decomposição, células e tecidos dos organismos do solo e substâncias sintetizadas pela 

população do solo. O carbono ocorre em solo tanto na forma inorgânica como orgânica. A sua 
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maior parte é procedente da matéria orgânica e de minerais carbonatados (MEDEIROS, 2009 

apud LEMES, 2001). 

Segundo Singer (1977 apud FÖRSTNER e WITTMANN 1981) as substâncias 

orgânicas dissolvidas são capazes de: 

� Complexar elementos metálicos e aumentar a solubilidade destes; 

� Alterar a distribuição entre as formas, oxidada e reduzida das espécies metálicas; 

� Reduzir a toxicidade das espécies metálicas e alterar a disponibilidade para a vida 

aquática; 

� Influenciar a extensão para o qual as espécies metálicas são adsorvidas na matéria 

suspensa; 

� Afetar a estabilidade das espécies metálicas tal contaminante coloidal. 

A matéria orgânica do solo desempenha um papel de suma importância do ponto de vista 

químico, físico e biológico. A sua origem, as transformações no solo, a composição química e 

as suas diferentes funções vêm sendo objeto de muitos estudos. O conhecimento de seus 

teores é fundamental em diversas áreas da Ciência do Solo. Na área de gênese, formação e 

classificação de solos, o teor de matéria orgânica é imprescindível na definição de alguns 

horizontes diagnósticos e na caracterização de algumas classes de solos, principalmente os 

orgânicos e gleissolos (CONCEIÇÃO et al., 1992). 

Segundo Stevenson (1994 apud LIRA, 2008), a matéria orgânica pode ser agrupada 

em substâncias húmicas e não húmicas. As substâncias não húmicas são compostas por 

substâncias com características químicas definidas, tais como, polissacarídeos, aminoácidos, 

açúcares, proteínas e ácidos orgânicos de baixa massa molar. As substâncias húmicas não 

apresentam características químicas e físicas bem definidas e se dividem em ácido húmico, 

ácido fúlvico e humina, com base nas características de solubilidade. 

As substâncias húmicas são produtos intermediários no ciclo de decomposição da 

matéria orgânica, originados da ação da microvida existente no solo (oxidação biológica) e 

consistem numa série de compostos de coloração amarela a preta, de alto peso molecular 

(FRANCHI, 2004). Podem ocorrer também em rios, lagos, oceanos e em seus solos e 
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sedimentos. São conhecidas também como húmus e o termo ácido húmico foi originado de 

Berzelius em 1830, o qual classificou a fração húmica dos solos em (TAN, 1993 apud 

FRANCHI, 2004): 

� Ácidos húmicos – fração solúvel em meio alcalino;  

� Ácidos crênicos e apocrênicos – fração solúvel em água; 

� Huminas – fração insolúvel e inerte; 

Os materiais húmicos têm uma grande afinidade pelos cátions de algumas espécies 

metálicas de massa atômica elevada, de maneira que os extraem da água por meio de 

processos de troca iônica. A fixação de cátions metálicos ocorre, em grande parte, por meio 

da formação de complexos dos grupos COOH dos ácidos húmicos e fúlvicos (BAIRD, 2002). 

Os ácidos húmicos formam normalmente complexos insolúveis em água, ao passo que 

os complexos dos ácidos fúlvicos, de menor tamanho, são solúveis em água (BAIRD, 2002). 

A matéria orgânica tem uma boa capacidade de adsorção para algumas espécies 

metálicas de massa atômica elevada. Esta afinidade pode tanto concentrar espécies metálicas 

no ambiente, impactando-o, quanto pode ser empregada na remoção destas espécies metálicas 

em ambientes impactados. Uma importante propriedade física da matéria orgânica está 

associada à textura fina dos solos, contendo geralmente uma porcentagem natural de material 

húmico derivado de transformações biológicas de plantas e detritos de animais. O material 

húmico pode estar presente como uma discreta partícula ou como uma camada em partículas 

de argila, pois ele aumenta a afinidade do solo com metais (FORSTNER; WITTMANN, 

1981; WETZEL, 1983). 

Um efeito imediato no aumento do teor da matéria orgânica é o incremento dos sítios 

de adsorção, diminuindo a concentração das espécies metálicas na fase aquosa e gasosa do 

poluente. A adsorção é afetada por dois fatores: a hidrofobicidade do poluente (dificuldade 

em se dissolver na água) e a fração da matéria orgânica no solo (conteúdo de carbono 

orgânico). De acordo com vários estudos, muitos compostos hidrofóbicos podem ser 

altamente adsorvidos (MACKAY et. al. 1985 apud CONCEIÇÃO, 2004). 

A determinação de matéria orgânica em amostras ambientais tem merecido atenção de 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN                                                   Capitulo 2: Aspectos teóricos  

 

__________________________________________________________________________________________ 

Eduardo Philipp Medeiros Coelho- Janeiro/2011                                                                     30 

pesquisadores em diversos campos de atividade científica (águas, solos, sedimentos). A 

importância dessa determinação reside no fato de que a interpretação da ocorrência de matéria 

orgânica nesses ambientes representa efetiva contribuição sobre origem, natureza e destino 

final dessa matéria no ambiente considerado. Assim, por exemplo, a matéria orgânica presente 

em águas subterrâneas pode ser nociva à qualidade dessas águas, enquanto que quando 

transportada pelos rios ou presente em águas estuarinas é de importância vital para a cadeia 

alimentar. Para os solos esse parâmetro tem importância pedológica no que diz respeito à 

fertilidade química desses ambientes, enquanto que em sedimentos é indicativa dos processos 

geoquímicos associados ao ambiente geológico considerado (DIAS, 2004). 

2.4 - Granulometria 

De uma forma geral, a parte sólida dos solos é composta por um grande número de 

partículas que possuem diferentes dimensões. A Granulometria ou Análise Granulométrica 

dos solos é o processo que visa definir em determinadas faixas, pré-estabelecidas, o tamanho 

dos grãos, a percentagem em peso que cada fração possui em relação à massa total da amostra 

em análise. 

Neste item, são apresentados aspectos sobre granulometria, efeito do tamanho das 

partículas sobre a acumulação de algumas espécies metálicas, classificação dos solos 

baseados em critérios granulométricos e o método utilizado para a análise granulométrica. 

2.4.1 - Efeito do tamanho das partículas sobre a acumulação de espécies metálicas 

A variação do solo, conforme o tamanho e a composição das partículas têm 

importantes conseqüências, pois a mineralogia e o conteúdo de elementos traço dependem em 

alto grau do tamanho das partículas. As partículas mais finas (aquelas com diâmetro < 4 µm, 

chamada fração pelítica ou argila), geralmente são pobres em quartzo e feldspato potássico, 

mas ricas em minerais de argila, como caulinita, montmorilonita, muscovita e paragonita, em 

relação às partículas mais grossas (frações silte – entre 4 e 63 µm, e areia - > 63 µm). A 

fração pelítica também é enriquecida em ferro, sob a forma de óxidos de ferro ou como ferro 

associado às argilas, e em matéria orgânica. A fração fina contém não apenas uma grande 

proporção de argila, ferro e matéria orgânica, mas também elevadas concentrações de 

elementos traço. Os resultados obtidos por Padmalal e colaboradores (1997 apud GARLIPP, 

2006) mostram a importância de se analisar a fração fina para a obtenção da concentração dos 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN                                                   Capitulo 2: Aspectos teóricos  

 

__________________________________________________________________________________________ 

Eduardo Philipp Medeiros Coelho- Janeiro/2011                                                                     31 

metais traço. 

Solos contaminados freqüentemente mostram um enriquecimento similar de metais 

nas frações mais finas e vários autores têm sugerido que o grau de contaminação pode ser 

propriamente estimado apenas pela análise da fração pelítica. Contudo, existem situações nas 

quais os metais contaminantes atingem as frações mais grossas do solo. As atividades de 

mineração e fundição de lixo podem em alguns casos aumentar a concentração de metais nas 

frações mais grossas em relação às frações mais finas. Portanto, é importante se determinar as 

concentrações de metais nas várias frações de solos contaminados (HOROWITZ, 1991; 

WARREN, 1981 apud GARLIPP, 2006). 

2.4.2 - Classificação dos solos baseados em critérios granulométricos 

Os solos recebem designações segundo as dimensões das partículas compreendidas 

entre determinados limites convencionais, conforme apresentado no Quadro 2, estão 

representadas as classificações adotadas pela ASTM (American Society for Testing 

Materials), AASHTO (American Association for State Highway and Transportation 

Officials), ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e MIT (Massachusetts Institute 

of Technology) (TAVARES, 2006) 

Quadro 2.4.2.1 - Escalas granulométricas adotadas pelas ASTM, AASHTO, MIT e ABNT. 

 
  Fonte: (TAVARES, 2006) 
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No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/NBR 6502/95) define a 

seguinte terminologia: 

� Bloco de rocha – Fragmentos de rocha transportados ou não, com diâmetro superior a 

1,0 m.  

� Matacão – fragmento de rocha transportado ou não, comumente arredondado por 

intemperismo ou abrasão, com uma dimensão compreendida entre 200 mm e 1,0 m.  

