
UN]VERSIDADE DE SAO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

cARAcrERtzAçÃo arúetENTAL E ESTUDo Do
COMPORTAMENTO DO CHUMBO, ZINCO E BORO

eru ÁneA DEGRADADA poR lruoúsrRns cenÂrvltcAs -
necño Dos LAGos DE sANTA GERTRUDEs, sp

André Luiz Bonacin Silva

Orientador: Prof. Dr. Raphael Hypolito

DISSERTAÇÄO DE MESTRADO

Programa de Pós-Graduação em Recursos Minerais e Hidrogeologia

SÃO PAULO
2001

DEDALUS-Acervo-lGC

I lililt Iilil illlt ltil ilIil ilil ilil ilil Iilil iltil lllil lil lil

.-ì -*

...., ò., u oà.-.

/-ti,".,orr"J'+
'\1"ï'rìti-*i)
'(g. yv/

309000071 93



Ficha catalográfica preparada pelo Serviço de Biblioteca e Documentaçåo do
lnstituto de Geociências da Universidade de São Paulo

Bonacin Silva, André Luìz
Caracterização ambiental e estudo do comportamento do chumbo,

zinco e boro em área degradada por indústrias cerâmicas - região dos
lagos de Santa Gertrudes, SP / André Luiz Bonacin Silva - São Paulo,
2001 .

230 p.: il. + Anexos

Dissertação (Mestrado): lGciUSP
Orient,: Hypolito, Raphael

1. Meio Ambiente. 2. Hidrogeoquímica, 3. Áreas Contaminadas. 4.
Santa Gertrudes. S. Chumbo.6, Zinco, 7. Boro. B. Cerâmica. L

Caracterizaçäo ambiental e estudo do comportamenio do chumbo, zinco
e boro em área degradada por indústrias cerâmicas * regìäo dos lagos
de Santa Gertrudes, SP



. Dedico este trabalho principalmente a minha måe, pelo car¡nho, perseverança e fé,

mesmo em momentos de dificuldades,

Ao meu orientador, pela confiança depositada!

A F. Kafka, F, w. Nietzsche, N, Maquiavel, J.s.Bach e tantos outros, pelas valiosas liçöes

de vida.



"constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: l- construir uma

sociedade livre, justâ e solidária; ll * garantìr o desenvolvimento nacional; lll - erradicar a
pobreza e a marginalização e reduzir as clesigualdades sociais e regionais; lV -
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raçå, sexo, cor, idade e

quaisquer outras formas de discriminaçäo" (Art. 3q - Dos princípios Fundamentais,

Constituiçäo Federal Brasileira, 19BB).

'(. ) lX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de

comunicaçåo, independentemente de censura ou licença; X - são invioláveis a

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas ( )'(Art 5q, capítulo l-
Dos Direitos e Deveres lndividuais e Coletivos, Título ll - Dos D¡reitos e Garantias

Fundamentais, Constituiçäo Federal Brasileira, 1988).

"Vossa razão e vossa paixåo sáo o leme e as velas de vossa alma navegante. se vossas
velas ou vosso leme se quebram, só podereis ficar derivando ou permanecer imóveis no
meio do mar. Pojs a razào, reinando sozinha, restringe todo impulso; e a paixåo, deixada

a si, é um fogo que arde até sua própria destruição,, (Gibran Khalil Gibran).

"Nåo basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará assim uma máquina
utilizável e näo uma personalidade. É necessário que se adquira um sentimento, um

senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que é belo, do que é

moralmente correto" (A. Einstein).

Sic luceat lux !(...)



Agradeço ao conjunto de pessoas que possibilitaram a execuçäo e conclusåo
deste projeto de pós-graduação, em primeiro lugar, ao prof. Dr. Raphael Hypolito, pela

amizade, dedicaçåo e intenso engrandecimento científico. Em especial, pela imensa
paciência no período de conclusâo da dissertação.

À Fundaçäo de Amparo à pesquisa do Estado de säo pauro - FApËsp, pero

auxílio financeiro (Projeto de Auxílio à pesquisa 9B/06s42-1) e bolsa de mestrado
(processo 97 112827 -2), sem os quais näo seria possível executar o projeto.

A todos da indústria cerâmica CEDASA s/A, de santa Gertrudes, em nome do
proprietário Edvaldo José Pascon, da encarregada de segurança do trabalho Dirce

cecatto, dos funcionários Beto, sr. pedro, sandro e MaurÍcio. pela amizade, auxÍlio nos
trabalhos de campo e cordialidade; pela coragem em tratar da questão ambiental com
seriedade e abertura.

Ao sindicato das lndústrias da construção, Mobiliário e de cerâmica de santa
Gertrudes e demais ceramistas, em nome do presidente do sindicato, Joåo carlos
Buschinelli (indústrias cerâmicas Buschinelli Ltda,) e do Secretário Executivo Marcelo
Piva, pela aceitação dos estudos na região dos lagos.

Aos engenheiros José Ferreira Assis e Moraci G. de oriveira (CETESB -
Piracrcaba), pela amizade, pelas valiosas sugestöes e pela grande colaboração à

pesquisa. Deve-se ao empenho pessoal do eng. J. Assis o sucesso na criação do
Grupo Técnico do Projeto Corumbataí Cerâmicas

À Dra. Dorothi C. P. Casarini (CETESB * Sp), pela sugestão da área, sem a
qual este projeto náo se realizaria.

A Marcelo Filipov e Maristera, pera amizade e pera grande paciência nos
trabalhos de edição final, e ao prof. Dr. Fernando Fujimura (Laboratório de
Computaçäo, Pesquisa e Desenvolvimento Mineral - LApDEM, Ep-USp), pela
gentileza na impressão dos volumes finais.

A todos os colegas do laboratório eulMLAB - euímica & Metrologia, Nilton,
Denilson, Raimundo e Goretti, pelas análises químicas, paciência e valiosas sugestões.

Ao ah,lno de química (lo-usp) Márcio Henrique Terra, pelo valioso auxílio nos
trabalhos de campo e experimentais, bem como no dia a dia do projeto de pesquisa.

ii¡

AGRAÞECIMENTO$



A meu irmäo Alexandre, pelos trabalhos em fotos e figuras.

À Mirna Mangini Ferracini, pela digltalizaçäo de mapas e pela extrema paciência.

Às pessoas que coniribuíram de alguma forma ao projeto: aos colegas sílvia
cremonez, claudia cristina castro Gonzalez, Benedito ubiratan (paquita), sílvia Maria,
Fernando Nadal Junqueira Villela e demais colegas; aos estagiários Janaina Ferreira
Marques e Edson Rogério Batello (Laboratório de Hidrogeoquímica ilr

cEPAS/GSA/lGc-usP); ao físico Flavio M. s. carvalho (Laboratório de Raios X,

DMG/lGc-usP), ao engenheiro lsaac Jamit sayeg (Laboratório de Microscopia
Eletrôniea de varredura - MEV, GSA/lGc-usp); ao técnico de campo sérgio Ataíde
Martins (cEPAs/csA/lGc-usP); ao "Biotita" e sr. Vatter (cEpAs/csA/lGc-usp); aos
demais funcionários e colegas do lGc-USp.

Ao IPT (em nome de Tânia de oriveira Braga, Ângero José consoni, da equipe
do Laboratório de Física dos solos, de toda equipe de campo de Fernando
campagnolli I piston^core e demais colegas), cpÏ e REGEA (em nome do geólogo

oswaldo Y. lwasa, da secretária Denise, priscilla, Borges e demais colegas
associados) e IRRIGART (em nome do geólogo, Dr. Antonio Melhem saad); CETESB -
Piracicaba (tecnólogo sérgio Horninki e demais funcionários); CETESB , sp (Dr,

Geraldo Finsinki, Dr, Rodrigo cunha, Dr. José Ëduardo Bevilacqua e outros, pelas

sugestöes).

Aos amigos Eulália Maria Gomes citroni, Francis prisciila Vargas Hager,
Fernando c. Breviglieri, Renata B. carvalho, José Luiz Albuquerque Filho (lpr), carlos
Eduardo Gomes carneiro, Mauro césar Bidin, Liaw yih Der, célia Alves surita, pamela

Alejandra searle cauas, celso Aluísio Graminha e MarÍlia Rondani, pela amizade,
incentivo, valiosas sr.rgestöes e consideração.

lgualmente agradeço a todos os docentes do lGc-usp, em particular ao Dr,

claudio Riccomini, Dr. Johan H. D. schorscher, Dr, Daniel Atencio, Dr. Joel B. sígolo,
Dr, Joäo Batista Moreschi, Dra. Lília Mascarelhas sant'Agostino, Dr. Fabio Taiolli, Dr.

Alberto Pacheco, Dra. Mary E. C. B. Oliveira, Dr. Uriel Duarte, Dr. George R.

sadowiski, Dr. Fabio Ramos Dias de Andrade, Dr. paulo césar Fonseca Giannini e Dr.

Paulo Roberto dos santos, que, de alguma forma, apoiaram, incentivaram ou
auxiliaram-me durante o mestrado.

iv



SUMÁRIO

Dedicatória.



6. TNVEST|GAçOES 8FETUADAS................ ...............075

6.1. Áreas investigadas, materiais e métodos gerais...........^.."......................075

6.2. Geologia local e processos da dinâmica superficial ........095

6.3. Solos e sedimentos associados.... ..............10g

6.4. Sedimentos de fundo de 1agos......... ...........121
6.5. Sedimentos de leito de ravinas e pèquenos cursos d'água......,..... .......12g
6.6. Hidrogeologia local....... ........132
6.7. Águas superficiais - córregos da Fazenda ltaqui e associados............153

6.8. Águas superficiais - Iagos........... ...............160

6.9. Águas superficiais - ravinas........ .........".....163

6.10. Água de chuva........ ........"....165

6.11. Materiais e resíduos industriais..... ...^.......169

7. TNTEGRAÇÃO DOS RESULTADOS........... .."^..........180

7.1. Carccterização ambiental geral da área de estudos............................... 1g0

7.2. Comportamento do chumbo, zinco e boro............... ........^191

7.3. Medidas mitigadoras e de recuperação emergenciais...........................,195

L coNcLUSO8S.................. .................198

9. REFERÊNC|AS BtBLtOGRÁp1Cns.......... ...............202

ANEXOS........ ..................230



Figura 3,1.1 - Localização da área de estrrdos, em Santa Gertrudes, Sp.......,...... ....007

Figura 3.1.2 - Vista geral da área de estudos - "região dos lagos de santa Gertrudes,, -
com córrego da Fazenda ltaqui, lagos e indústrias cerâmicas.,.,.,. .,..., 00e

Figuras 3.1.3 e 3.1 .4 ' Fotos aéreas, respectivamen te, de 1g72 e 1995, que
demonstram a modificaçäo da paisagem, primeiramente pela atividade de mineração e,

em seguida, pela expansão das indústrias cerâmicas e da área urbana de santa
Gertrudes (Fotos originais: BASE, 2000). observaçäo: lc = indústria cerâmica em
operaçåo.,...... .......,.........,..,...011

Figura 4.1 .1 - Amplitude relativa entre os conceitos cle contaminaçâo, poluiçäo e
degradação, a partìr das definiçöes de ABNT (1993), SÁNCHEZ (1998) e GLOEDEN

LISTA DE FIGURAS

(1eee)

Figura 4.1 .2 - síntese da legislaçäo brasileira e do Estado de sâo paulo, sobre áreas
contaminadas(CETEsB1999)..,,,,,, ., ,, ,,.,....019
Figura 4.3.1 - Diagrama Eh-pH para o sistema pb-s-c-o-H (BRooKlN¡s, 1gss), ....,0g9
Figura 4.3.2 - Diagrama Eh-pH para o sistema Zn-S-C-O-H (BROOKINS, lgBB) .., , 044

Figura 4.3,3 - Diagrama Eh-pH para o sistema B-O-H (BROOKING, 19BS).. ..... .....047
Figura 4.4.1 - síntese dos processos da indústria cerâmica utilizada em santa
Gertrudes (modificado de MASSON, 1998; CHRTSTOFOLETTT, 1999)...,.,....... ........052
Figura 5.2.1 - Bacia hidrográfica do córrego da Fazenda ltaqui.....,......,.,.,.............,.,.058