� Pedregulho – solos formados por minerais ou partículas de rocha, com diâmetro 

compreendido entre 2,0 e 60,0 mm. Quando arredondados ou semi-arredondados, são 

denominados cascalhos ou seixos. Divide-se quanto ao diâmetro em: pedregulho fino – (2 a 6 

mm), pedregulho médio (6 a 20 mm) e pedregulho grosso (20 a 60 mm). 

� Areia – solo não coesivo e não plástico formado por minerais ou partículas de rochas 

com diâmetros compreendidos entre 0,06 mm e 2,0 mm. As areias de acordo com o diâmetro 

classificam-se em: areia fina (0,06 mm a 0,2 mm), areia média (0,2 mm a 0,6 mm) e areia 

grossa (0,6 mm a 2,0 mm). 

� Silte – solo que apresenta baixo ou nenhuma plasticidade, baixa resistência quando 

seco ao ar. Suas propriedades dominantes são devidas à parte constituída pela fração silte. É 

formado por partículas com diâmetros compreendidos entre 0,002 mm e 0,06 mm. 

� Argila – solo de graduação fina constituída por partículas com dimensões menores 

que 0,002 mm. Apresentam características marcantes de plasticidade; quando suficientemente 

úmido, molda-se facilmente em diferentes formas, quando seco, apresenta coesão suficiente 

para construir torrões dificilmente desagregáveis por pressão dos dedos. Caracteriza-se pela 

sua plasticidade, textura e consistência em seu estado e umidade naturais. 

2.6 - Metodologias para Abertura das Amostras de Solo 

A primeira etapa de uma análise química consiste em submeter à amostra a um 

tratamento adequado, visando a sua preparação para progredir nas etapas que formam uma 

análise química (ARRUDA & SANTELLI, 1997). 

As técnicas de extração são mais usadas para determinação de traços de metais, elas 

são bastante variadas e dependem do elemento ou da forma química a ser extraída 
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(ZOLOTOV, 1980). As técnicas de extração podem ser divididas em simples e múltiplas e 

ainda em seletivas e não seletivas, dependendo da especificidade da extração. 

Das técnicas de extração proposta para análise de solo, a maioria consiste em ataque 

ácido ou uma mistura de ácidos fortes capazes de extrair os metais associados à rede 

cristalina, podendo ainda ser uma solução diluída de ácido capaz de remover apenas o metal 

fracamente ligado (FIGUEIREDO, 1997). 

 Os procedimentos para tratamento convencionais são bastante demorados, já que o 

tempo consumido equivale de 60 a 90 % do tempo total do processo analítico, consomem 

grandes quantidades de amostras e de reagentes e envolvem várias etapas as quais podem 

induzir riscos de contaminação (MINGORANCE et al., 1993). O uso das microondas reduz o 

tempo de preparação de amostras e análises em até 97% (AGUIAR, 2008).  

Uma importante inovação para o tratamento de amostras foi à introdução dos 

digestores baseados em radiação por microondas (KINGSTON, 1986). A digestão por 

microondas pode ser realizada tanto em frascos abertos como fechados, mas os frascos 

fechados são mais populares, porque podem ser alcançadas pressões e temperaturas mais 

altas. Uma das maiores vantagens da decomposição por microondas, comparada com os métodos 

convencionais empregando chama ou placa de aquecimento (a despeito do uso de frascos fechados 

ou abertos é a velocidade). Em geral, as decomposições por microondas podem ser realizadas em 

cinco a dez minutos. Quando se emprega aquecimento em placa ou chama, os mesmos resultados 

requerem várias horas. Esta diferença é devida aos diferentes mecanismos de transferência de 

energia para as moléculas da solução. A utilização de frascos fechados na decomposição por 

microondas oferece a vantagem de se alcançar temperaturas mais altas em conseqüência do 

aumento da pressão. Além disso, a perda de componentes voláteis é eliminada. 

2.7 - Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Acoplado 

Indutivamente (ICP OES) 

A técnica de Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Acoplado Indutivamente 

(ICP OES) surgiu na década de 70 e foi inicialmente desenvolvida como alternativa à 

Espectrometria de Absorção Atômica (EAA) e outras técnicas como Espectrometria de 

Emissão Atômica por arco e centelha. O ICP OES, comparado à EAA, por exemplo, tem 

somente cerca de metade de sua história comercial e um décimo ou menos de número de 
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unidades em operação no mundo. Apesar disso, os aperfeiçoamentos do instrumento e novas 

aplicações para o plasma estão ocorrendo em velocidade mais elevada (PETRY, 2005) 

A espectrometria de emissão óptica com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP 

OES) é tradicionalmente utilizada para a análise de solos e sedimentos. A técnica de ICP OES 

tem sido utilizada amplamente devido a uma série de vantagens que oferece, tais como: 

análise multielementar simultânea, sensibilidade e precisões altas, rapidez, bem como ampla 

faixa dinâmica linear.  

O plasma é uma fonte de alta temperatura que minimiza efeitos de matriz e produz 

uma sensibilidade adequada para maioria dos metais e não-metais, em diferentes faixas de 

concentração e esta técnica de análise é aplicável à determinação de sólidos, líquidos e gases e 

tem a capacidade de produzir resultados rápidos e úteis para controle de processos, tais como, 

o controle de tratamento de efluentes (HARPER, 2006, apud MEDEIROS, 2009) 

O propósito da técnica de ICP OES é determinar desde baixas concentrações de metais 

e metalóides até %. 

2.8 - Teor de Carbono Orgânico Total (COT) 

De modo geral, considera-se que a matéria orgânica do solo contém cerca de 58 % de 

C, em relação à massa total. Assim, a determinação do carbono orgânico total (COT) tem sido 

utilizada para estimar quantitativamente a fração orgânica do solo (NELSON & SOMMERS, 

1982), o que auxilia no entendimento de suas várias propriedades químicas, físicas e 

biológicas (RHEINHEIMER et. al., 2008). 

TOC in solids can be determined by either of two methods: the direct and the 

indirectO carbono total é determinado pela oxidação do carbono orgânico e inorgânico da 

amostra a CO2, devido ao aumento de temperatura à 900° C. A determinação do carbono 

inorgânico é realizada quando se acidifica, com acido fosfórico, e aquece-se a amostra a 80ºC, 

o que leva à liberação de CO2 proveniente do carbono inorgânico. Por diferença do carbono 

total e inorgânico calcula-se o valor do carbono orgânico total das amostras. 

A determinação do COT (Carbono Orgânico Total) em amostras sólidas, como os 

resíduos, solos, sedimentos ou materiais de fabricação está ganhando importância. O carbono 

orgânico ocorre em resíduos de vários tipos de vínculo. Dada a multiplicidade de possíveis 
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compostos de carbono orgânico, a determinação quantitativa de cada composto orgânico de 

origem natural ou antrópica só seria possível às custos proibitivo, se em tudo. A medição dos 

parâmetros de síntese, tais como COT é a única alternativa sensata, portanto (FÖRSTER, 

1993). 

Todos os métodos de determinação de carbono total (CT) em sólidos são baseados na 

conversão dos compostos de carbono em dióxido de carbono por oxidação ou pirólise. 

Digestão térmica é realizada a uma temperatura de pelo menos 1.300 °C. O gás resultante é 

então purificado por filtros secos, e liberado para o detector através de um fluxo gasoso. O 

detector é geralmente do tipo infravermelho não dispersivos (NDIR). A acidificação e o pré-

tratamento da amostra antes da medida remove o carbono inorgânico total (CIT), para 

verificar somente a medição da proporção de Carbono Orgânico Não-Voláteis (NVOC). 

Carbono inorgânico em sólidos é determinada pela detecção NDIR do dióxido de carbono 

formados por acidificação da amostra e posterior purga (FÖRSTER, 1993). 

COT em sólidos pode ser determinado através de dois métodos: o direto e o indireto 

(diferencial). Este último baseia-se formando a diferença entre os parâmetros de CT e CIT, 

enquanto o método direto determina COT como NVOC. 

O método (diferencial) indireto requer duas medidas distintas, CT e CIT, a fim de 

verificar a parte orgânica como a diferença entre estes. O método é aplicado se a quota de 

carbono inorgânico é menor ou igual à quota do carbono orgânico na amostra. 

Os carbonatos são decompostos em um aparelho adequado a uma temperatura de cerca de 80 

°C pela adição de um ácido mineral, e o dióxido de carbono resultante é detectada. Em 

paralelo, a amostra é termicamente tratado digeridos em 1300 °C, e o dióxido de carbono 

determinado. COT é então dado pela diferença entre as duas medições: COT = CT - CIT. 
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3. Estado da arte 

3.1 Levantamento bibliográfico de trabalhos que utilizaram técnicas de 

radiação por microondas na preparação de amostras e análise dos 

elementos por ICP-OES 

A introdução da preparação de amostra através da utilização de microondas ocorreu 

para decomposição de material biológico (Abu-Samra et. al. 1975 apud MENDONÇA, 2006), 

e vem ao passar dos anos, tornando-se uma técnica cada vez mais popular, devido às suas 

inúmeras vantagens.  

Na década de 80 houve um incremento na preparação de amostras de sedimento com a 

utilização de microondas doméstica adaptados para serem usados em laboratórios. 

 Trabalhos como o de Rantala e Loring (1989, apud Medeiros, 2009) utilizaram o 

microondas doméstico do tipo Panasonic modelo NE-7970C adaptado, para decompor 

amostras, num tempo de 50-60 segundos e 10-15 minutos em banho com água para esperar 

esfriar; as amostras foram os materiais de referência NRCC MESS-1 sedimento 

marinho,USGS G-2 granito e quartzo. As amostras (200 mg-silicato e 100 mg-quartzo puro) 

foram digeridas com 1 mL de água régia e 6 mL de HF, ao final da digestão colocavam 5,6 g 

de ácido bórico em 20 mL de água e diluíam para 100 mL, os metais Al, Si e Zn eram 

analisados por AAS e o Cr por GFAAS. 

Já na década de 90 a preparação de amostras através da utilização do microondas 

passou do doméstico ao de fabricação específica para laboratório.  

Hewitt e Cragin (1991) e Wakakuwa e Kimbrough (1992 apud MENDONÇA, 2006) 

realizaram trabalhos questionando a recuperação do antimônio pelo método da EPA SW 846 

Método 3050, o qual se aplica a 22 metais. O uso do microondas - HNO3 não conduzia a uma 

recuperação satisfatória, porque a digestão do Sb (III) em solos e sedimentos em presença de 

ácido nítrico e aquecimento, oxidava a Sb (V) formando provavelmente o Sb2O5, que é 

rapidamente adsorvido na superfície de silicatos, outra possibilidade para perda de Sb é que o 

trióxido de antimônio é insolúvel em ácido nítrico, mas é solúvel em HCl, formando Sb(V) 

sob a forma do ânion o SbCl6
-, que não é adsorvido por silicatos, portanto, o método deveria 

ter uma mistura de HNO3-HCl. Os autores demonstraram a perda de antimônio pelo método 
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de EPA e a sua boa recuperação através da mistura de ácidos na proporção 1:1 e o material de 

referência NIST SEM-2704 (sedimento de rio) e a concentração do Sb sendo determinada por 

GFAAS. 

Na década seguinte, vários métodos foram sugeridos, comparados e otimizados. 

Alguns dos trabalhos que se destacaram: 

Cid et. al. (2002, apud MEDEIROS, 2009) realizaram um estudo de comparação entre 

procedimentos de extrações. Para isso utilizaram lama de esgoto, amostras de sedimento e 

material de referência certificado (CRM 483); analisando os elementos: Cu, Cr, Ni, Pb e Zn  

determinaram as suas concentrações por espectrometria por absorção atômica (AAS). As 

extrações empregadas foram: lixiviação com EDTA pelo método convencional e com 

microondas; lixiviação com ácido acético, convencional e com microondas, digestão ácida 

com microondas e o método de extração seqüencial de Tessier. O pré-tratamento das amostras 

constava de secagem a 105°C até peso constante e peneiragem para separar a fração menor 

que 70 µm, porque um dos objetivos do trabalho era averiguar quais as condições no 

microondas que ajudariam a diminuir o tempo empregado na extração. Os melhores 

resultados encontrados foram para o método de extração simples com EDTA com microondas 

com um tempo de 40 e 80 segundos para lama de esgoto e sedimento, respectivamente, 

portanto, este procedimento simplificado permite estimar a mobilidade e a biodisponibilidade 

de metais pesados em amostras ambientais, reduzindo consideravelmente o tempo de análise 

de 12 horas, necessárias para as três primeiras frações do método de extração seqüencial de 

Tessier. 

Melaku et. al. (2005 apud MENDONÇA, 2006) compararam a digestão ácida em 

microondas versus extração com água régia, na determinação de elementos traço (Cd, Co, Cr, 

Cu, Mn, Ni, Pb, e Zn), por ICP-MS, em amostras de material de referência CRM142, 

CRM143 que são diferentes tipos de solo. Várias combinações e volumes de ácidos HF, HCl 

e HNO3 foram utilizados, chegando a conclusão que o método mais eficiente era a digestão no 

microondas empregando uma potência máxima de 500W, com um tempo total no 

procedimento de 19 minutos e com uma mistura ácida de: 2 mL de HNO3 + 6 mL de HCl, 

para 0,25 g de amostra. 

Dantas (2009) determinou as concentrações dos metais (AI, Cr, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, 

Pb e Zn) nos sedimentos do Estuário Potengi localizado as margens do município de Natal, 
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através da digestão de 0,5 g da amostra de sedimento,  no sistema de digestão em microondas 

contendo 9 mL de HNO3 e 3 mL de HCl, seguindo a metodologia do USEPA – 3051ª. Após a 

digestão as amostras foram filtradas em papel de filtro quantitativo e avolumadas para 35 mL 

em frascos de polietileno, com água ultrapura para leitura no ICP-OES. Do ponto de vista de 

um diagnóstico ambiental, esses resultados são muito preocupantes, pois a digestão utilizada 

nesse trabalho foi parcial, e mesmo assim as concentrações dos elementos cádmio, cobre, 

chumbo e zinco estão acima da média do folhelho padrão. 

Medeiros (2009) quantificou as concentrações dos metais Al, Cr, Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, 

Pb e Zn em sedimentos do Estuário Jundiaí-Potengi localizado as margens dos municípios de 

Natal, Macaíba e São Gonçalo do Amarante  através da digestão de 0,5 g da amostra de 

sedimento,  no sistema de digestão em microondas contendo 10 mL de HNO3 seguindo a 

metodologia do USEPA – 3051ª. Após a digestão as amostras foram filtradas em papel de 

filtro quantitativo e avolumadas para 50 mL em frascos de polietileno, com água ultrapura 

para leitura no ICP-OES. Embora ainda seja desnecessária a intervenção nas regiões 

avaliadas, deve-se ter atenção com a região do ponto E02 (21,57 mg Kg-1) que se encontra no 

limiar da concentração de chumbo, acima da qual podem ocorrer alterações prejudiciais à 

qualidade do sedimento. Os resultados analíticos apresentados pelas amostras de sedimentos 

de fundo para a área estudada mostraram que a concentração dos elementos ficou abaixo dos 

valores de referência do folhelho padrão na grande maioria dos pontos analisados, 

descaracterizando uma possível contaminação por metais. 

Abreu (1997) avaliou processos de extração de nutrientes e elementos tóxicos em 

amostras de solo, plantas e resíduos usando a técnica de espectrometria de emissão atômica 

em plasma de argônio acoplado indutivamente. Foram utilizadas uma amostra padrão 

certificada NIES ("National Institute for Environmental Studies - Japan Environmental 

Agency") e quatro amostras do programa "International Plant-Analytical Exchange" (IPE) e 

os elementos determinados por ICP foram: AI, B, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, 

Ni, P, Pb, S e Zn. Os resultados obtidos com a digestão com os ácidos nítrico-perclórico 

(HNO3-HCIO4) foram os que apresentaram maior variabilidade nas amostras estudadas e os 

valores mais discrepantes foram para o Na (148%) e o B (326%). A via seca por sua vez, 

apresentou resultados relativamente bons, com exceção do Na (583%), B (236%) e S (54%). 

A metodologia que emprega o forno de microondas produziu resultados mais reprodutíveis 

para a maioria dos elementos, mas esse procedimento exige cuidados especiais que dificultam 

sua aplicação em trabalhos de rotina. O método da via seca foi o escolhido para as análises de 
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rotina no Laboratório de Análise de Plantas e Solos do IAC, enquanto que o método de 

digestão em microondas é utilizado apenas nas análises que requeiram resultados mais 

precisos. 

A determinação de elementos-traço em amostras ambientais, tais como, águas, solos, 

sedimentos, substâncias húmicas e ar são de grande relevância devido à sua característica 

toxicológica, gerada pelo seu caráter acumulativo e persistente no ambiente e nos organismos 

vivos. A presença destes contaminantes inorgânicos no ambiente pode promover a 

bioacumulação e/ou a biomagnificação na cadeia alimentar, gerando distúrbios metabólicos 

nos seres vivos e transformando baixas concentrações em concentrações tóxicas para 

diferentes espécies da biota e para o próprio homem. A espectrometria de emissão óptica com 

fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) é amplamente utilizada em análises 

ambientais, devido a permitir análises multielementares simultâneas, sensibilidade e precisões 

altas, rapidez e uma ampla faixa dinâmica linear. O objetivo deste trabalho de Harper e 

Oliveira (2006) foi a determinação de elementos-traço (As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, 

Pb e V) em amostras de solos e lodos de esgoto por ICP-OES, num Sistema Duo ICP (modo 

axial e radial simultaneamente), utilizando a decomposição assistida por microondas como 

procedimento para a decomposição de amostras seguindo a USEPA 3051. 

3.2 Levantamento bibliográfico de trabalhos para determinação do teor de 

matéria orgânica, carbono orgânico total e análise granulométrica 

O carbono ocorre em sedimento tanto na forma inorgânica como orgânica. Sendo a 

grande maioria encontrada na matéria orgânica e em minerais carbonatados (CAMARGO et 

al., 1986 apud PETRONI 1999).  