Figura 5.2.2 - Localizaçâo de santa Gertrudes na unidade Hidrográfica de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHl) - 5 (piracicaba, capivari e Jundlaí) e
das demais UGRHIs do Estado de São paulo (CARNESECA, 199S; SRH, 199S)..... 0S7

Figura 5.3.1 - Mapa geológico do Estado de sáo paulo - trecho na região de santa
Gertrudes (lPT, 1981a). Unidades presentes: pc = Fm. Corumbataí, JKB = pr. a"rru
Geral (rochas intrusivas básicas) e Ter = Formação Rio C|aro.........,...,................,... OS9

,..................01 5



Figura 5.3,2 - Mapa geológico da Folha campinas - trecho na regiäo de sanfa
Gertrudes (DAEE & uNESp, 1982), unidades presentes: Formaçäo corumbataÍ,
rochas intrus¡vas básicas e Depósitos cenozóicos...... .........................0S9

Figura 5.3.3 - colunas estratigráficas com unidades geológicas presentes em santa
Gertrudes; A = IPT (1981a); B = FRANÇA & porrER (198s); c = MATTos (19ss), 061

Figura 5.3.4 - Mapa geológico simplificado da bacia do paraná (porrER & FRANçA,
19BB) ...,.....,..,. ...,.....,.......062

Figura 5,3,5 - Perfil georógico w-E, compreendendo a região do domo de pitanga, a w,
e a borda leste da bacia do Paraná, na qual se localiza santa Gertrudes (DAEE &

UNESP, 1e82)............. ....... ,,,.,.,065
Figura 5.7.1 - Histograma com precipitaçöes médias mensais históricas do posto
pluviométrico do DAEE situado em santa Gertrudes (dados brutos obtidos em DAEE,
1998).,... . ,.... ..........072
Figura 5.7.2 - Histograma com precipitaçöes mensais do posto pluviométrico da
UNESP situado em Rio craro (dados de 'r998 a 2000, obtidos em uNESp,
2000).,....... . .. .................C73

Figura 5.7.3 - Mapa de isoietas da regiäo de santa Gertrudes, a partir dos
levantamentos hidrológicos de DAEE (1988, 1994). ........,.,.................o74

Figura 6,1.1 - Vista dos três principais locais investigados na área de estudos...,..... 076

Figura 6.1.2 - Estratégìas de planejamento, de escolha de locais,alvo, amostragem e
análises utilizadas em Santa Gertrudes, .. . . . , , .. .......077

Figura 6.1.3 - Mapa esquemático com pontos de amostragem e de investigaçâo
efetuados na área de estudos de detalhe. , ,. ...07g

Figura 6.1.4 - Perfil sw-NE na ÁREA ll, desde a indústria potiglass até o córrego da
Fazenda ltaqui, passando pelos lagos 3 e 4 - parte central da área de estudos...,.... 079

Figura 6. 1.5 - Localização da área de referência em relação à área de estudos......, 082

Figura 6.1.6 - Fruxograma de preparo e encaminhamento cie amostras
só1idas,...,....... ,,...............08s

Figura 6. 1 .7 - Representação de classes texturais de solosisedimentos pelo dragrama
de SHEPPARD (19s4)

Figura 6.1.8 - Esquema de filtraçåo de amostras líquidas.,......

viii

.088

.091



Figura 6.2. 1 - Projeção polar de acamamento (laminaçäo e estratificação plano-
paralela) da Formação corumbataí, com caimentos predominantes para NW, com
baixo ângulo... .......... ......102
Figura 6.2.2 - Rosácea com direçöes de caimento predominantes de fraturas medidas
em pelitos da Fm. Corumbataí (total de medidas: 163).,....... .. . , ........1o2
Figura 6.4.1 * Amostragem de sedimentos de fundo de lagos.,........ ..........................122
Figura 6.5.1 - Amostragem de sedimentos de reito de drenagens e ravinas,.,........... 130

Figura 6.6.1 * Amostragem de águas subterrâneas.,. ....,.,........,........ 133

Figura 6.6,1 - Esquema geral dos poços de monitoramento instarados em santa
Gertrr-1des. . .. .. .

Figura 6.6.2 - Representação de datum topográfico localizado no

monitoramento PM-5, utilizado como referência de nível na análise hidrogeológica na
área de estudos de detalhe.... ...............,.,.,....134

Figura 6.6.3 - Esquema geral do lisímetro (fechado) instalado em santa Gertrudes
(adaptado deASTM, 199S) ..,.....,.,... ......137
Figura 6.6.4 - Esquema do funcionamento de lisímetro instalado em santa Gertrudes
(adaptadodeAsTM, 199S).... ...............1s7
Figura 6.6.5 * Resultados da sEV-1, efetuada nas proximidades da área de estudos de
detalhe (área l)..,., , ..,.,.......................147

Figura 6.6,6 - Resultados da sEV-2, efetuada nas proximidades da área de estudos de
detalhe (área l)

Figura 6.6.7 - Resultados da sEV-3, efetuada entre a indústria poliglass e o Iago 4
(área ll)...........

Figura 6.6.8 - Perfil P1, com GpR, efetuado na área de estudos de detalhe (área l)

com antenas de 50 e 100MHz.

Figura 6.6.9 - Perfis P2 e p3, com GpR, efetuados na área de estudos de detalhe
(área l) com antena de lOOMHz. ...........151

Figura 6.6.10 - Perfil P4, com GpR, efetuado na área de estudos de detalhe (área l)
com antenas de 50 e 100MHz. ..............1f.2

Figura 6.7. 1 - Amostragem de águas superficiais - córrego da Fazenda ltaqui.....,.., 1 s4

ix

poço de

134

...... ........ ..148

..............,,., 149

.151



Figura 6.7.2 - Resultados de sólidos dissolvidos totais (sDT) nas águas do córrego da
Fazenda ltaqui, analìsadas em dìferentes períodos. ,..........,................155

Figura 6.7.3 - Resultados de pH das águas do córrego da Fazenda ltaqui, analisadas
em diferentes períodos. .....,....................15S

Figura 6.7.4 - Resultados de Eh das águas do córrego da Fazenda ltaqui, analisaclas
em diferentes períodos. ......................,...1 56

Figura 6.7,5 - Resultados cle chumbo nas águas do córrego da Fazenda ltaqui,
analisadas em diferentes períodos...,.,.... ......................156

Figura 6,7.6 - Resultados de zinco nas águas do córrego da Fazenda ltaqui, analisadas
em diferentes períodos,

Figura 6.7.7 - Resultados de boro nas águas do córrego da Fazenda ltaqui, analisadas
em diferentes períodos.......... ..................157

Figura 6,7.8 - Resultados de teores médios de sódio, potássio, cálcio e magnésio nas
águas do córrego da Fazenda ltaqui, analisadas em diferentes períodos...................1Sg

Figura 6.8.1 - Amostragem de águas superficiais - |agos......,.,.,.. .......161

Figura 6.9.1 * Amostragem cle águas superficiais - feiçöes erosivas.

Figura 6 10,1 - Amostragem de água de chuva....,.... ..,.......,.,............,.167

Figura6.11.1 -FluxogramaderinhadeproduçäodaindústriaCËDASAS/A.....,.,,170

Figura 6,1 1.2 - EDs - Pb identificado em lodo de decantaçåo - amostra L-xxx-2..... 177

Figura 6.11.3 - EDS - Pb identificado em lodo de decantaçäo - amostra l-cED-2.... 177

Figura 6.1 1 .4 - Esquema do experimento utilizando soxhlet (H2o deronizada + coz) 1 78

Figura 6,11.5 - ËsqLrema do experimento utilizando soxhlet (H2o deionizada + HNos

Figura 7.1.1 - Modelo conceitual da configuraçäo atual da área de estudos.

Figura7.1-2 - configuraçåo do lago 2 com suas entradas (Fl-12, pcD-1 e RAV2-12) e
saída (12-11). ..... ............184

Figura 7.1.3 - concentraçöes de chumbo encontradas na área de estudos de
deta1he.....,..... .,,,.......... ..186

Figura 7.1.4 - Fontes potenciais,

populações a contaminantes

157

.164

mecanismos de transporte e exposiçäo de

178

181

190



Quadro 4. 1 , I - Reraçäo de marcos e instrumentos regais federais do Brasir
relacionados à qualidade das águas. .........................,.,o23

Quadro 4.1.2 - Relaçäo de marcos e instrumentos legais do Estado de são paulo

relacionados à qualidade das águas. . . . . .026

Quadro 4.3.1 - Principais compostos de chumbo utilizados na indústria cerâmica.... 04.1

Quadro 4.3.2 - Paràmetros limites para o chumbo nos padrões de quaridade das águas
(classe 2), lançamento de efluentes e potabilidade (em mg.L-l)..... ......043

Quadro 4.3.3 - Valores orientadores de referência, alerta e intervençäo de chumbo em
solos do Estado de São paulo (em mg.kg-1)... ,.,............043

Quadro 4.3.4 * Parâmetros limites para o zinco nos padröes de qualidade das águas
(classe 2), lançamento de efluentes e potabilidade (em mg.L-1;..,. ....,,046

Quadrcl 4.3.5 - valores orientadores de referência, alerta e ¡ntervenção cle zinco em
solos do Estado de Såo paulo (em mg.kg-r)... .......,,,.....046

Quadro 4.3.6 - Parâmetros limites para o boro nos padröes de qualidade das águas
(classe 2), lançamento de efluentes e potabilidade 1em mg.L-1)..... ......049

Quadro 5.6.1 - classes, simbolos e descriçöes de soros existentes santa Gertrudes,
segundo IAC (1999) ........o7o

Quadro 5.7 1 - Estimatìva da disponibilidade hÍdrica superficial da bacia hidrográfica do
córrego da Fazenda rtaqui e da área de estudos, em santa Gertrudes, a partir dos
levantamentos hidrológicos de DAEE (19S8, 1994), .....................,......O74

Quadro 6.1.I - Análises efetuadas em materiais sólidos: parâmetros analisados,
laboratórios, métodos e equipamentos utilizados. .. , .. . . . 086

Quadro 6.1.2 - Etapas, fraçöes exiraídas, reagentes e condições experimentais
utilizadas nas extraçöes seqüenciais seletivas......... .....,.,.......,.....,..,...090

Quadro 6.1,3 - Métodos analíticos empregados na determinaçäo de espécies químicas
em amostras de água (superficiais, subterrâneas e de chuva) e soluçöes.,....._.,....,., Og2

Quadro 6.3.1 - Resultados de análises por difratometria de raios X (DRX)... . . .......1j0

xi

LISTA DE QUADROS



Quadro 6.3.2 - Resultados de análises por difratometria de raios x (DRX) . . .. .... 11s

Quadro 6,3.3 - Resultados de anárises por difratometria de raios x (DRX). . . . .,.,.. 116

Quadro 6 3.4 - Resultados de análises de chumbo a partir de experimentos de
extraçäo seqüencial seletiva em amostras do ponio pM-zERo (área de referência). 119

Quadro 6,3.5 - Resultados de anáilses de chumbo a partir de experimentos de
extração seqüencial seletiva em amostras do ponto pM-S (área de estudos de detalhe

-áreal).......... ...........,,,..119

Quadro 6.3.6 - Resultados de análises de chumbo a partir de experimentos de
extraçäo sequencial seletiva em amostras do ponto pM-3 (área de estudos de detalhe

-área l)........., ..................12O

Quadro 6.3.7 - Resultados de análises de zinco a partir de experimentos de extração
seqüencial seletiva em amostras do ponto pM-zERo (área de referêncra)...,.. .......... 120

Quadro 6.3.8 - Resultados de análises de zinco a partir de experimentos de extração
sequencial seletiva em amostras do ponto pM-s (área de estudos de detalhe - área
l) ... ...... .. . .. , ,........120

Quadro 7.1.1 - sÍntese cias anállses de pb, B e Zn efetuadas na área de estudos.,..194



Tabela 4.3.1 - Produto de solubilidade de sais de chumbo (BAccAN ef a/., 1991)... 039