Segundo Singer (1977 apud FÖRSTNER e WITTMANN, 1981) as substâncias 

orgânicas dissolvidas são capazes de: 

(1) complexar metais e aumentar a solubilidade destes; 

(2) alterar a distribuição entre as formas oxidadas e reduzidas dos metais; 

(3) reduzir a toxicidade do metal e alterar a disponibilidade para a vida aquática; 

(4) influenciar a extensão para o qual os metais são adsorvidos na matéria suspensa; 

(5) afetar a estabilidade do metal contaminante coloidal. 
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A matéria orgânica está intimamente ligada aos elementos Cu, Zn e Fe nos sedimentos 

de lagos e ao Cu nos sedimentos de rios ( Brady, 1989) e (Vicent-Beckett & Pascual, 1991). A 

matéria orgânica tem uma boa capacidade de adsorção para metais pesados, esta afinidade 

pode tanto concentrar metais no ambiente, impactando-o, quanto pode ser empregada na 

remoção de metais em ambientes impactados. Uma importante propriedade física da matéria 

orgânica está associada à textura fina dos sedimentos, contendo geralmente uma porcentagem 

natural de material húmico derivado de transformações biológicas de plantas e detritos de 

animais. O material húmico pode estar presente como uma discreta partícula ou como uma 

camada em partículas de argila, pois o material húmico aumenta a afinidade do sedimento 

com metais (FÖRSTNER & WITTMANN, 1981; WETZEL, 1983; EPA, 1991). FÖRSTNER 

& WITTMANN (1981), SOARES (1999) e outros pesquisadores relatam a existência de uma 

relação entre teor de matéria orgânica e a concentração de elementos-traço em sedimentos 

aquáticos. 

A matéria orgânica é determinada por métodos indiretos usando combustão por via 

úmida ou via seca, medindo-se a subseqüente evolução do gás carbônico, ou pela extensão da 

redução de um agente oxidante forte (PETRONI, 1999). 

A determinação de carbono (orgânico, inorgânico e total) em amostras de sedimento 

permite estimar os processos de mineralização e de imobilização da matéria orgânica e com 

isso avaliar o grau que estes processos possam estar ocorrendo. 

Conhecendo-se os níveis de carbono em sedimentos, pode-se estabelecer importantes 

correlações, como por exemplo, matéria orgânica e sua interação com metais pesados 

(BEVILACQUA, 1996). 

O material orgânico pode absorver entre 1% e 10% peso seco de Co, Cu, Fe, Pb, Mn, 

Mo, Ni, Ag, V e Zn. Isto demonstra que o enriquecimento de metais nas rochas carbonáceas 

pode ser largamente atribuído aos ácidos húmicos tendo atuado como agentes complexantes, 

SWANSON et al. (1970 apud FÖRSTNER & WITTMANN, 1981).  

Um método simples para a determinação do carbono orgânico consiste na oxidação 

dos compostos orgânicos do sedimento por uma solução de dicromato de potássio em 

presença de ácido sulfúrico. A reação é catalisada pelo calor desprendido pela adição do 

ácido. A determinação do teor de carbono orgânico (% C) é realizada pela titulação do 

excesso de dicromato com uma solução de sulfato ferroso amoniacal. A porcentagem de 
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matéria orgânica (% M.O.) pode ser obtida multiplicando-se a porcentagem de carbono 

orgânico pelo fator 1,725 (Van Bemmelen). Este fator é utilizado em virtude de se admitir que 

na composição média de húmus, o carbono participa com 58% (WALKLEY & BLACK, 

1933; FORSTNER & WITTMANN, 1981; EMBRAPA, 1997; PETRONI, 1999). 

A metodologia descrita abaixo foi aplicada nas amostras de sedimento para a 

determinação do teor de matéria orgânica. Transferiu-se 0,5 g sedimento (seco a 60 ºC e 

fração < 63 µm) para um erlemmeyer de 500 mL. Adicionou-se 20 mL de ácido sulfúrico 

concentrado e 10 mL de dicromato de potássio 1N, agitando-se levemente o frasco por um 

minuto. Deixou-se em repouso por 30 minutos. Após esse tempo adicionou-se 200 mL de 

água deionizada e 10 mL de ácido fosfórico concentrado. Como solução titulante foi utilizado 

uma solução de 0,5 N de Fe(NH4)2(SO4)2 e como indicador difenilamina 1% (EMBRAPA, 

1997). 

Castro (2008) com o objetivo de avaliar o teor de carbono orgânico e do nitrogênio 

total das frações granulométricas e húmicas de solos sob floresta. Coletou amostras de solo 

em diferentes pontos amostrais de cinco quadrantes, nas profundidades de 0-20, 20-40, 40-60 

e 60-100 cm. As amostras de solos foram secas e tamizadas em peneira de 2,0 mm para em 

seguida serem submetidas ao fracionamento físico granulométrico e químico. As frações 

físicas granulométricas maiores e menores que 53 µm foram obtidas ao dispersar as amostras 

por meio de ultrasom, enquanto que as frações húmicas (ácido fúlvico, ácido húmico e 

humina) foram obtidas com base na solubilidade por meio de extração alcalina. Obtida as 

frações, o teor de carbono orgânico foi determinado pela digestão sulfocrômica a quente 

seguida de titulação com sulfato ferroso amoniacal enquanto que o nitrogênio foi obtido pela 

digestão de uma mistura digestora seguida de destilação em semi-microdestilador e titulação.  

Os teores de carbono orgânico (CO) e nitrogênio total (NT) foram maiores, de forma 

gera, na fração < 53 µm para todos os solos, independente da textura. Em relação às 

substancias húmicas (SHs), a fração ácido húmico (FAH) teve o maior teor de carbono e a 

fração humina (FHUM) teve o menor teor. A relação extrato alcalino (EA/HUM) variou de 

22,09 a 24,76 g Kg-1 indicando predomínio da Fração Humica (FHum) na camada 

superficial.  

O teor de C orgânico total do solo (COT) pode ser determinado por métodos que se 

baseiam nos princípios de combustão a seco e combustão úmida. Ambos apresentam 
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inconvenientes, principalmente o de combustão úmida, que exige grande quantidade de 

reagentes, gerando, por conseqüência, alta quantidade de resíduos tóxicos que contêm Cr. O 

método denominado Mebius no bloco de digestão (Mebius no bloco) permite a diminuição do 

uso de dicromato de potássio em análises de solo. Nesse sentido, o presente estudo objetivou 

verificar a precisão e exatidão do método Mebius no bloco em relação a outros de combustão 

úmida e o de combustão a seco. O trabalho foi realizado na Universidade Federal de Santa 

Maria, em duas etapas: os teores de COT foram determinados em 18 amostras de duas 

camadas (0–5 e 5–10 cm) de um Latossolo Vermelho distrófico típico com diferentes usos. 

Os métodos usados foram Walkley-Black, Mebius modificado, Mebius no bloco e por captura 

de CO2; os teores de COT foram determinados por combustão a seco e Mebius no bloco em 

75 amostras coletadas nos horizontes A1 (0–7,5 e 7,5–15 cm), A2, E e Bt de um Argissolo 

Vermelho-Amarelo distrófico abrúptico submetido a cinco sistemas de manejo e três 

repetições. A precisão apresentada pelos métodos de combustão úmida é similar e com 

coeficiente de variação abaixo de 10 %, com exceção do método de captura de CO2, que 

apresentou valores de COT inferiores aos dos demais e com maior coeficiente de variação. O 

método Mebius no bloco permite processar maior número de amostras por tempo, com menor 

consumo de reagentes, e seus resultados apresentam boa precisão (coeficiente de variação 

menor que 2,60 %) entre os métodos de combustão úmida testados. Um fator de correção de 

1,14 deverá ser aplicado aos resultados obtidos pelo método Mebius no bloco para equivaler 

aos obtidos por combustão a seco (analisador elementar de carbono) (RHEINHEIMER, 

2008). 

Marques et. al. (2003) estudaram que, a crescente perda de qualidade da água e do 

solo, devido à ação antrópica intensificada nas últimas décadas, pode inviabilizar a utilização 

futura desses recursos naturais. O número elevado de postos de combustíveis nos centros 

urbanos e a idade avançada por grande parte dos tanques de armazenamento justificam a 

preocupação quanto a poluição ambiental. O objeto deste trabalho foi verificar o 

licenciamento desta atividade em Goiânia, relacionando aos dados do Sindicato do Comércio 

Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás – SindiPosto assim como caracterizá-

los, quanto aos pontos geradores de resíduos, tais como lava-jato, troca de óleo, lanchonetes 

entre outros. Dos resultados observou-se que 72,65% dos postos revendedores sindicalizados 

estão licenciados ou em licenciamento e 49% dos postos protocolados junto a Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente – SEMMA foram autuados, notificados ou advertidos por órgão 

ambiental competente.  
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A análise granulométrica pode ser realizada por peneiramento, quando temos solos 

granulares como as areias e os pedregulhos, por sedimentação, no caso de solos argilosos, ou 

pela combinação de ambos os processos (http://wapedia.mobi/pt/Granulometria, acessado em 

novembro de 2010). 

Em ambientes naturais, tanto a matéria orgânica como os elementos metálicos tendem 

a se concentrar preferencialmente na superfície dos solos. Este tipo de material não mostra 

somente as características atuais da situação ambiental da região, mas também as informações 

acumuladas em certo período.  