Tabela 5.1,'1 - Evolução dos dados de produção do pólo cerâmico de santa
Gertrudes........ .........,,,,,..0S4

Tabela 5,1,2 - Dados de produçäo das indústrias cerâmicas situadas na área de
estudos, em Santa Gertrudes....... ..........0S5

Tabela 5. I .3 - Dados sócio-econômicos de santa Gertrudes e do Estado de säo

LISTA DE TABELAS

Paulo

Tabela 5.4.1 - Dados técnicos de poços tubulares situados na região dos
Santa Gertrudes e arredores... .. .....06g

Tabela 5.7. 1 - Precipitações médias mensais históricas de posto pluviométrico do
DAEE situado em Santa Gertrudes. .......O72

Tabela 5.7.2 - Balanço hídrico-climatológico do município de Rio claro, segundo
método de THORNTHWATTE & MATTER (19SS).... . ..... ..............o72

Tabela 6.1.1 - Limites de detecção das análises de elementos maiores efetuadas em
mâter¡ais sólidos no Activation Laboratories (Canadá). ,...................,..086

Tabela 6.1.2 - Limites de detecçäo das análises de elementos traço efetuadas em
materiais sólidos no Activation Laboratories (Canadá). .,......,.......,.,.,..086

ïabela 6.1.3 - Limites de detecção das análises de elementos maiores, efetuacJas no
Activation Laboratories (Canadá). .,...,....093

Tabela 6.1.4 - Limites de detecçâo das análises de demais elementos em amostras de
água efetuadas no Activation Laboratories (Canadá)......... ..................093

Tabela 6.1.5 - Limites de detecção de elementos maiores das análises efetuadas em
ämostras de água no QUIMLAB, Sp. ,.., , ..,...,...093

Tabela 6.1,6 - Limites de detecção de ânions das análises efetuadas em amostras de
água no OUIMLAB, SP., .. ...... . 093

Tabela 6.1.7 - Limites de detecção de pb, Zn e B das análises efetuaclas em amostras
de água no QUIMLAB, SP... . . ...... . 

.. ...., .......,...,...... ..093

x t

lagos de

056



Tabela 6.1.8 - Limites de detecção de demais elementos das análises efetuadas em
amostras de água no QUIMLAB, Sp.....,.......... ..,........093

Tabela 6.1.9 - Métodos analíticos empregados pelo GREENLAB (RS) na determinaçäo
de espécies químicas em amostras de materiais industriais (esmaltes, corãntes,
resíduos)

Tabela 6.2.1 - Resultados de análises granulométricas efetuadas
Formaçåo corumbataí, coletadas na área de estudos em santa Gertrudes, sp..... 09s

Tabela 6.3.1 - Resultados de análises químicas - elementos maiores (%), efetuadas em
amosiras de solo coletâdas na área de referênciä (amostragem a cada 15cm)......... 109

Tabela 6.3.2 - Resultados de análises químicas - demais elementos analisados (em

mg, kg-1), efetuadas em amostras de solo coletadas na área de referência (amostragem
a cada 15cm)., ................. 109

Tabela 6.3.3 - Resultados de análises de pH, crc (capacidade de troca catiônica) e
teor de matéria orgânica em amostras coletadas na área de referência.....,.,......,...... 110

Tabela 6.3.4 - Resultados de análises granulométricas em amostras coletadas na na
área de referência....,... , ..._.110

Tabela 6.3.5 - Resultados de análises químicas - elementos maiores (%), efetuadas em
amostras de solo coletadas na área de estudos de detalhe (amostras a cada
15cm)...... ....... ................111

Tabela 6.3.6 - Resultados de análises químicas - demais elementos analisados (em

mg kg-1), efetuadas em amostras de solo coletadas na área de estudos de detalhe
(amostragem a cada 15cm).. ..................112

Tabela 6.3.7 - Resultados de análises químicas - elementos maiores (%), efetuadas em
amosträs de solo coletadas na área de estudos de detalhe (níveis A, B e c)......,..,... 112

Tabela 6.3.8 - Resultados de análises químicas - demais elementos analisados (em
mg kg-1), efetuadas em amostras de solo coletadas na área de estudos de detalhe
(níveisA, B e C), .......,.... .........,......,,,.....113

Tabela 6.3.9 - Resultados de análises granulométricas em amostras coletadas na área
deestudosdedetalhe............. ...,...........113

Tabela 6.3.10 - Resultados de análises de pH, crc (capacidade de troca catiônica), sB
(soma de bases) e teor de matéria orgânica em amostras coletadas na área de estudos

xiv

.... .........,,.094

em pelitos da



de detalhe. .......................114

Tabela 6.3.11 - Resultados de análises químicas - elementos maiores (%), efetuadas
em amostras de solo coletadas na área ll (amostragem a cada .lScm)..

Tabela 6.3.12 - Resultados de análises químicas - demais elementos analisados
mg kg-1), efetuadas em âmostras de soro coretadas na área [ (amostragem a
1Scm), ..........

Tabela 6-3.13 - Resultados de análises granulométricas em amostras coletadas na
área ll

Tabela 6.3.14 - Resultados de análises pH, crc e matéria orgânica em amostras
coletadas na área 11................ ....,.......1 16

Tabela 6.3.15 - Resultados de análises químicas em amostras de rochas e solos tÍpicos
da regiäo - elementos maiores (%) . ..............117

Tabela 6.3.16 - Índice de geoacumulaçäo (1s"") das amostras de perfis de solo
coletadas em área impactada. ... ..,.11g

Tabela 6.4.1 - Resultados de análises quimicas em amostras de sedimentos de fundo
dos lagos da área de referência - elementos maiores (%) . ........ .........................123

Tabela 6.4.2 - Resultados de análises químicas em amostras de sedimentos de fundo
dos lagos da área de referência - metais, B, As e Se (mg kS'1).................. .,....,.......,.123

Tabela 6.4.3 - Resultaclos de análises químicas em amostras de sedimentos de fundo
dos lagos da área I - elementos maiores (%) . ... .... .................124
Tabela 6.4.4 - Resultados de análises químicas em amostras de sedimentos de fundo
dos lagos da área I - melais, B, As e Se (mg.kg-1)..... , . ..........125
Tabela 6.4.5 - Resultados de análises químicas em amostras de sedimentos de fundo
dos lagos da área ll - elementos ma¡ores (%) . .....,...............125

Tabela 6.4.6 - Resultados de análises químicas em amostras de sedimentos de fundo
dos lagos da área ll - metais, B, As e Se (mg.kg-1) ,.,.. . ..,..................125

Tabela 6.4.7 - Resultados de análises químicas em amostras de sedimentos de fundo
dos lagos - elèmentos maiores (%). . . . . .. .. . ... ..........125

Tabela 6.4.8 - Resultados de análises químicas em amostras de sedimentos de fundo
dos lagos - metals, B, As e Se (mg kg-,) , , .............,.12r-

labela 6.4.9 - Resultados de análises de pH, crc (capacidade de troca catiônica) e
XV

115

(em

cada

.116



teor de matérja orgânica em amostras sedimentos de fundo de |agos..,.,,.... ...........126
Tabela 6.4.10 - Resultados de análises granulométrrcas em amostras sedimentos de

Tabela 6.4.1 1 - índice de geoacumulação (lo.e) das amostras de sedimentos de fundo

Tabela 6.5,1 - Resultados de análises químicas em amostras de sedimento de leito em
córregos e ravinas - elementos maiores (%) .. .. ,....................,.129
Tabela 6.5.2 - Resultados de análises químicas em amostras de sedimento de le¡to em
córregos e ravinas - metais, B, As e Se (ppm) . . ........................131

Tabela 6 6. 1 - Dados de profundidade de n ível d,água dos poços de
monitoramento

Tabela 6.6.2 - Resultados dos ensaios de condutividade hidráulica saturada (K) em
amostras "indeformådas" coletadas em Santa Gertrudes........ .............140

Tabela 6.6.3 - Resurtados das anárises de porosidade efetiva, retençäo específica e
densidade aparente em amostras "indeformadas" coletadas em santa Gertrudes,.... 140

Tabela 6.6.4 - valores de K (condutividade hidráulica saturada) obtidos em bail-down
fesfs. .........,.... .....,...........141

Tabela 6.6,5 - Resurtados de anárises químicas de chumbo efetuadas em poços de
monitoramento (pg. L-1),.... . ................142

Tabela 6.6,6 - Resultados de análises químicas de boro (mg L-1) . ...... ..... .. ........142
Tabela 6,6.7 - Resultaclos de análises químicas de zinco (pg. L-1).. ,... ..........,........14g

Tabela 6,6,8 - valores médios dos resultados de análises quÍmicas de amostras de
águas subterrâneas - elementos maiores (mg L-t),

Tabela 6.6.9 - valores médios dos resultados de análises químicas de amostras de
águas subterrâneas * metais pesados (pg L-t), ..........,.144

Tabela 6.6.10 - Resultados médios de análises in situ em correlaçåo com teores de
chumbo e boro em águas subterrâneas dos poços pM-3, pM,S e pM_1S ...........,..,... 144

Tabela 6.6.11 - Resultados médios de análises in situ em correlação com teores de
chumbo e boro em águas subterrâneas dos poços pM-7, pM_8 e pM_10.................. 145

Tabela 6.6.12 - Dados de condutividade elétrica (¡uS/cm), Eh (mV), pH, B (pg.Lr), pb

xvi

........ 1 39



(¡Lg.L-1) e Zn (pg.L-l) de amostras de água de cacimbas... ...,.,............ 1As

Tabela 6.6.1 3 - Resultados de anáilses quimicas nas investigaçöes iniciais, em
amostras de água de cacimbas - elementos maiores (mg L,) ..................,.........,.... 145

Tabela 6.6.14 - resultados de análises químicas em amostras de água de cacimbas,
galeria e fontes - meta¡s pesados e demais elemenios traço (¡rg.L'1).., . ,.,.,. ..,......146

Tabela 6.6.15 - Dados de condutividade elétrica (lrS/cm), Eh (mV), pH e pb (pg,L-1) Oe

amostras de água da zona não saturada. .....................146

Tabela 6.7.1 - Dados de análises de íons "particulados" efetuadas em pontos de
amostragem do córrego da Fazenda ltaqui. ............. ..............,..,.........158

f abela 6.7.2 - Dados de análise in situ em amostras de água de pequeno curso d,água
situado na área de estudos de detalhe....... ...................159

Tabela 6.7.3 - Dados de análise em amostras de água de pequeno curso d,água
situado na área de estudos de detalhe - elementos maiores (mg L-1), , , ...,,...... 159

T abela 6.7.4 - Dados de análise em amostras de água de pequeno curso d,água
situado na área de estudos de detalhe - metais pesados (pS L-t) , , ..,.,....... 159
.labela 

6.7.5 - Dados de análise em amostras de água de pequeno curso d,água
situado na área de estudos de detalhe - demais elementos (pg L-,),.. ......, ...... . 159

Tabela 6.8.1 - Dados de análise in sifu em amostras de água de |agos..,.,.,.............,.160

Tabela 6.8.2 - Resultados de análises químicas em amostras de água de lagos -

elementos maiores (mg L-t) .................,1fi2

Tabela 6,8.3 - Resultados de análises quimicas em amostras de água de lagos -
demais elemenios (¡.1g. L 1).

Tabela 6.9.1 - Dados parciais de análise rn srTu em amostras de águas de ravinas.., 163

Tabela 6.9.2 - Resultados de análises químicas em amostras de água de ravinas -
elementos maiores (pg L-1), . , ..,......163

Tabela 6.9.3 -Resultados de análises químicas em amostras de água de ravinas -
metais-pesados, As, Se e B (¡"Lg.L-1).. ...

Tabela 6.10.1 - Resultados de análises químicas em água de chuva, coletadas em
pluviômetros com deposição total - pb (uS.L-,).

Tabela 6. 10.2 - Resultaclos cle análises químicas em água de chuva, coletaclas em

xvii

......,.........,,,.'l 62

'168



amostradores com deposiçåo total em curto espaço de tempo _ pb (pg.L-1)

Tabela 6,1 1.1 - Resultados de análises químicas em pisos de diferentes etapas do
processo de produçäo - elementos maiores ("/") . .. . . . . . . . . . . . . . . .................172

ï abela 6.11.2 - Resultados cle análises químicas em pisos de d¡ferentes etapas do
processo de produção - metais, B, As e Se (mg kg-'). , , ...............,.173

Tabela 6.11.3 - Resultados de análises de pH, crc e matéria orgânrca em pisos de
diferentes etapas do processo de produção..., ..,...........173

Tabela 6.11.4 - composiçâo média de esmaltes - indústria CEDASA (JOHNSON

MATHEY,1999).. . ........ .,......,,......174

Tabela 6.11,5 - Resultados de análises químicas de pigmentos (cED-plG1 e cED-
PlG2) e esmaltes (cED-ËsM1 e CED-ESM2) coletados na linha de produçäo da
indústria CEDASA, em mg.kg'1...... .........1t4

ïabela 6.1 1.6 - Resultados de análises químicas em amostras de lodos, resÍduos
sólidos industriais - metais, B, As e Se (ppm) ... ... .........................17 s

Tabela 6.'l '1 .7 - Resultados de análises de pH, crc e matéria orgânica em lodos,
resíduos rndustriais.

Tabela 6.1 1.8 - Resultados de análise granulométrica em lodos, resí<iuos

industriais....... .........,,,,....176

Tabela 6.1 1.9 - Análises efetuadas em efluentes líquidos coletados nos tanques de
dêcantação da indústria CEDASA.,...,... ..........,.............177

Tâbela 6,11.10 - Análises químicas de chumbo e zinco em soluçöes obtidas com

168

extrator sohxlet (em mg. L-1)

176

170



Foto 3.1.1 - Vista geral da área de estudos - "região dos lagos de santa Gertrudes,,
(cedida pela CËTESB - escritório de piracicaba). ...00g

Foto 3.1.2 - v¡sta da antiga indústria poliglass, atualmente desativada, Notar resíduos
ìndustriais esbranquiçados d¡spostos diretamente sobre o so|o..................................009

Foto 3.1.3 - Vista da entrada do pesqueiro (,,pesque e pague,,), situado na porçäo

central da área de estudos. Notar a indústria poliglass, a montante........,...,..............009

Foto 3.'l .4 - Locais para "descanso" de argiìa (1); antiga cava de mineraçåo aterrada

LISTA DE FOTOS

(2); lago gerado de antiga cava (3); e curso do córrego da Fazenda liaqui (4)

Foto 3.1.5 - Local com disposição de rejeito e/ou estéril de mineraçäo de argila, com
ausência de medidas de prevençåo a processos erosivos. .................010

Foto 5.1 1 - Vista parctal das áreas urbana e de concentraçäo de indústrias cerâmicas
em santa Gerlrr¡des, sF, às margens da rodovia washington Luís. A área de estudos
("regiäo dos lagos de santa Gertrudes"), correspondendo à porçåo mais montante da

bacia hidrográfica do córrego da Fazenda ltaqui, situa-se na margem direita desta
rodovia, em sentido a Sâo Paulo. .. . .. .. . _.0s4

Foto 6.1.1 - vista parcial da parte oeste na área de estudos (ÁREA l), com destaque
para a área de estudos de detalhe, o córrego da Fazenda ltaqui e o lago 2............... 07A

Ëoto 6.1 ,2 - vista da parte central da área de estudos (ÁREA ll) a partir da antiga
indústria Poliglass: na margem esquerda do córrego da Fazenda ltaqui, há os lagos 3,

4 e do pesqueiro (inclusive lago s); na margem direita, a montante, as indústrias
cerâm icas

Foto 6.1 .3 - Vista parcial da porçåo central da área de estudos (ÁREA ll). À montante,
a antiga indústria Poliglass; no vale, lagos do pesqueiro (inclusive lago s), lagos 3 e 4.

Foto 6.1.4 - Vista da porção montante da ârea de estudos (ÁREA lll): nos fundos, da
esquerda para a direita, três indústrias cerâmicas, em cujos terrenos há nascentes do

xix

010

................o79



corrego da Fazenda ltaqui (indicadas com N); na parte central, lagos 6 a
årredorês, árêas de aterro com ¡esíduos das indústrias cerâmicas.

Foto 6.1.5 - Vista da "área de referência", localizada fora da influência direta das
indústrias. Notar o lago "ZERO", o poço de monitoramento pM-ZERo e o local de
nascentes do córrego da Fazenda ltaúna. .,.,........ . . ....0g1

Foto 6.1.6 - Amostragem de solo com trado holandês, para instalaçáo de poço de
monitoramento ...............,,083

Foto 6.1.7 - Embalagem de amostra sólida em saco plástico, a partir de sondagem com
trado holandês ........,...,...083

Foio 6.1.8 - Amostragem de sedimento de fundo do lago 2 com equrpamento do tipo
piston-core. ................,,.,.084

Foto 6.2.1 - Mina a céu aberto para extraçäo de rochas pelíticas da Formaçäo

Corumbataí, utilizadas como matéria-prima para as indústrias cerâmicas..,.,............. 096

F olo 6.2.2 - Pelitos marrom-avermelhados, fraturados, da Formação corumbatai -
afloramento R-COR-6. ...............,...........096

Foto 6.2.3 - Amostras de pelitos roxo-avermelhaclos, não fratr:rados, da Formação

Corumbataí - amostra R-COR-1-'1 . ........096

Foto 6.2.4 - Amostra de pelitos fraturados da Formaçåo corumbataí, alterados
intempericamente - amostra R-COR-1-2. ..,.,........,.......097

Foto 6.2.5 - Amostras de pelitos esverdeados da Formação corumbataí - amostra R-

coR-9-1. ... , ....... ,.,,.... 0e7

Foto 6.2.6 - Pelito com argilominerais e quartzo, de textura fina. Transição de porçäo

mais alterada, de coloraçäo laranja-avermelhada (parte inferior da foto), rica em óxidos
férricos, para nível mais preservado (parte superior). Amostra R-COR-9-2, Fm.

10. Aos

080

Corumbataí, Microscópio óptico, ND, 2,5x

F olo 6.2.7 - camada predominantemente arenosa, de coloração amarelada (no centro
da foto), intercalada a pelitos arroxeados, de granulaçäo mais fina (níveis inferlor e
superior na foto) da Fm. Corumbataí - afloramento R-COR-2. ...........098

Foto 6.2.8 - lntercalaçöes de níveis pelíticos, de granulação mais fina e coloraçåo
marrom (parte inferior, na foto), contendo principalmente argilominerais, e níveis

XX



argiloso-síltico-arenosos, contendo numerosos gráos de quartzo (parte superior).
Amostra R-COR-2,3, Fm. Corumbataí, microscópro óptìco, NC, 5x....................,......098

Foto 6,2,9 - idem Foto anterior, com ND. Amostra R-COR_2_3 - Formação
Corumbataí..... .................098

Foto 6.2,10 - Solo laterítico, de alteraçâo da Fm. Corumbataí, típico da regiâo......... 099

Foto 6.2.1 1 - Horizonte com lateritas ferruginosas parcialmente desagregadas pela

açäo de águas pluviais, aflorante em ravina, entre indústria cerâmica e o lago 2 (ponto

RS-COR-3).,.. .... ....... .100

F oto 6.2.12 - Amostras de lateritas ferruginosas cole-tadas no afloramento do ponto

RS-COR-3 (Foto anierior). . ......., ,.,......100

Foto 6.2.13 - concreçöes nodulares oolíticas goethíticas (amostra RS-coR-3-1). seção

Foto 6.2.14 - Detalhe em trincheira do ponto poLl-14 (ÁREA ll entre a indústria
Poliglass e o lago 4), com material síltico-argiloso acinzentado subjacente a solo de
alteraçåo de pelitos marrom-avermelhados da Fm, Corumbataí,.,....,..,.....,.,.,...,.,...... 101

Foto 6.2.15 - Pelito com argilominerais (70-80%) e grâos de qr,rartzo (s-10%), além cla

presença de material fibroso e corpúsculos arredondados de coloraçâo preta (material

orgânico), Amostra POLI-14-8. Microscópio óptico, l\D, Sx,.......,..,.,..... , . 10.1

Foto 6.2.16 - Afloramento alterado intempericamente, com corpo intrusivo de rocha
ígnea básica, de coloração acinzentada, em contato com solo de alteraçäo de pelitos

marrom-avermelhados da Fm. corumbataí (contato de atitude N4sE/60s8), ÁREA

Foto 6.2.17 - Detalhe da foto anterior, em afloramento alterado intempericamente, com

corpo intrusivo de rocha ígnea básica (Fm. serra Geral), de coloraçäo acinzentada, em

contato com solo de alteraçäo de pelitos marrom-avermelhados da Formaçâo.
Corumbata í, .. ,.. ......., .,. , . .. 1 02

Foto 6,2.'18 - Escoamento superficial, intensificado por águas pluviais. ponto R-coR-
2.............,.... . .......,........103

Foto 6.2,19 - Escoamento superficial intenso e formaçäo de feiçöes erosivas. ponto E-
tNco.............. ...............,.103

xxi

..... 100



Foto 6.2.20 - Vista geral do terreno entre as indústrias cerâmicas e o lago 2, com o

desenvolvimento de fe¡ções erosivas.......... ..................104

F oto 6.2.21 - Formação de sulcos, em terreno entre indústrìas ceråmicas e o lago

2......,..,........... ...,,..104

F olo 6.2.22 - Evolução da foto anterior, com sulcos e uma ravina central....,......_ ......104

Foto 6.2.23 - Ëvolução da foto anterior, com ravinas e su|cos............,......_......_.........104

F oto 6.2,24 - lnício de processo erosivo em área de estocagem de argila.,

F o|o 6.2.25 - Continuaçâo da foto anterior, com lago 2 a jusante....., ...............,.........1O4

Foto 6.2.26 - Entrada da ravina 2, trazendo áreas pluviais e sedimentos ao lago 2 -
ponto RAV2-12 . ......,....,.105

F oto 6.2.27 - Mesmo local da foto anterior, apenas duas semanas depois, com

marcante assoreamento. ._.........,,.,,,......,105

Foto 6.2.28 - Vista parcial de boçoroca (altura = 6m; largura = gm; comprimento =

80m) em local com antiga canaleta de lançamento de efluentes industriais...,.........,. 106

Foto 6.2.29 - Piping associado à boçoroca da foto anterior, em local ¡mediatamente a

montante da área de estudos de detalhe. .....,.........,.....106

Foto 6.2.30 - Vista de área aterrada, entre esta indústria poliglass, e os lagos 3,4 e S

(no vale). Notar coloraçäo avermelhada do lago 3.,,.,.......... . ..,.......106

Foto 6.2.31 - Mesmo local da foto anterior, com desenvolvimento de feiçöes

erosrvas.

Foto 6.2.32 - Assoreamento no lago 7, como conseqüência de avanço e erosäo de

aterro de indústria cerâmica. Local situado a jusante de uma das nascentes do córrego

da Fazenda ltaqui. .....,....,.. ....................107

Foto 6.2.33 - Talude instabilizado e erodido em aterro de indústria cerâmica. No local,

foram dispostos resíduos rndustriais (principalmente cacos de pisos cerâmicos) e

entulho de consirução.

Foto 6.2.34 - Escoamento superficial - notar a interaçäo entre os fatores fratura,

topografia e escoamento das águas. Ponto R-COR-3.,. .. ..... ........,.,.................107

Foto 6,4,1 - canos cortados para retirada de amostras de sedimênto de fundo de lago

coletadas com piston-core...... ................121

xxii

104

lUb

..107



Fotos 6.4.2 - canos cortados para retirada de amostras com diferenças de horizonte -

sedimenios de fundo de lago coletados com piston-core .....................121

Fotos 6,4.3 - Canos cortados para retirada de amostras com diferenças de aspecto -

sedimentos de fundo de lago coletados com piston-core

Foto 6.4.4 - Processo de separaçäo, com espátula, de amostras com diferentes

horizontes - sed¡mentos de fundo de lago coletados com prsfon-eore........................ 129

Foto 6.4,5 - Local de coleta de sedimentos de leito do lago 2, situado próximo às

margens (ponto L2-1C) e à área de estudos de detalhe. Notar resíduos esbranquiçados

nos sedimentos mais superficiais.,..,.,........