Os processos biogeoquímicos controlam tanto o acúmulo quanto a redistribuição das 

espécies químicas. Outro fator que influencia a adsorção e a retenção de contaminantes na 

superfície das partículas é o tamanho da partícula. A tendência observada é que quando o grão 

diminui, as concentrações de nutrientes e contaminantes aumentam. Esta tendência primária é 

devido ao fato das pequenas partículas terem grandes áreas de superfície para a adsorção por 

contaminantes (BOSTELMANN, 2006). 

Este trabalho tem como objetivo geral estudar as curvas granulométricas do solo 

laterítico da Unicamp, através da realização de ensaios granulométricos de laboratório, 

padronizados pela ABNT, com e sem o uso de defloculante, em amostras retiradas até a 

profundidade de 9m. Além da determinação das Curvas Granulométricas determinou-se o 

Diâmetro Efetivo, o Coeficiente de Não Uniformidade e o Coeficiente de Curvatura para o 

solo. A especificação da Curva Granulométrica de um solo se faz através do ensaio de 

granulometria conjunta composto de duas partes: o peneiramento e a sedimentação. Como 

complemento do ensaio de granulometria determinou-se a Massa Específica dos Sólidos pelo 

Método do Balão Volumétrico. A partir dos ensaios com o uso de defloculante, verificou-se 

que as porcentagens de argila ficaram entre 5% e 50%, as porcentagens de silte ficaram entre 

25% e 45%, e que as porcentagens de areia entre 20% e 65%. Sem o uso de defloculante, as 

porcentagens de argila caíram para 0% a 30%, as de silte aumentaram para 25% a 65%, e as 

de areia estão entre 25% e 70%. Comparando-se as curvas granulométricas, com e sem 

defloculante, para uma mesma amostra de solo, observou-se uma diferença significativa entre 

as frações de silte e argila (SILVA et. al., 2010). 
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4. Metodologia experimental 

Os métodos adotados e os materiais utilizados no desenvolvimento deste estudo serão 

apresentados neste capítulo, compreendendo a definição da área de estudo, amostragem, 

acondicionamento das amostras, preparo de soluções e procedimento analítico para a abertura 

das amostras do solo e os equipamentos analíticos. 

4.1 - Investigação confirmatória de Passivo Ambiental por elementos 

tóxicos 

O procedimento adotado foi o do termo de referência da Secretaria de Meio Ambiente 

e Urbanismo (SEMURB) para a identificação de passivos ambientais decorrentes de 

vazamentos ou derrames de combustíveis e lubrificantes em postos ou sistemas retalhistas que 

utilizam predominantemente Sistemas de Armazenamento Subterrâneo de Combustível (SASC), 

com o objetivo de correlacionar o parâmetro COT (diretamente relacionado à presença de 

hidrocarbonetos constituintes de combustíveis automotivos e de lubrificantes no subsolo) com 

os elementos tóxicos (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn), possibilitando concluir a respeito da 

existência ou não de contaminação por estes elementos na área objeto de avaliação. 

4.1.1 - Sondagem para coleta de solo 

Para a coleta de água subterrânea e de solo foram feitas sondagens a trado (Figura 

4.1.1.3, a e b). Sondagem a trado é um método de investigação geológico-geotécnica que 

utiliza como instrumento o trado (Figura 4.1.1.2, a e b); um tipo de amostrador de solo 

constituído por lâminas cortantes, que podem ser espiraladas (trado caneco ou holandês) ou 

convexas (trado concha). Tem por finalidade a coleta de amostras deformadas, determinação 

do nível d’água e identificação dos horizontes do terreno. 

 

 a)                                      b)  

Figura 4.1.1.2 – Instrumento para coleta de solo: (a) trado e (b) tipos de trado 
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a)      b)  

Figura 4.1.1.3 – Sondagem a trado: a) Perfuração e b) Coleta do solo. 

Os pontos de sondagem para coleta de água subterrânea e solo (Figura 4.1.1.4 e Tabela 

2.2.3) foram localizados a jusante dos equipamentos (no sentido do escoamento do fluxo 

d’água subterrânea, inferido pela topografia do terreno) seguindo a seqüência de priorização: 

� Tanques de armazenamento de combustíveis, em uso e desativados, exceto os tanques 

de armazenamento de álcool; 

� Filtros de diesel; 

� Bocais de descarga à distância; 

� Unidades de abastecimento (bombas), exceto as de abastecimento de álcool; 

� Tanque de óleo usado; 

� Unidades de lavagem de veículos; 

� Troca de óleo. 

O solo também foi coletado e analisado nas valas dos tanques removidos para substituição 

por tanques ecológicos.  

A determinação das profundidades das sondagens (Tabela 4.1.1.5) foi baseada nas 

maiores concentrações de Carbono Orgânico Volátil (COV) medido in situ. 
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Figura 4.1.1.4 – Esboço do posto de serviço e revenda de combustíveis. 
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Tabela 4.1.1.5 – Pontos de coleta dos solos, profundidade e localização. 

Pontos Tipo Profundidade (m) 

P1 Sondagem a trado S1 11 

P2 Sondagem a trado S1 15 

P3 Sondagem a trado S2 6 

P4 Sondagem a trado S3 6 

P5 Sondagem a trado S4 6 

P6 Sondagem a trado S5 6 

P7 Sondagem a trado S5 10 

P8 Sondagem a trado S6 11 

P9 Sondagem a trado S6 16 

P10 Sondagem a trado S7 9 

P11 Sondagem a trado S7 10 

P12 Sondagem a trado S8 7 

P13 Sondagem a trado S8 10 

P14 Sondagem a trado S9 7 

P15 Sondagem a trado S9 10 

P16 Entulho - 

P17 Entulho - 

P18 Sondagem a trado S10 4 

P19 Sondagem a trado S10 16 

P20 Sondagem a trado S11 6 

P21 Sondagem a trado S11 10 

 

4.2 - Amostragem, acondicionamento das amostras e preparo de soluções 

Os procedimentos de limpeza e descontaminação dos materiais foram realizados no 

laboratório de abertura de amostra do NUPPRAR/UFRN. Os recipientes de coleta foram, 

previamente, lavados com detergente neutro, água corrente e água ultrapura. Todos os 

reagentes utilizados foram de grau p.a. O material utilizado em laboratório foi lavado com 

detergente neutro, água corrente, ácido nítrico a 5 % e água ultrapura. Para todas as análises, 

as soluções analíticas (curvas analíticas) foram preparadas a partir de soluções padrão 

certificadas (Merck, SpecSol). 

Para garantir e preservar as características das amostras de solo, desde a coleta até o 

momento de sua análise, foi utilizado os procedimentos de conservação. Esses procedimentos 

levam em consideração o tipo de vasilhame e o volume adequado para a determinação de cada 
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parâmetro. Desta forma, as amostras coletadas foram acondicionadas em frascos plásticos e 

mantidas refrigeradas à temperatura de 4 °C. 

4.3 - Procedimento analítico para a abertura das amostras de solo 

O preparo das amostras de solo para análise consistiu na secagem de uma porção da 

amostra colocada em placa petri. As amostras de solo então foram levadas à estufa, da marca 

TECNAL com circulação e renovação de ar, modelo TE-394/2, à 60 ºC até secura completa 

(peso constante). Em seguida, as amostras foram peneiradas em peneira de aço inoxidável 

com malhas de 1 mm (para a retirada dos cascalhos). 

Em seguida, foram pesados 0,5 g de cada amostra em balança analítica (TECNAL, 

modelo Mark 210A) e colocado em um vaso digestor de teflon, adicionado 10 mL de ácido 

nítrico (HNO3) concentrado e colocado no forno de microondas (Provecto Analítica, modelo 

DGT 100 Plus, Figura 4.3.1.1), cuja programação está indicada na Tabela 4.3.2. O método 

utilizado foi o 3051A da United States Environmental Protection Agency (US EPA). Após 

resfriamento, as amostras foram filtradas, em papel filtro e avolumadas a 50 mL com água 

ultrapura. 

 

Figura 4.3.1 - Digestor Provecto Analítica, DGT 100 Plus. 

 

Tabela 4.3.2 - Programação do digestor para a digestão das amostras de solo. 

Estágio Tempo (min.) Potência (w) 

1 6 300 

2 7 800 

3 7 0 

4 5 800 

5 15 0 
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4.4 - Parâmetros Analisados 

4.4.1 - Os elementos 

As soluções das amostras obtidas após a digestão foram utilizadas para análise dos 

diversos constituintes citados a seguir. Estas análises foram realizadas na Central Analítica do 

NUPPRAR (Núcleo de Processamento Primário e Reuso de Água Produzida e Resíduos), 

localizado na UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte). 

Para a quantificação dos elementos Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, e Zn foi empregada a técnica 

de espectrometria de emissão ótica com plasma acoplado indutivamente, utilizando-se um 

ICP OES, modelo iCAP 6300, da marca Thermo Analítica, mostrado na Figura 4.4.1.2, que 

realiza medições seqüenciais e possui configuração ótica duo (Figura 4.4.1.3), com vista de 

observação axial, para determinar elementos tóxicos, cujos comprimentos de ondas, limites de 

detecção e quantificação, visão e unidades estão mostrados na Tabela 4.4.1.4, e as condições 

de leitura das amostras estão na Tabela 4.4.1.5. 