Foto 6.5.'1 - Local de coleta de sedimento de leito de pequeno curso d,água situado na

área de estudos de detalhe (ponto PCD-3) - notar resíduo esbranquiçado.................129

Foto 6.6,1 - Poço de monitoramento (PM-3), utilizado em Santa Gertrudes.....,. ........ 184

Foto 6.6.2 - Coleta de amostra de solo "indeformada" (SG-H-1) - área de estudos de

detalhe, ,, ...........,......,.13S

Foto 6.6.3 - Coleta de amostra de solo "indeformada" (SG-H-2) em trincheira aberta

com enxadão, localizada nas proximidades das indústrias cerâmicas......................., 135

Foto 6.7.1 - Ponto Fl-2 (córrego da Fazenda lta-qui), situado na ÁRfR tt, próximo ao

Foto 6.7.2 - Ponto Fl-4 (córrego da Fazenda ltaqui), localizado no final da área de

estudos, a jusantedaÁReR111.... .,............. ..................153

Foto 6.8.1 - Amostragem de água de lago com garrafa van Door.,....... ........... 160

Foto 6.9,1 - Ëfluentes líquidos industriais com pH elevado, lançados na ravina 2 (área

..... .. ..128

l), entre indúsiria cerâmica e o lago 2

Foto 6.9.2 - Resíduos dispostos inadequadamente no terreno cla antiga indústria

Poliglass, próximo à ravina que conduz águas pluviais deste local ao lago 4....... , ,.. 16S

Foto 6,10.1 - Vista do pluviômetro PL-2 e amostragem de água de chuva.....,.......... 166

Foio 6.1 1.1 - Vista geral da indústria CEDASA S/4, em Santa Gertrudes...........,,...,. 169

Fotos 6.11.2-A a -G - linha de produção da indústria CEDASA S/4, em Santa

Gertrudes: A = prensa (aos fundos) e secador; B e C = linha de esmaltaçåo, na qual os

pisos recebem esmaltes e corantes em moldes; D = forno (a temperatura alcança cerca

de 1.12OoC); E = detalhe da chaminé do forno; F = pisos pós-forno; G = estoque de

xxiii

121

......... 1 53

. 165



plsos cerâmicos acabados, para expediçäo/venda............ .......,...........171

Foto 6,11.3-A a -G (geraçäo de resíduos sólidos e efluentes líquidos a partir da linha de
esmaltaçåo i passagem de corantes - indústria CEDASA siA, santa Gertrudes)l A =
estoque de matérias-primas utilizadas para a produção de esmaltes (vidrados etc.); B =
linha de esmaltaçåo, onde há coleta de resíduos, que seglrem por canaletas aié
tanques de decantaçäo; c = tanques de decantaçäo que recebem resíduos para

tratamento físico-químico; D = tratamento físico-químico, com colocaçâo de base
(NaoH) e floculante, ou polímero sintético: E = decantaçäo pós-tratamento; F = coleta e

separaçäo do lodo de fundo para secagem, armazenamento, reutilização ou

disposiçäo; G = coleta do líquido sobrenadante clo tratamento físico-químico (efluentê

líquido com pH em geral maior que 8) e recirculaçäo...............,...., ......172

Foto 6.1 1.4 - Pañícula com chumbo identificado em amostra de lodo de decantação -

amostra L-XXX-2.,........ ..........................177

Foto 6.11.5 * Partícula com chumbo identificaclo em amostra de lodo de decantaçåo -

amostra L-CED-2...,..., , .......... . ........177

Foto 6.11.6 - Vista de "cacos" - pisos descartados por perdas no processo produtivo

das indústrias cerâmicas. .179

xxiv



ABAS

ABC

ABES

ABGE

ABNT

ABRH

AC

ACTLABS

AIA

APC

ASC

ASTM

ATSDR

CEDASA

CEPAS

CETESB

CONAMA

CTC

DAEE

DMG

DRX

ËDS

EAA

ËM

EMBRAPA

EPA

ESALQ

FI

GAC

GPR

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Associação Brasileira de Águas Subterrâneas

Associação Brasileira de Cerâmica

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária

Associaçåo Brasileira de Geologia de Engenharia

Associação Brasileira de Normas Técnicas

Associação Brasileira de Recursos H ídricos

Área Contaminada

Activation Laboratories - Canadá

Avaliaçäo de lmpacto Ambiental

Área Potencialmente Contamrnada

Área Suspeiia de Contaminação

American Society for Ïesfs and Materials

Agency for Toxic Subsfances and Drsease Registry

CEDASA - lndústria Cerâmica S/A

Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas - lGc - USp

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado
de São Paulo

Conselho Nacional de Meio Ambiente

Capacidade de Troca Catiônica

Depariamento de Águas e Energia Elétrica

Departamento de Mineralogia e Geotectôn¡ca - lGc - USp
Difratometria de Raios X

Energy D ispersion Sysfem

Espectrofotometria de Absorçäo Atôm ica

Método Eletromagnético lndutivo

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Environmental Protection Agency - USA

Escola Superior de Agricultura Luiz de eueirós
Córrego da Fazenda ltaqui

Gerenciamento de Área Contaminada

G round Penetrating Radar

XXV



GSA

IBGE

ICPiICP-MS

lGc

IGC

lgeo

INAA

IPT

JCPDS

MEV

MMA

MOD

PL

PM

PRAD

PRODESP

SABESP

SB

SEV

SG

SMA

SRHSO

TAC

ÏFSA
UGRHI

UNESP

UNICAMP

USP

XRF

Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental - lGc - USp
lnstituto Brasiìeiro de Geografia e Estatística

lnductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry

lnstituto de Geociências - USP

lnstituto Geográfico e Cartográf¡co

Índice de Geoacumulação

I n stru mental N eutron Activation An a Iysi s

lnstitr-rto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de Säo paulo

Joint Committee on Powder Diffraction Standards

Microscopia Eletrônica de Varredura

Ministério do Meio Ambiente

Matéria Orgânica Dissolvida

Pluviômetro

Poço de Monitoramento

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas

Companhia de Processamento de Dados do Estado de Såo paulo

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São paulo

Soma de Bases

Sondaqem Elétrica Vertical

Santa Gertrudes

Secretaria do Meio Ambiente - Estado de São paulo

Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras

Termo de Ajustamento de Conduta

Terra Fina Seca ao Ar

Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos HÍdricos

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

Universidade de Campinas

Universidade de Sâo Paulo

X- Ray F I uorece nce Spect ro sco py



Na composrção de fritas, esmaltes e corantes, empregados na indúsiria

cerâmjca, são utÌlizadas quantidades expressivas de chumbo, zinco, boro e outros

elementos potenc¡almente tóxicos ao meio ambiente,

O pólo ceriâmico de Santa Gertrudes, Sp, onde se situa a área de estudos, é o
maior do gênero do país e responsável por mais da metade da produçäo nacjonal de
p¡sos e rèvestimentos cerâmicos esmaltados.

A área, conhecida como "regiäo dos lagos de Santa Gertrudes,,, situa-se na

bacia hidrográfica do córrego da Fazenda ltaqui e nela foram dispostos de forma

inadequada resíduos das linhas de esmaltação das indústrias cerâmicas, gerando

contaminação ou poluição ambiental. com o avanço de aterros por parte das

indústrias, a paisagem tem sofriclo intensas modificaçöes. somam-se, ainda, processos

da dinâmica superfrcial, como erosão, transporte e deposição de sedimentos,

assoreamento etc., que devido à inexistência de práticas conservacionistas, têm

amplificado a degradaçäo da área.

A partir dessa realidade, foram efetuadas investigaçöes em solos, sedimentos,

águas subterrâneas e superficiais, visando a caracterização ambiental da área e o
estudo do comportamento do chumbo, zinco e boro, elementos tipicamente associados

aos resíduos industriais nela descartados.

Os lagos, antigas cavas de extraçäo de argila, atualmente abandonados ou

utilizados paÊ lazer ou pesca, apresentâm elevadas concentraçöes de chumbo, zinco

e boro nos sedimentos de fundo, bastante aclma daqueles tomados como referência.

Nas águas superficiais, não há concentrações elevadas desses elementos,

exceto no caso do boro, principalmente em épocas de chuvas intensas.

Em terrenos recentes, formados por ah-rviöes e áreas aterradas com contribuiçäo

de resíduos industriais, as concentraçöes de chumbo, zinco e boro no solo chegam

também a ser muitas vezes maiores que as do solo tomado por referência, Nestes

locais, foram gerados aqüÍferos livres, em cujas águas subterrâneas foram detectadas

concentraçöes elevadas de chumbo e boro, acima dos padröes de potabilidade.

Verificou-se que o comportamento (retençäo e mobilidade) dos três elementos

encontra-se intimamenie ligado ao pH, à presença de matéria-orgânica, partículas
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coloidais, óxidosi hidróxidos e carbonatos. A mobilidade ocorre em sua forma de íons

simples; de ácidos pouco dissociaclos, como o ácido bórico; por fenômenos de sorção
ligados a mater¡ais particulados em suspensão aquosa etc. A fixação, por outro lado,

dá-se pelos fenômenos de precipitação, sorção etc.

A conformação topográfica, os processos da dinâmica superficial e a natureza
argilosa de seus solos e sedimentos, somados às conclusöes aqui observadas, ¡ndicam
que a área de estudos é confinada, com solos e sedimentos dos lagos como
depositários dos principais contaminantes ou poluentes,

O boro, devido a sua acentuada solubilidade, pode encontrar-se disponível e,

eventualmente, migrar para locais a jusante da área de estudos.

A área tem sofrido intensa degradação ambiental, no entanto, tem haviclo

conscientização da populaçåo local e mudança de mentalidade por parte dos

industriais (a exemplo da indústria ceråmica CEDASA), que sob monitoramento da

CETESB, tem ¡n¡ciado a rmplementaçäo de medidas que visam recuperá-la.
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ln the compos¡tion of grazes and colourings, emproyeci in the ceramics industry, a
great quaniity of lead, zinc, boron and other elements which are potent¡ally toxic to the
environment are used

The ceramics industrial complex of santa Gertrudes, state of säo paulo, on
which the studies are based is the biggest of its kind in Brazil and it is responsible for
more than half of the national product¡on of glazed ceramics covering.

The area, known as "Region of the rakes of santa Gertrudes,, is rocated at the
hydrographical drainage basin of Fazenda de ltaqui stream in which industrial wastes
from the plants were ¡nadequately disposed, generating environmental contaminat¡on or
pollution. with the increase of landfill areas caused by the industries, the landscape has
suffered intense modifications.

ln addition, exogenous processes, such as erosion, transport and deposition of
sediments, sanding up etc. have amplified the degradat¡on of the area due to the lack of
conservation ist practices.

Based on this reality, some investigations were carriecl out on soils, sediments,
surface and groundwater, aiming at the environmental characterisation of the area, as
well as the str,rdy of the behaviour of lead, zinc and boron, elements which are typically
associated with industrial ceramics wastes.

The lakes, old cray mining caves presenfly abandoned or used for fishing or
leisure show high concentrations of lead, zinc and boron in the bottom sediments, very
much higher than those taken as references.

ln surface water, there is minimal concentration of these elements except in the
case of boron, mainly in intense rainy seasons.

ln recent lands, formed by alluvial and landfill areas with contributions from
industrial wastes, the concentrations of lead, zinc and boron in the soil gets to be much
more than those in the soils taken as references. ln these lands, unconfined local
aquifers were generated, and their groundwaier has elevated concentration of leaci and
boron, higher than the potable standards,
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It was verified that the behaviour (retention and mobility) of the three elements
find themselves intimately lìnked to pH, the presence of organic matter, colloid pârt¡cles,

oxidesi hydroxydes and carbonates. The mobility occurs as simple ions, as weak acids
like boric acid, though the phenomenon of sorption linked to particle material in aqueous
suspension etc. The fixation, on the other hand, is caused by precipitation, sorption etc.

The topographic conformation, the exogenous processes and the naturally
clayed granulation of soils and sediments, summer up the conclusion herein observed,
indicate that the area studied is confined, wiih bottom sediments of the lakes as depots
of the principal contaminants or pollutants.