 

Figura 4.4.1.2- Espectrômetro de Emissão Ótica com Plasma Acoplado Indutivamente (ICP OES). 
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Fonte: Thermo Analítica 

Figura 4.4.1.3 - Configuração ótica duo da tocha que mostra as vistas axiais e radiais. 

Tabela 4.4.1.4 - Comprimentos de onda, limites de detecção e quantificação dos elementos 

determinados por ICP OES. 

Elementos ʎ LD (mg Kg-1) LQ (mg Kg-1) 

Cd 214,4 0,0293 0,0976 

Cr 205,5 0,0619 0,2064 

Cu 219,9 0,0346 0,1151 

Ni 216,5 0,0355 0,1181 

Pb 220,3 0,0619 0,2062 

Zn 206,2 0,0063 0,0208 

 

Tabela 4.4.1.5 - Condições de operação do ICP-OES. 

Parâmetros 

Nº Replicatas 3 

Visão Axial 

RF Power 1150 W 

Gás auxiliar 0,5 L/min 

Pressão da câmara de nebulização 0,16 MPa 

 

4.4.2 - A granulometria 

A quantificação das frações granulométricas nas amostras de solo foi determinada pelo 

método clássico de peneiramento fracionado, onde as amostras, previamente secas e 

peneiradas foram desagregadas em água utilizando-se um ultrassom para promover a 

dispersão das partículas. 
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A análise granulométrica foi realizada em um analisador de diâmetro de partículas por 

laser, modelo S3500 da marca Microtrac (Figura 4.4.2.1). 

 

Figura 4.4.2.1 – Analisador de Diâmetro de Partículas por laser. 

4.4.3 - A matéria orgânica 

O teor de matéria orgânica nas amostras de solo foi obtido por calcinação. Foi pesado 

aproximadamente 1,0 g de cada amostra de solo já processado (seco e peneirado) e colocado 

em cadinho de porcelana previamente pesado. Primeiramente as amostras de solo foram secas 

em estufa a 100°C por 16 horas para obtenção do peso seco. Em seguida, os cadinhos foram 

levados à mufla a 360°C por 2 horas. Após esfriarem em dessecador, os cadinhos contendo as 

amostras foram novamente pesados, e a diferença de peso obtida foi considerada a quantidade 

de matéria orgânica calcinada. 

Segundo Kralik (1999, apud GARLIPP, 2006), nas metodologias que usam 

temperaturas superiores a 400ºC a água contida na rede cristalina dos argilominerais e o 

carbonato de magnésio de granulação muito fina são eliminados a essa temperatura. Isto pode 

resultar em uma superestimação do conteúdo de matéria orgânica no solo. 

4.4.4 - Carbono orgânico total 

4.4.4.1 - Medida do CT (Carbono Total) 

Primeiramente foi pesado 1,0 g da amostra de solo, previamente seca, em um cadinho 

de cerâmica (tipo barquinho). Em seguida, os cadinhos foram levados ao equipamento HT 

1300 Solids Module para obtenção do teor de carbono total. 
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O tubo de oxidação do carbono total (CT) (preenchido com um catalisador) é 

progressivamente aquecido até uma temperatura de 900°C. Durante o aquecimento, deve-se 

assegurar que haja fluxo de gás de arraste (ar puro), evitando-se que o catalisador seja 

danificado. O gás de arraste deve ser fornecido para este tubo numa vazão de 150 mL/min. 

Quando uma amostra é introduzida, por um injetor de amostra, no tubo de oxidação do 

CT, ocorre a oxidação de todo carbono CT (CI + COT) da amostra para CO2. O gás de 

arraste, agora contendo o produto da oxidação, escoa através do vaso reacional de carbono 

inorgânico (CI), sendo resfriado e secado por um desumidificador. Ele é então enviado ao 

“scrubber” de halogênio, seguindo para uma célula de amostra, que faz parte de um detector 

com infravermelho não-dispersivo (NDIR), onde o CO2 é finalmente detectado. A saída do 

NDIR fornece um sinal analógico, que gera um pico cuja área é calculada por uma unidade de 

processamento. 

A área do pico é proporcional ao teor de CT na amostra. Utilizando uma curva de 

calibração, previamente construída com uma solução padrão de CT, que expressa uma relação 

entre a área do pico e a concentração de CT de uma amostra conhecida, pode-se determinar a 

concentração de CT, de uma amostra desconhecida, pelo conhecimento da área do pico. 

4.4.4.2 - Medida do CI (Carbono Inorgânico) 

Para a determinação do carbono inorgânico, foram pesados 1,0 g da amostra de solo já 

processado (seco), e colocado em erlenmeyer de 200 mL, e levado ao equipamento TIC Solid 

Module, onde são adicionados 5,0 mL de ácido fosfórico 40% sob agitação e aquecimento a 

80°C. 

A amostra é introduzida, por um injetor, no interior de um vaso reacional de reagente 

CI, onde o gás de arraste está fluindo na forma de pequenas bolhas em uma solução de 

reagente CI (solução de ácido fosfórico). Somente o conteúdo CI é decomposto para CO2, o 

qual é detectado pelo NDIR. O teor de CI pode ser determinado pelo mesmo procedimento 

utilizado para o CT. Carbonos na forma de carbonatos e bicarbonatos podem ser medidos 

como CI. 
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4.4.4.3 - Medida do COT (Carbono Orgânico Total) 

As análises de carbono total e de carbono inorgânico foram realizadas em um 

analisador de Carbono Orgânico Total, modelo Multi N/C 3100, que está acoplado aos 

equipamentos HT 1300 Solids Module e TIC Solid Module da marca Analytikjena (4.4.4.4). 

O teor de COT pode ser assim obtido: 

COT = CT – CI         (4) 

Vale observar se a amostra de COT contiver uma grande quantidade de CI, 

provavelmente teremos um erro associado a esta medida, que consiste na soma dos erros das 

medidas de CT e CI. Aqui nos referimos estritamente ao CO2 dissolvido e carbono na forma 

de carbonatos em água. Pode-se aplicar uma pequena quantidade de ácido clorídrico na 

amostra para ajustar o pH = 3 ou menor (OLIVEIRA, 2003). Ocorrendo a seguinte reação: 

Me2CO3 + 2HCl => CO2 + 2MeCl + H2O     (2) 

MeHCO3 + HCl => CO2 + MeCl + H2O     (3) 

O CO2 é então eliminado passando uma corrente de N2 ou AR isento de CO2. O 

processo de pré-tratamento não se aplica a amostras contendo substâncias orgânicas voláteis. 

 

Figura 4.4.4.4 – Analisador de Carbono Orgânico Total. 
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5. Resultados e discussões 

Os resultados obtidos na caracterização granulométrica, na quantificação dos metais, 

no teor de matéria orgânica e carbono orgânico presente nas amostras de solo coletados num 

posto de serviço e revenda de combustíveis estão dispostos neste capítulo. 

5.1 - Caracterização granulométrica 

O estudo da Granulometria é de fundamental importância na avaliação das 

características químicas e físicas dos solos e sedimentos, pois pode influenciar nas condições 

ambientais. 

O Quadro 5.1.1, a Tabela 5.1.2 e as Figuras de 5.1.3 a 5.1.23 mostram a classificação 

granulométrica segundo a Resolução Nº 344, de 25 de março de 2004 do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA) e os resultados obtidos das análises granulométricas dos 

solos, respectivamente. 

Quadro 5.1.1 - Classificação granulométrica dos solos. 

Classificação Phi (Φ)* (mm) 

Areia muito grossa -1 a 0 2 a 1 

Areia grossa 0 a 1 1 a 0,5 

Areia média 1 a 2 0,5 a 0,25 

Areia fina 2 a 3 0,25 a 0,125 

Areia muito fina 3 a 4 0,125 a 0,062 

Silte 4 a 8 0,062 a 0,00394 

Argila 8 a 12 0,00394 a 0,0002 

Fonte: Resolução 344/04 do CONAMA. 

*Phi (Φ) – Corresponde à unidade de medida do diâmetro da partícula do solo / sedimento, cuja 
equivalência em milímetros (mm) é apresentada na coluna 3. 
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Tabela 5.1.2 - Resultados das análises granulométricas e classificação dos solos segundo a 

Resolução 344/04 do CONAMA. 

Amostras mm* Classificação Amostras mm* Classificação 

P1 
0,1534 Areia fina P11 0,3449 Areia média 

0,3321 Areia média 
P12 

0,1140 Areia muito fina 

P2 
0,1851 Areia fina 0,2809 Areia média 

0,4443 Areia média 
P13 

0,1120 Areia muito fina 

P3 
0,1011 Areia muito fina 0,2675 Areia média 

0,2727 Areia média 
P14 

0,0956 Areia muito fina 

P4 
0,1302 Areia fina 0,2926 Areia média 

0,3663 Areia média 
P15 

0,1111 Areia muito fina 

P5 
0,1127 Areia muito fina 0,2731 Areia média 

0,3130 Areia média 
P16 

0,1801 Areia fina 

P6 
0,1141 Areia muito fina 0,4217 Areia média 

0,2917 Areia média 
P17 

0,1235 Areia muito fina 

P7 
0,1523 Areia fina 0,2923 Areia média 

0,3467 Areia média 
P18 

0,1142 Areia muito fina 

P8 
0,2637 Areia média 0,3609 Areia média 

0,4932 Areia média 
P19 

0,2207 Areia fina 

P9 
0,2043 Areia fina 0,5079 Areia grossa 

0,4681 Areia média 
P20 

0,1084 Areia muito fina 

P10 
0,1133 Areia muito fina 0,2851 Areia média 

0,2658 Areia média 
P21 

0,1530 Areia fina 

P11 0,0895 Areia muito fina 0,3081 Areia média 

* Diâmetros a 50% e 90%, respectivamente. 
 

Segundo a literatura previamente revista, quanto mais fina a textura do 

solo/sedimento, maior a probabilidade de metais nele encontrado. Estudos realizados por 

diversos autores mostraram que frações com diâmetro de até 0,0625 mm têm maior tendência 

de adsorver metais devido à maior razão área superficial/tamanho do grão. De acordo com 

essa observação, pode-se inferir que as amostras que mais têm capacidade de adsorção de 

metais são: P3, P5, P6, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P17, P18 E P20 (fração areia muito 

fina, com menor diâmetro de grãos). Já as que devem apresentar adsorção de metais em 

menor escala são: P8 e P19, que apresentaram frações de areia média a areia grossa.  
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As figuras a seguir mostram os resultados das análises de granulometria obtidas para 

as amostras de solo: 

 
Figura 5.1.3 - Ponto P1    Figura 5.1.4 - Ponto P2 

 
Figura 5.1.5 - Ponto P3    Figura 5.1.6 - Ponto P4 

 

Figura 5.1.7 - Ponto P5    Figura 5.1.8 - Ponto P6 
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Figura 5.1.9 - Ponto P7    Figura 5.1.10 - Ponto P8 

 
Figura 5.1.11 - Ponto P9    Figura 5.1.12 - Ponto P10 

 
Figura 5.1.13 - Ponto P11   Figura 5.1.14 - Ponto P12 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN                    Capitulo 5: Metodologia Experimental 
 

__________________________________________________________________________________________ 

Eduardo Philipp Medeiros Coelho- Janeiro/2011                                                                     61 

Figura 5.1.15 - Ponto P13    Figura 5.1.16 - Ponto P14 

 
Figura 5.1.17 - Ponto P15    Figura 5.11.18 - Ponto P16 

 
Figura 5.1.19 - Ponto P17    Figura 5.1.20 - Ponto P18 

 

 
Figura 5.1.21 - Ponto P19    Figura 5.1.22 - Ponto P20 
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Figura 5.1.23 - Ponto P21 

Devido ao fato que os pontos de amostragem são solos de postos observou-se que 

todas as amostras são predominantemente compostas por areia variando entre muito fina a 

grossa. Nenhuma amostra mostrou-se com fração do tipo silte ou argila (menores frações 

encontradas na literatura) ou com granulometria superior a areia grossa. 

5.2 - Apresentação dos resultados da quantificação dos metais 

correlacionados a MO e COT 

Nesse trabalho, as concentrações foram comparadas (Tabela 5.2.12) com a Resolução 

Nº 420, de 28 de dezembro de 2009 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

que dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de 

substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas 

contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas. 

A matéria orgânica apresenta a capacidade de complexar ou quelatar alguns metais 

pesados do solo, podendo diminuir sua solubilidade, quando estão envolvidas substâncias 

orgânicas de elevado peso moleculares, ou aumentá-la quando reagem com compostos de 

baixo peso molecular. Possuem sítios coordenadores que podem complexar elementos 

menores, em especial os cátions divalentes, como Cu2+ e Zn2+. Soares et. al. (1999 apud 

MARIANI, 2006) postularam que a capacidade dos metais de se ligarem a MO tende a 

diminuir na seqüência Cu, Zn, Pb, Cr e Ni. 

As poluições originadas pelos serviços nos postos de revenda de combustíveis trazem 

inúmeras conseqüências. Estas atividades contribuem com uma quantidade considerável de 

produtos químicos tóxicos e persistentes, tais como metais.  
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O cádmio se associa principalmente com carbonatos e óxidos de Fe e Mn. Em termos 

químicos o Cd é muito similar ao zinco, mas é muito menos abundante. Estes dois elementos 

freqüentemente sofrem processos geoquímicos juntos.  

Não foi possível determinar as concentrações de Cd, pois suas concentrações situaram-

se abaixo do limite de detecção do equipamento (ICP OES), que é de 0,029 mg Kg-1. 

Segundo Ianhez (2003, apud MORAES, 2010), parte considerável do chumbo se liga 

fortemente à matriz do solo de modo a não ser lixiviada pelas águas pluviométricas ou 

absorvidas pelas plantas.  

Formas orgânicas tóxicas de chumbo estão também presentes no meio ambiente, a 

partir de fontes diretas (fabricação, transporte e armazenamento de gasolina com chumbo e as 

conseqüentes emissões de exaustão de carro) além da possível metilação química / biológica 

de chumbo inorgânico em solos e sedimentos anaeróbicos (SADIQ, 1992 apud GILBERTO, 

2004). Mesmo considerando proibição do uso do chumbo na gasolina há alguns anos, 

devemos considerar a possível associação do chumbo com solo.  

A maior concentração de chumbo (Tabela 5.2.2 e Figura 5.2.1) foi verificada no ponto 

P16 com uma concentração de 12,46 mg Kg-1. Quando comparado com a Resolução Nº 420 

do CONAMA (300 mg Kg-1), as concentrações obtidas foram menores, descaracterizando 

uma deposição de Pb no solo, sendo equivalentes com o teor de MO (0,384 %) e o tipo de 

granulometria encontrado (areia). Os demais pontos também ficaram abaixo dos valores 

orientadores. 
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Figura 5.2.1 - Concentrações de chumbo nos solos, em mg Kg-1. 

Tabela 5.2.2 - Concentrações de chumbo nas amostras de solo, em mg Kg-1. 

PONTOS Pb (mg/Kg) Desvio Padrão (±) 

P1 3,742 0,300 

P2 4,291 1,400 

P3 5,532 0,720 

P4 5,696 0,100 

P5 8,669 0,050 

P6 5,531 0,060 

P7 3,453 0,100 

P8 3,226 0,600 

P9 3,990 0,090 

P10 4,483 0,080 

P11 6,773 0,080 

P12 5,630 0,070 

P13 5,632 0,700 

P14 6,760 0,600 

P15 5,055 0,090 

P16 12,465 1,030 

P17 9,996 0,080 

P18 6,181 0,070 

P19 3,907 0,030 

P20 4,936 0,070 

P21 2,477 0,010 

  



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN                    Capitulo 5: Metodologia Experimental 
 

__________________________________________________________________________________________ 

Eduardo Philipp Medeiros Coelho- Janeiro/2011                                                                     65 

 De acordo com a Resolução Nº 420 do CONAMA o valor para cromo é de 300 mg 

Kg-1. As concentrações de Cr nos solos analisados não ultrapassaram este valor. Na Tabela 

5.2.4, podemos observar que os pontos de amostragem obtiveram valores desde 5,75 mg Kg-1 

no ponto P18, cuja granulometria foi areia muito fina e areia média, até 20,33 mg Kg-1 no 

ponto P9 com a granulometria do tipo areia fina. 

 Os pontos P2, P9, P19 e P2 apresentaram os maiores valores para Cr, variando de 

13,10 mg Kg-1 a 20,33 mg Kg-1 (Figura 5.2.3). A análise granulométrica para esses pontos 

foram areia fina e areia média. 
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Figura 5.2.3 - Concentrações de cromo nos solos, em mg Kg-1. 
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Tabela 5.2.4 - Concentrações de cromo nas amostras de solo, em mg Kg-1. 

PONTOS Cr (mg/Kg) Desvio Padrão (±) 

P1 8,472 0,200 

P2 13,665 0,500 

P3 7,290 0,600 

P4 7,035 1,900 

P5 7,644 0,140 

P6 7,823 0,080 

P7 6,992 0,200 

P8 10,597 0,140 

P9 20,334 0,220 

P10 10,595 0,350 

P11 6,910 0,440 

P12 7,438 0,100 

P13 9,511 0,500 

P14 6,212 0,600 

P15 7,851 0,340 

P16 6,158 1,100 

P17 6,343 0,130 

P18 5,756 0,210 

P19 13,444 0,120 

P20 7,953 0,190 

P21 13,102 0,300 

Nos solos, o cobre geralmente está associado à matéria mineral ou firmemente preso 

ao material orgânico (ATSDR, 2002 apud GILBERTO, 2004). O ponto P16 apresentou o 

mais alto teor de matéria orgânica.  

Nos solos analisados, as concentrações de cobre mostraram variações entre 0,46 mg 

Kg-1 (P14) e 3,09 mg Kg-1 (P16) observados na Figura 5.2.5 e na Tabela 5.2.6. 

Quando comparados com a Resolução Nº 420 do CONAMA (400 mg Kg-1), as 

concentrações obtidas foram menores, descaracterizando uma deposição de Cu nos solos. Os 

demais pontos apresentaram concentrações menores que 2,0 mg Kg-1.  



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN                    Capitulo 5: Metodologia Experimental 
 

__________________________________________________________________________________________ 

Eduardo Philipp Medeiros Coelho- Janeiro/2011                                                                     67 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

39,0

39,5

40,0

C
o

n
c.

 d
e

 c
o

b
re

 (
m

g
 K

g
-1

)

Pontos de Coleta

 Cu

 
Figura 5.2.5 - Concentrações de cobre nos solos, em mg Kg-1. 