The boron, due to its accentuated solubility, could be available and eventually
migrate downstream of the studied area.

Although the Reg¡on of the lakes of santa Gertrudes has suffered intense
environmental degradation, there has been an awareness in the local population ancl a
mentality change on the parl of the industries (an example is that of the ceramics
industry CEDASA Ltd.), that under the monitoring of CETESB (Environmental Agency
of the state of São Paulo), has started out recovery measures.



1. TNTRODUÇÃO

À preservaçäo do meio ambiente, acham-se diretamente envolvidos estudos

sobre águas subterrâneas e supeficiais, solos e sedimentos, diagnóstico,

caracterizaçäo, mitigação, remediaçäo e gerenciamento de áreas contaminadas ou

potencialmente contaminadas por resíduos produzidos pelo homem. Assim, a

contaminaçåo ou poluiçäo ambiental, dada a gravidade de suas conseqüências, tem

s¡do uma das grandes preocupaçöes do meio científico e tecnológico na atualidade.

Associados à contaminação ambiental, ocorrem quase sempre os termos

elemento(s){raço e/ou metal(is) pesado(s) que, em suas várias formas iônicas ou

moleculares, podem representar o papel de poluentes ou contaminantes dos solos,

águas, alimentos etc.

No estudo dos problemas de contaminaçäo, diversas abordagens têm sido

efeiuadas. KABATA-PENDIAS & PËND|AS (1e84) ADR|ANO (1986), BRADY (1989),

McBRIDE (1 989, 1994), TAN (1 993) e ALLOWAy (1995), por exempto, descrevem com

grande propriedade os processos e mecan¡smos geoquímicos e biogeoquímicos

associados principalmente a solos.

BEAR (1s72), CUSTóD|O & LLAMAS (1s73, 1996), MOORE &

RAMAMOORTHY (1984), MOORE (19S9), DOMENTCO & SCHWARZ (1e90),

ANDERSON & WOESSNER (1ee2), FETTOSA & MANOEL FTLHO (1ee7), FETTER

(19e3, 1ee4), APPELO & POSTMA (1ee3), BEAR ef a/ (19e3), R|GHETTO (1ees) e

outros, descrevem processos hidrológicos, hidrogeológicos e hidrogeoqu ímicos.



2

FORNASARI FrLHo ef ar. (1992) eABGE (1992, 1998) descrevem processos do

meio físico ou da dinâmica superficiar, como erosäo, transporte e deposição de

sedimentos, assoreamento, movimentação cle massa, inundaçåo etc.

Todas estas abordagens são importantes em pesquisas ambientais envolvendo

intervençôes antrópicas. No caso de estudos em áreas com disposiçäo ou lançamento

de resíduos industriais, também se faz necessário conhecer os principais processos,

matérias-primas e produtos das indústrias envolvidas, bem como seu histórico de

atividades.

lnvestigações ambientais indicam que metais pesados ou erementos-traço, como

por exemplo o chumbo, nåo säo essenciais ou benéficos aos organismos vivos, nem

mesmo nos n íveis considerados extremamente baixos de concentração. outros,

embora não tipicamente tóxicas, poriem assim tornar-se quando em concentrações

elevadas. outro agravante está no fato que essas espécies químicas podem ser

acumulativas a organismos vivos.

Quando, por alguma açäo do homem, seus teores excedem os padröes ou

limites máximos permissíveis (potabilidade, qualidade, intervenção etc.), o estudo de

seu comportamento hidrogeoqr,rímico reveste-se de extrema importåncia.

Historicamente, os primeiros estudos no Brasil com metais pesados no solo

estavam mais associados a fins agronômicos (macro e micronutrientes), a exemplo de

CATANI & KÜPPER (1946), CATANI & GALO (1951), VALADARES (1975),

VALADARES & CATANT (197S), BATAGLTA et at. (i976), entre outros.

No âmbito da geoquímica ou da hidrogeoqu ímica, diversos estudos abordaram o

comportamento de elementos{raço e/or-r de metais pesados na zona não saturada em

solos de clima tropical, podendo-se citar: SZIKSZAy ef a/. (1986, 1990, 1992a, 1992b,



e 1992c), TOLEDO et at. (1995), ALEXANDRE ef a/. (199s), ALEXANDRE (1sgs,

1es6), ASSUNçno lrooo¡, AMARANTE lrooz¡, sícolo (1ee8) etc.

outros estudos têm contemplado o comportamento de elementos-traço

associados a uma fonte especifica de contaminação e/ou à zona saturada, como

ALMODOVAR (1ees, 2000), REBoUÇAS (1996), SHTNZATO & HypoltTo (1e97),

SHINZATO (1997, lese), SHTNZATO et ar. (1e97), SURTTA et at. (1ee7), ANJoS

(1ee8) e SURITA (1999).

Assim, embora os estudos de contaminação do solo e águas por algumas

espécies químicas já datem de algumas décadas, nem todos eles têm levado em

consideração uma óptica integrada, em nível de detalhe, desde a disposição ou

lançamento do contaminante, até sua dinâmica nos ciclos hidrológico e geoquímico.

o estudo do comportamento hidrogeoquímico de determinadas espécies

químicas associadas às transformações resultantes da disposiçäo de resÍduos

industriais em solos de clima trop¡cal, obseruando as interaçöes água - rocha / solo /

sedimento, lmplica em importante contribuiçäo ao entendimento das conseqüências

ambientais da açäo antróp¡ca.

o pólo cerâmico de santa Gertrudes, sp, onde se situa a área de estudos, é o

maior do gênero no país, sendo responsável por mais da metade da produçäo nacional

de pisos e revestimentos cerâmicos esmaltados (plVA e/ at., 1997; MASSON, 1998;

CHRISTOFOLETTI, 1999)

Muitos elementos potencialmente tóxicos (pb, Zn, cr, Ni, cu etc.) säo utilizados

pela indústria cerâmica, notadamente na elaboraçäo de fritas, esmaltes, p¡gmentos e

corantes (SOUZA, 1973; VLACK, 1973; tTC AAICE, 1992; FAGUNDES, i997). Atém

disso, também são utilizadas grandes quantidades de boro, sendo que mais da metade
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da produção deste elemento destina-se à indústria de cerâmica e esmaltes cerâmicos

(MooRE, 1989), A liberaçäo de grandes quantidades destes elementos potencialmente

tóxicos no meio natural, quer pela disposiçäo de resíduos sólidos, quer pelo

lançamento de efluentes líquidos ou gasosos, constitui-se em significativa fonte de

contaminação ou poluiçåo ambiental.

A área de estudos, denominada "região dos lagos de Santa Gertrudes,, pela

existência de grande quantidade de lagos, situa-se na bacia hidrográfica do córrego da

Fazenda ltaqui, subafluente do rio corumbataí, em uma das regiões mais degracladas

ambientalmente no Estado de säo Paulo (BARTH, 1987; sALATl, i997). Nela, foram

lançados efluentes líquidos e dispostos resíduos industriais clas linhas de esmaltação,

com teores consideráveis de Pb, Zn e B e, em menor quantidade, de outros elementos

(Cr, Ni, Ba, Zr etc.), utilizados nos processos cJa indústria cerâmica.

os lagos näo säo naturais, mas resultantes da inundação de antigas cavas de

extraçäo de argila da Formaçäo corumbataí, aflorante na região e utilizada como

matéria-prima nas indústrias cerâmicas.

Este trabalho efetuou investigaçôes de campo (estudos geológico-estruturais,

hidrogeológicos, geoquímicos, geofísicos e dos processos da dinâmica superficial),

análises drversas (química, mineralógica, granulométrica etc.) e experimentos em

laboratório, sendo analisados solos, sedimentos, águas (subtenâneas, superficiais e de

chuva) e materiais industriais. Nestas investigaçöes, foram determinados os principais

poluentes ou contaminantes provenientes das atividades das indústrias cerâmicas e

estudado o comportamento do chumbo, zinco e boro, selecionados devido a suas

elevadas concentraçöes encontradas no meio ambiente local e a sua estreita

associação com os materiais e resíduos das indústrias cerâmicas.
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Além disso, aproveitou-se a ocasião dos trabalhos de campo para colaborar com

atividades de educaçåo ambiental à populaçäo local, e de orientação técnica a algumas

das indústrias cerâmicas da região, princ¡palmente em relação à geração, disposição e

lançamento de resíduos industriais e suas conseqüências ambientais, Espera-se,

assim, ter auxiliado na minimizaçäo dos problemas ambientais, na administraçäo de

conflitos e efetivado a interaçäo entre universidade e comunidade. Registra-se aí a

grande colaboração da indústria cerâmica CEDASA, de Santa Gertrudes.

A regiâo dos lagos de santa Gertrudes é piloto na execução de estudos de

gerenciamento e gestão ambiental de microbacias envolvendo a cETESB e o sindicato

das lndústrias da construção, Mobiliário e de cerâmica de santa Gertrudes, em

cooperaçáo técnica com o governo do canadá. Há inclusive um Termo de Ajustamento

de conduta (TAC) entre a CETESB e o sindicato cias lndústrias, que contempla o

compromisso das indústrias de recirperar a área.

Este trabalho, envolvendo a universidade e demais agentes sociais, vem de

encontro à óptica interdisciplinar, inerente e täo necessária aos estudos ambientais. As

conclusöes deste trabalho deveräo auxiliar na tomada de decisöes e na efetuação de

medidas mitigadoras dos impactos pretéritos e atuais das inclústrias â bacia do córrego

da Fazenda ltaqui, além de contribuir para o equacionamento e prevenção de

problemas futuros,

Para reforçar todos estes compromissos e interaçöes, foi criado, em 2l de

fevereiro de 2001, o Grupo Técnico de Trabalho do "projeto corumbataí cerâmicas,,

(DlÁRto oFtctAL DO ESTADO DE SAO PAULO, 2001), cuja função principat é

acompanhar os trabalhos de recuperação da bacia hidrográfica do córrego da Fazenc{a

Itaqu i.



2. OBJETIVOS

caracterizar a área de estudos do ponto de vista ambiental, tendo em vista a

contaminaçäo ou degradação associada às atividades das indústrias ceråmicas.

Estudar o comportamento do chumbo, zinco e boro em solos, sedimentos, águas

subterrâneas e superficiais.

utilizar os resultados e conclusöes obtidas para investigações de maior detalhe

(mecanismos de mobilidade, fixaçäo e transporte de íons contaminantes;

caracterização tecnológica de resíduos industriais das linhas de esmaltação) e em sua

recuperaçåo ambiental.



3. LOCAL DE ESTUDOS

A área de estudos situa-se no município de Santa Gertrudes, região de Rio

Cfaro, SP (Figura3.1.1), cujo acesso, a partir da cidade de São Paulo, faz-se pelas

rodovias Anhanguera (SP-330) e Washington Luís (SP-310).

i
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FIGURA 3.1.1 - Localização da área de estudos, em Santa Gertrudes, SP.
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Trata-se de um vale cujos corpos d'água - córrego da Fazenda ltaqui, pequenos
cursos d'água afluentes e conjunto de lagos associados - säo alimentados por
nascentes localizadas em seus entornos, nas proximidades das indústrias cerâmicas
(Figura 3.1.2, Foto 3.1.1). Devido à presença dos lagos, é informalmente denominado
de "regiäo dos lagos de Santa Gertrudes,,.

Em termos de levantamentos plani-altimétricos, situa-se na folha São Carlos do
lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (escala 1:S0.000, de 1gg1), e nas
folhas Santa Gertrudes ll (número 066/090) e Bairro Assistência (número 066/091) do
lnstituto Geográfico e cartográfico - lcc (escala 1:10.000, de 1979).

Como não havia levantamentos confiáveis, para a elaboraçäo de mapas em
escala de detalhe contendo os locais de investigação e pontos de amostragem, foram
considerados aqueles utilizados nos estudos efetuados pela Companhia de Tecnologia
de saneamento Ambiental do Estado de são Paulo - CETESB (cETEsB, 1997a,
1997b, 1997c, lgg8c), além de observaçöes e levantamentos de campo.