Tabela 5.2.6 - Concentrações de cobre nas amostras de solo, em mg Kg-1. 

PONTOS Cu (mg/Kg) Desvio Padrão (±) 

P1 0,866 0,080 

P2 0,680 1,100 

P3 0,889 0,080 

P4 0,648 0,800 

P5 0,971 0,060 

P6 0,726 0,080 

P7 0,671 0,050 

P8 0,610 0,090 

P9 1,158 0,030 

P10 0,781 0,040 

P11 0,495 0,030 

P12 0,580 0,060 

P13 0,761 0,070 

P14 0,465 0,300 

P15 0,620 0,020 

P16 3,093 0,700 

P17 1,896 0,020 

P18 0,516 0,080 

P19 0,594 0,020 

P20 0,541 0,030 

P21 0,749 0,050 

Garlipp (2006) descreve que a concentração de níquel em solos é fortemente 

relacionada com a quantidade de argila do solo. Embora a análise granulométrica não tenha 
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identificado fração de argila em quantidade significativa nos solos amostrados, o ponto P9 

apresentou granulação do tipo areia fina. Porém, quando comparado com a Resolução do 

CONAMA, que é de 100 mg Kg-1 para níquel, todos os resultados das amostras de solo 

ficaram abaixo desse valor, com 4,59 mg Kg-1 para o P9, que é o maior valor encontrado neste 

trabalho (Tabela 5.2.8 e Figura 5.2.7). 
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Figura 5.2.7 - Concentrações de níquel nos solos, em mg Kg-1. 
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Tabela 5.2.8 - Concentrações de níquel nas amostras de solo, em mg Kg-1. 

PONTOS Ni (mg/Kg) Desvio Padrão (±) 

P1 0,883 0,040 

P2 1,009 0,900 

P3 1,378 0,050 

P4 1,560 0,500 

P5 2,351 0,050 

P6 1,683 0,010 

P7 1,127 0,010 

P8 0,769 0,010 

P9 4,598 0,020 

P10 1,933 0,010 

P11 1,916 0,010 

P12 1,729 0,030 

P13 1,853 0,240 

P14 1,666 0,600 

P15 1,441 0,010 

P16 2,423 0,800 

P17 2,297 0,010 

P18 1,505 0,050 

P19 1,154 0,010 

P20 1,766 0,010 

P21 3,663 0,020 

 

O zinco é um componente importante do bronze, latão, outras ligas, borracha, e 

pinturas. O fato das maiores concentrações terem sido verificadas na área urbana pode estar 

associado ao descarte desses materiais que são importantes fontes antrópicas. Além disso, é 

necessário considerar que parte das tubulações, usadas no sistema de distribuição de água e 

dos tanques de armazenamento de combustíveis são antigas. Essas tubulações contêm zinco, 

como também outros metais. (adaptado de ATSDR, 2002). 

De acordo com Guy e Chakrabarti (apud ATSDR, 2002), o conteúdo de zinco em 

solos e sedimentos está correlacionado com a profundidade, conteúdo orgânico e conteúdo de 

argila dos solos. Apesar de não ter sido encontrada a fração argila, a maior correlação entre o 

maior teor de carbono orgânico total, matéria orgânica e a maior concentração acontece no 

ponto P16 (Tabela 5.2.10). 

O ponto P16 apresenta a maior concentração, 35,98 mg Kg-1 e o ponto P11, a menor 

concentração, 3,11 mg Kg-1 estão, porém, abaixo da Resolução Nº 420 do CONAMA, que é 

de 1000 mg Kg-1. Esta correlação pode ser observada na Figura 5.2.9. 
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Figura 5.2.9 - Concentrações de zinco nos solos, em mg Kg-1. 

Tabela 5.2.10 - Concentrações de zinco nas amostras de solo, em mg Kg-1. 

PONTOS Zn (mg/Kg) Desvio Padrão (±) 

P1 11,169 0,700 

P2 3,537 1,700 

P3 5,695 1,000 

P4 3,375 1,090 

P5 5,599 0,600 

P6 4,311 0,370 

P7 9,526 0,300 

P8 3,378 0,220 

P9 7,494 0,080 

P10 7,135 0,600 

P11 3,111 0,400 

P12 3,260 0,340 

P13 3,365 0,340 

P14 3,331 1,580 

P15 4,219 0,520 

P16 35,986 1,060 

P17 18,558 0,150 

P18 7,699 0,160 

P19 10,972 0,230 

P20 6,677 0,120 

P21 9,667 0,060 
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Quando comparamos os resultados de carbono orgânico total, matéria orgânica e 

metais, podemos observar que os pontos P16 e P17 foram os pontos que apresentaram 

maiores valores para Pb, Zn, Ni, Cu, MO e COT (Tabela 5.2.11). 

Tabela 5.2.11 – Concentração de elementos tóxicos, MO e COT (em mg Kg-1, e % para COT 

e MO). 

PONTOS 
Cr 

(mg/Kg) 
Cu (mg/Kg) Ni (mg/Kg) Pb (mg/Kg) 

Zn 
(mg/Kg) 

%MOT COT (%) 

P1 8,472 0,866 0,883 3,742 11,169 0,213 < 0,001 

P2 13,665 0,680 1,009 4,291 3,537 0,191 < 0,001 

P3 7,290 0,889 1,378 5,532 5,695 0,267 < 0,001 

P4 7,035 0,648 1,560 5,696 3,375 0,224 < 0,001 

P5 7,644 0,971 2,351 8,669 5,599 0,217 0,036 

P6 7,823 0,726 1,683 5,531 4,311 0,241 < 0,001 

P7 6,992 0,671 1,127 3,453 9,526 0,205 < 0,001 

P8 10,597 0,610 0,769 3,226 3,378 0,197 < 0,001 

P9 20,334 1,158 4,598 3,990 7,494 0,181 < 0,001 

P10 10,595 0,781 1,933 4,483 7,135 0,214 0,054 

P11 6,910 0,495 1,916 6,773 3,111 0,203 0,038 

P12 7,438 0,580 1,729 5,630 3,260 0,212 < 0,001 

P13 9,511 0,761 1,853 5,632 3,365 0,193 < 0,001 

P14 6,212 0,465 1,666 6,760 3,331 0,244 < 0,001 

P15 7,851 0,620 1,441 5,055 4,219 0,239 < 0,001 

P16 6,158 3,093 2,423 12,465 35,986 0,384 < 0,001 

P17 6,343 1,896 2,297 9,996 18,558 0,145 0,399 

P18 5,756 0,516 1,505 6,181 7,699 0,238 0,204 

P19 13,444 0,594 1,154 3,907 10,972 0,210 < 0,001 

P20 7,953 0,541 1,766 4,936 6,677 0,168 0,046 

P21 13,102 0,749 3,663 2,477 9,667 0,117 0,037 

 

Tabela 5.2.12 - Comparação entre as concentrações da Resolução Nº 420 do CONAMA e dos 

valores encontrados nas amostras de solo (em mg Kg-1). 

Áreas Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

Valores de Prevenção 1 1,3 75 60 30 72 300 

Valores de Investigação 
Residencial 2 

8 300 400 100 300 1.000 

Posto 3 <0,029 20,33 3,09 4,59 12,46 35,98 
 

1, 2 Resolução Nº 420, de 28 de dezembro de 2009 do CONAMA; 
3 Este trabalho, 2011. 
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Conforme Tabela 5.2.12, os resultados encontrados dos elementos tóxicos 

apresentaram valores de concentração bem abaixo dos valores orientadores de prevenção e 

investigação (residencial) conforme Resolução Nº 420/09 do CONAMA. 
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6. Conclusão 

Os resultados analíticos apresentados pelas amostras de solo para a área estudada 

mostraram que a concentração dos elementos ficou abaixo dos valores de referência 

Resolução Nº 420, de 28 de dezembro de 2009 do CONAMA, descaracterizando uma 

possível contaminação por metais. 

Os solos amostrados nas estações de coleta P3, P5, P6, P10, P11, P12, P13, P14, P15, 

P17, P18 e P20 apresentaram as menores frações granulométricas variando de areia muito fina 

a areia média. As demais estações de coleta variaram de areia fina a areia média, exceto os 

pontos P8 que apresentou somente granulometria areia média e P19, indicando granulometria 

do tipo grossa.  

Para Zn as concentrações nos pontos P16 e P17 foram as mais elevadas, porém não 

caracterizando uma possível contaminação, pois continuam bem abaixo dos valores 

orientadores da Resolução Nº 420/2009 do CONAMA. 

O ponto P16 foi o que apresentou as maiores concentrações de Cu, Pb e Zn. 

A pequena correlação da matéria orgânica com os elementos estudados neste trabalho 

sugere que estes não sejam de origem antrópica e sim de suporte geoquímico. 
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7.  Recomendações  

Sugere-se para trabalhos futuros um estudo dos compostos orgânicos, como TPH e 

HPA´s para uma melhor investigação das possíveis fontes de contaminação dos solos de 

postos de serviço e revenda de combustíveis, uma vez que estes serviços podem vir a ser uma 

das causas de contaminação para o ambiente. 
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