RODOVIA WASHINGTON LUIZ
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FIGURA 3.1.2 - Vista geral da área de estudos - "regiåo dos lagos de Santa Gertrudes,,
- com córrego da Fazenda ltaqui, lagos e indústrias cêrâmicas. 
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Quanto ao uso e ocupação atual, foram constatadas as seguintes atividades:
oito indústrias cerâmicas em operação; uma indristria de "fritas" desativada (a antiga
indústria Poliglass - Foto 3.1.2); um empreendimento pesqueiro (lagos de "pesque e
pague" Foto 3.1.3); diversas áreas aterradas; cavas de mineração de argila
desativadas; uma indristria de isopores; pequenos sftios; áreas com cultivo de cana-de-
açúcar e de mata ciliar.

FOTO 3.1.1 - V¡sta geral da área de estudos - "região dos lagos de Santa Gertrudes"
(cedida pela CETESB - escritório de piracicaba).

FOTO 3.1.2 - Vista da antiga indústria FOTO 3.1.3 - Vista da entrada do
Poliglass, atualmente desativada. Notar pesqueiro ("pesque e pague"), situadoreslduos industriais esbranquiçados porção central da áråa 

- de estudos.
dispostos diretamente sobre o solo. Notâr a indústria Poliglass, a montante.
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As indústrias cerâmicas e a antiga Poliglass perfazem cerca de 0,22km', qr"
corresponde a aproximadamente 15% da área de estudos. Atualmente, ao menos duas

delas estão sofrendo expansão de área construída e, segundo CARTAZ CERÂMICO

(2001), outras cinco indústrias em breve estarão sendo inauguradas, uma delas situada

no local de estudos.

Nos sítios, há pequenas áreas de cultivo (banana, hortaliças etc.) e criação de

animais (gado bovino, suíno etc.), localizadas sob influência direta das indústrias ou em

áreas nas quais foram dispostos resíduos industriais. Nesta condição também está o
pesqueiro, localizado no centro da área de estudos, amplamente freqüentado pela

população de Santa Gertrudes e região para fins de pesca e lazer.

As áreas de mineração abandonadas deram lugar aos lagos e, ao que consta

nos relatos da CETESB, não apresentam Plano de Recuperação de Áreas Degradadas

- PRAD, estando muitas delas assoreadas ou preenchidas parcial ou totalmente por

aterros clandestinos. Associadas a esses locais, encontram-se áreas com disposição

de rejeito e/ou estéril de argila extralda das minerações, em alguns casos misturados

com resíduos industriais (Fotos 3.1.3 e 3.1.4).

As fotos aéreas das Figuras 3.1.4 e 3.1.5, respectivamente de 1gT2 e 1gg5,

evidenciam a modificação da paisagem. Nota-se que, inicialmente, havia predomínio de

atividade mineraria, com extração de argila e geração de cavas que deram lugar a

lagos artificiais, à medida que vinham sendo abandonadas. Paralelamente, houve
grande expansão das indústrias cerâmicas. Outro aspecto relevante nestas fotos foi o
avanço da área urbana de Santa Gertrudes em sentido à rodovia Washington Luís.

FOTO 3.1.4 - Locais para "descanso" de
argila (1); antiga cava de mineração
aterrada (2); lago gerado de antiga cava (3);
e curso do córrego da Fazenda ltaqui (4).

FOTO 3.1.5 Local com disposição de
rejeito e/ou estéril de mineração de argila,
com ausência de medidas de prevenção a
processos erosivos.
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FIGURAS 3.1 .3 e 3.1 .4 - Fotos aéreas, respectivamente de 1gT2 e 199S, que demonstram
a modificação da paisagem, primeiramente pela atividade de mineração e, em seguida,
pela expansão das indústrias cerâmicas e da área urbana de Santã Geñrudes liotosAéreas originais de BASE, 2000). Obs,: lC = indústria cerâmica atualmente em operâçao.



4. SíNTESE BIBTIOGRÁF¡cA

4.1. Definições gerais e legislação vigente

Uma síntese com as principais definiçöes, leis, normas e paclröes para os temas

de interesse a esta pesquisa é apresentada a seguir.

Processos do meio físico e da dinâmica superficial

consìderando a indissociabilidade entre componentes naturais e açöes

humanas, o meio físico pode ser conceituado como o meio definido pelas interações

de componentes predominantemente abióticos, quais sejam, materiais terrestres
(solos, rocha, água, ar) e tipos naturais de energia (gravitacional, solar, energia interna

da Terra e outras), incluindo suas modificaçöes decorrentes da açåo biológica e

humana (FORNASARI FILHO ef al , 1992).

Este termo também está presente na Resolução CONAMA 1i1986, que

dist¡ngue três meios para abordagem de estudos de ¡mpactos ao meio ambiente: meio

físico, meio biológico e meio socioeconómico (SËNADO FËDERAL, 2OO0).

o caráter atual e dinâmico dessas interaçöes leva ao conceito de processos do

meio físico, entendidos como uma sucessäo de fenômenos que ocorrem, num

determinado tempo e espaço, no próprio meio físico, e cujas alterações impostas pelo

homem podem gerar impactos e afeiar a qualidade ambiental (ABGE, 1992)

Såo exemplos de processos do meio físico: erosäo, assoreamento, movimentos

de massa, inundaçåo, subsidências e colapsos, oscilaçöes cla superfície
potenciométrica etc, (ABGE, op. cit) Escoamento superficial, eutrofizaçäo, abrasäo,

entre outros, citados em FETTER (1994), PORTO (1998), RIGHETTO (1998) eABGË
(1998), também podem ser considerados processos do meio físico,

Esses conceitos säo utilizados, basicamente, em estudos de áreas impactadas

ou degradadas, na interaçäo entre duas escolas: a geologia de engenharia (ABGE,
'1992, 1998, FORNASARI FILHO ef at., 1gg2) e a geomorfologia (BLOOM, .i9BB;

COOKE & DOOMKAMP, 1990; GUERRA& CUNHA, 1994, 1996).

ABGE (1998), a partir da realidade brasileira, associa todos esses processos à

dinâmica superficial da Terra, e lista os principais agentes ou veículos (águas, ventos
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etc.) e forças (gravidade, marés, radiaçäo sorar, caror interno da Terra)
desencadeadÕres.

Erosão é o processo de desagregaçäo e remoção de partícuras do soro ou de
fragmentos e partÍcuras de rochas, pela açäo combinada da gravidade com a água,
vento, gelo e/ou organismos (plantas e animais), pode ser nalural ou geológica, que se
desenvolve em condições de equilíbrio com a formaçäo do solo, e acererada ou
antrópica, cuja intensiclacle é superior à da formação do solo, não permitindo a sua
recuperaçäo natural (ABGE, 1992).

A erosäo acererada pode ser de dois tipos: erosão raminar, ou em rençor, quando
causada por escoamento difuso das águas das chuvas, resultando na remoção
progress¡va dos horizontes superficiais do solo; e erosão linear, quando causada por
concentração das linhas de fluxo das águas de escoamento superficial, resultando
incisöes na superficie do terreno na forma de surcos, ravinas e boçorocas e
solapämento de margens de canal (ABGE, 199S)

Das feiçöes rineares, os surcos são pouco profundos (inferiores a 50cm) e
podem ser mais facilmente corrigidos através de manejo do solo. As ravinas são
feiçöes de maior porte (superior a 50cm), profundidade variáver, de forma alongada e
não atingem o nível d'água subterrânea.

As boçorocas (do tupi guarani yby, terra e sorok, rasgar ou romper) em geral
têm dimensões superiores às ravinas, normalmente såo ramificadas e atingem o nível
d'água. ocorrem principarmente em cabeceiras de drenagens, onde há uma
convergência e concentração natural dos fluxos superficiais e subterrâneos de água,
favorecendo sua formação e avanço, No desenvolvimento desia feição, atuam tanto a
açåo da água de escoamento supeficiar quanto dos fluxos d,água subsuperficiais,
através do fenômeno de piping, uma erosâo interna, que provoca o carreamento de
partículas do interior do solo, formando "tubos" vazios, que geram colapsos e
escorregamentos laterais do terreno, alargando a boçoroca.

o assoreamento é um processo do meio físico, resurtado direto de feições
erosivas decorrentes da alteração do equilíbrio da paisagem, pr¡ncipalmente pera ação
antrópica. consiste na acumulaçåo de partículas sólidas (sedimentos) em meio aquoso
ou aéreo, ocorrendo quando a força do agente transportador natural (curso d,água,
vento) é sobrepujada pera força da gravidade ou quando a supersaturação das águas
ou ar permite a deposição de partículas sólidas (ABGE, 1992, 1998).



segundo BRANCO (1991) e CUNHA (2000), a paravra poruir deriva do ratim
polluere, que significa sujar, manchar, corromper; contam¡nar também iem origem
latina, conta mì nare, sig nificando contagiar, infecta r, misturar, sujar, i nfectar.

BRANCO (196s) apud BRANco (op. cit.), enfocando ambientes aquáticos,
considera o termo contaminaçâo como "a transmissäo, pela água, de elementos,
compostos ou microorganismos que possam prejudicar a saúde do homem ou de
animais que a bebem. Assim, a água desempenha o papel de veículo do agente
contaminante e näo de ambiente ecológico alterado". poluição, segundo este autor,
"caracteriza-se muito mais por seus efeitos ecológicos, que produzem transformações
do meio ambiente, de forma a se tornar impróprìo ao desenvolvimento normal das
populaçôes aquáticas".

ABNT (1993) define poluição ambiental como "degradaçäo da qualidade
ambiental, resultante de atividades que direta ou indiretamente: prejudiquem a saúde,
segurança e o bem-estar das populações; criem condiçöes adversas às atividades
sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições
sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energias em desacordo com os
padrões de qualidade ambiental estabelecidos". segundo esta referência,
contaminação é "a introduçäo no meio ambiente (água, solo ou ar) ou em alimentos
de organismos patogênicos, de substâncias tóxicas ou radioativas em concentraçöes
nocivas à saúde, ou de elementos que possam afetar a saúde do homem. É um caso
particular de poluiçåo".

EPA (1994, 1996) definem eontam¡nante como "qualquer coisa encontrada na
água (incluindo microorganismos, minerais, produtos químicos, radionuclídeos etc,) que
possa ser nociva ou prejudicial à saúde humana,,.

GLOEDEN (1999) define poruição como "quarquer arteraçáo ou transformação
das caracieristicas do meio, de forma a afetar a saúde, segurança e bem esiar do
homem e a vida da fauna e flora". considera, ainda, contaminação como,'um caso
particular de poluição, associado a afetar a saúde pública,,,

CETESB (1999) adota uma visäo pragmática e considera os termos poluição e
contaminação como sinônimos, por serem amplamente util¡zados na literatura
especializada e legislaçåo amb¡ental.

Gontaminação, poluiçäo, degradação e ìmpacto ambiental



15

ATSDR (2000) define contaminação como "qualquer substância ou mater¡al que
é inserido a um sistema (meio ambiente, corpo humano, comida etc.) onde
normalmente nåo é encontrado"- Define também contaminação ambiental como ,'a

presença de substâncias perigosas no meio ambiente e, sob o ponto de vista da saúde
pública, é associada à afetaçåo da saúde ou qualidade cle vida dos seres humanos
vivendo ou trabalhando próximos à contaminaçäo,'.

como se nota, há predominância de duas vertentes na riteratura: uma deras,
majoritária, que considera contaminaçåo como um caso particurar de poruiçåo (este,
um termo mais ampro) e com conotação de risco à saúde humana ou púbrica; outra,
que os considera como sinônimos.

outro termo normarmente encontrado na riteratura especializada é degradação.
segundo sANcHËz (1998), é o mais ampro, incrusive engrobando o termo poruiçäo:
"significa a ocorrência de arteraçöes negativas das suas propriedades físicas
(alteraçöes na estrutura ou grau de compacidade, erosão, assoreamento etc.) e/ou a
alteração de características químicas (processos como a sarinização, rixiviação,
deposiçäo ácida, introdução de poluentes etc.)',.

A Figura 4. 1.1 representa a amplitude relativa entre esses conceitos.

Na Legislaçäo Ambiental Federal do Brasil e do Estado de são paulo, o termo
mais aplicado e craramente definido é poruição, enquanto o emprego do termo
contaminação é lim¡tado a algumas citaçöes (GLOEDEN, 1999)

FIGURA !.1.1 - Ampritude rerativa entre os conceitos ge contaminação, poruição e
desradaçäo, a partir das derrnições de ABNT (1993), sÁNCHe2 tisóå)ã ðlòroEru
(1eee)
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Em såo Paulo, a Lei Estadual 99711976, que é regulamentada pero Decreto
Estadual 846811976, define poluiçåo do meio ambiente como ',a presença, o
lançamento ou a liberaçâo, nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de
matéria ou energia, com intensidade, em quantidade, de concentraçäo ou com
características em desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência desta
Lei, ou que tornem ou possam tornar as águas, o ar ou solo: impróprios, nocivos ou
ofensivos á saúde; inconvenientes ao bem-estar público; danosos aos materiais, à
fauna e à flora; e prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às
atividades normais da comunidade' (CETESB, 2OO1).

Esta definição favorece assumir os dois termos como sinônimos, pois nela está
incluído o conceito de risco e/ou danos à saúde das pessoas e a outros bens a
proteger (GLoEDEN, 1999). por outro lado, como lembra este autor, poder considerar
uma área contaminada como um tipo particular de área degradada, tal qual definido por
sÁNcHEZ (1998), propicia a utilização da Legislação Federal- existente nos casos de
adoção de medidas de remediaçäo cle áreas contaminadas.

Há, ainda, o termo ¡mpacto ambiental cujo conceito, segundo ABGE (1992,

1998), "está associado à idéia de alteraçäo ou efeito ambiental considerado
signifìcativo ou importante por meio de uma avaliaçäo especificamente dirigida ao
empreendÌmento investigado, podendo ser negativo ou positivo,,.

Pela definição de ABNT (1993), impactos ambientais sâo "arterações que os
ecossistemas podem sofrer, principalmente por ação antrópica, sendo algumas de
caráter irreversível". considera ainda que degradação cla qualidade ambiental é
"uma alteração adversa das características do meio ambienie e, por conseguinte, a
açâo humana pode vir a: desencadear ou amplificar determinados processos naturais,
que causem degradaçäo; induzir ou causar diminuiçäo da qualidade e interferir na
quantidade de recursos hídricos disponíveis em uma determinada bacia hidrográfica
e/ou hidrogeológica".

* a Política Nacional do Meio Ambientê, criada pela Lei Federal 6938/1981, introduz jnstrumentos deplânejamento ambiental, determina a responsabilizaçäo ê penaliclades p"r" 
"å.o" 

o" potrifao. r"m po,"
objetivo "a recuperação de áre,as degradadas" e iao poluidor cabe'a obr¡gaçåo de reåuperar elou
indenizar os danos causados". segundo esta lei, "säo considerados bens a pioteger: a sarrdL e o oem
eslar da populaçäo; a fauna e a flora; a qualidade do solo, das águas e do ari os in"teresses de proteçåo
á .natureza/paisagem; a ordenação terr¡torial e planejamento relional e urbano; a seguranfã e ord"mpública" (GLOEDEN, 1999i MMA, 2000; SENADO FEóERAL, 2O0b)



GLOEDEN (1999), revisando as definiçöes de áreas contaminadas (ACs) em
outros países, sugere que os seguintes fatores devem ser considerados para o Brasil e,
especificamente, para o Estado de São paulo:

e a presença de poluentes ou contaminantes na área;

" fontes de contaminação, contaminantes ou bens a proteger que possam ser
atingidos;

n realçar que os contaminantes podem se concentrar ou serem transportados nos
vários compartimentos do meio ambiente;

" introduzir a noção do termo via de transportes de contaminantes, não considerada
nas definiçôes estrangeiras apresentadas;

o considerar a ocorrência de cranos ou riscos aos bens a proteger, conforme
tendência adotada por vários países

A partir destas premissas, GLOEDEN (op. cit) e CETESB (1999) definem área
contaminada como "área, rocar ou terreno onde há comprovadamente poruição or,r

contaminação, causada pera introdução de quaisquer substâncias ou residuos que nera
ienham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infirtrados de
forma planejada, acidental ou até mesmo natural,,.

segundo esta definiçäo, em áreas contaminadas, os poruentes ou
contaminantes podem concentrar-se em subsuperfície nos diferentes compartimentos
do ambiente, por exempro, soro, rochas, materiais utirizados para aterrar os terrenos,
nas águas subterrâneas, ou de forma gerar, nas zonas nåo saturada e saturada.
Também podem concentrar-se nas paredes, nos pisos e nas estruturas de
consiruçöes Podem ser transportados a partir desses meios, propagando-se por
diferentes vias (ar, águas subterrâneas e superficiais, o próprio soro), arterando suas
características naturais ou quaridades e determinados impactos negativos e/ou riscos
sobre os bens a proteger, localizados na própria área ou em seus arredores.

outros termos såo encontrados na riteratura: áreas potenc¡armente
contaminadas e áreas suspeitas de contaminação, sítio (sife) contaminado, terrenos ou
solos contaminados e solo poluído (SÁNCHEZ, 1998).

Áreas contaminadas e terrnos correlatos
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segundo CETESB (1999), áreas potenciarmente contaminadas (Apcs) säo
"aquelas onde estäo sendo ou foram desenvolvidas atividades potenciarmente
contaminadoras' isto é, onde ocorre ou ocorreu o manejo de substâncras cr.¡as
características físico-químicas, biorógicas e toxicorógicas podem causar danos ou
riscos aos bens a protegef,.

segundo a mesma referência, áreas suspeitas de contaminação (ASCs) såo
"aquelas nas quais, durante a rearização da etapa de avariaçäo preriminar, foram
observadas farhas no projeto, probremas na forma de construção, manuiençåo ou
operaçäo do empreendimento, indícios ou constataçäo de vazamentos e outros, Essas
..nstataçöes induzem a suspeitar da presença de contaminaçäo no soro e nas águas
subterrâneas e/ou em outros compartimentos do meio ambiente,,.

uma síntese das regisraçöes federar e do Estado de såo pauro sobre áreas
contaminadas é apresentada na Figura 4.1.2, segundo CETESB (op cit.).

Recuperação, remediação e avaliação de risco ambiental

No Brasir, diferentes termos säo utirizados para descrever os processos peros
quais uma área contaminada recebe intervençöes, visando a contençåo, isoramento,
remoçåo ou reduçäo das concentraçöes dos contaminantes. Na riteratura, são
utilizados os termos recuperação, remediação e restauraçâo de áreas contaminadas
(CUNHA, 1998; SÁNCHEZ, 1gg€., GLOEDEN, 1999; CETESB , OP, CiI.).

Deve-se entender por recuperação de uma área contaminada "o processo de
aplicação de medidas corretivas necessárias para isolar, conter, minimizar ou eliminar
a contaminação, visando a utirizaçáo dessa área para um cretermina<io uso,,. Esla
definição considera que o princípio da aptidâo para um determinado uso é mais viável
técnica e economicamente que o princípio da murtifuncionaridade (restaurar as
condiçöes naturais, viabirizancro todos os tipos de uso de uma área), principarmenle em
países onde os recursos säo mais escassos (GLOEDEN, op. cit)

Já as medidas de remediação podem ser divididas, basicamente, em do¡s tipos:
medidas de contençâo ou isoramento da contaminaçâo, e medidas para o tratamento
dos meios contaminados, visando eriminaçäo ou reduçäo da contaminaçâo a níveis
aceitáveis ou previamente definidos, Deve-se considerar, que medidas de contenção e
tratamento podem ser adotadas conjuntamente. pode-se, desta forma, considerar que



o termo recuperação engloba remediação (contenção e tratamento)
compatibilização ao uso atual ou futuro da área (GLOEDEN, 1999).

Nfvel federal

lodos lôtn dreilo ao meío
Vl, Ad 225 - princÍp¡o:

1988

ecolog¡camenle

. sobre a Po¡itica Nocional do Me¡o Ambiente
2p, Vlll - dsllnê a recuperaçäo de àrcas degrádacl€s como um

de 1988

I, Arl 193 . delinè aspectos

4e, Vll ' obriga o poluiclot'de recuperar e/ou ìncleù¡zar os danos

Polílicâ Ambi€nlal, êntre os

da Políttca Nacional de Meio Ambientei

do Estado de Såo

dsgradaçåo;
l¡ìc. XIV - coloca .ned¡das (.. ) de

6q, Vl e Vll dêline os órgãos esta¡juaß e mllr?iclpals resporìsáveis e

a proleçáo contra poluiÇáo e

06 Municí¡lros a obs€rvar ás no¡lrês esladuais

- sobre o parcelâl1ìento do solo
Arl. 3q, Parágraio únrco, lt e V -

)

6.766/79

XX - €xigê medidas

pefmile o parcelamento do
nas áreas poluídas

N¡vel Gstadual (São Paulo)

a/os causadores

ou córrot¡vas

6obre â Politica Estaduâl do llleio
9.509/97

mêto ambtente degrcdêdo como
princípio;
XVll - coloca a obrlgaçâo de

2e, I - dofine a rêcuperação do

poluidor;
6t estabslecê os órgãos clo

EAQUA

(...) os danôs csusâdós

Lei 997176
- sobre o conirole de poluição

.20 - define potuiçåo;

. 3e - proibe poluiç€o:

. 13 - autoriza o Pode¡

Lei 6.134/t8
. soþre a presêrvaçâo dos
Jêpósitos naturais de águas
¡ubterrâneas
qrt. 4e - d€line ooluicãô

å dêterminar mêdìdas

FIGURA 4.1 ,2 - síntese da legislaçäo brasileira e clo Estado de såo paulo, sobre áreas
contaminadas (CETESB, 1 999)

L€i 898/75 - discipllna uso dô solo
l/ proteção dos mananc¡a¡s

regula â Lei 997/76

Lei 7.663/91 - $obre o zoneamento
rndustrial

-ei 7.663/91 - sobre a PolÍlica de
1€cürsos Hídricos

ao me¡o ambionle:)
l, An, 5q e 6e - estabet€ce a

da CE-|ESB para o

-ol 7.750/ 92 - sobrs a Polítioa de
ianeãmento

do AC e menciona ã

lV é dedicado à poluiçáo do

-ei 9.999/98 discjp¡ina o uso de
:onas industriaig sob o cnlério de

na es{era municjpaÍ

Decrêto 32.955/91
" regula a Lei 6,134/88

16 - trata dos rêsfduôs

. 17 - regulamento p/ projetos
dispos¡çÕes ds r€síduos,

lÍquidos ou gasosos;

cle monitorañonto Ê

na qualjdade da água;
em casos de
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Quando näo há normas ou padröes de referência para avaliaçåo da

contaminaçåo de um local por determrnado(s) composto(s), uma abordagem possível é
a avaliação de risco ambiental (EPA, 1989; BURMASTER & LEHR, 1991). Ela é
utilizada pela agência ambiental americana (United States Environmental Protection

Agency - EPA) desde 1983 e, no Brasil, tem recebido crescente atençäo (BERNARDES

JÚNIOR, 1995; CUNHA, 1998; entre outros), Estas avaliaçöes levam em conta,

basicamente, a saúde humana e as condições de exposição específicas para o local

investigado.

Gerenciamento de áreas contaminadas

O gerenciamento de áreas contaminadas (GACs) visa minimizar os riscos a que

èstäo sujeitos a populaçåo e o meio ambiente, por meio de um conjunto de medidas

que assegurem o conhecimento das características dessas áreas e dos impactos por

elas causados, proporcionando os instrumentos necessários à tomada de decisåo
quanto às formas de intervençåo mais adequadas (CETESB, i 999).

São considerados dois processos como base para o GACs: identificação e
recuperação. Durante a execução destas etapas, em função do nível de informaçäo

referente a cada uma das áreas de estudo, estas podem ser classificadas em áreas
potencialmente e ontamínadas (APCs), áreas suspeitas de contaminação (ASCs) e

áreas contaminadâs (ACs).

Dentre os instrumentos de GACs, recentemente, CETESB (199Sb), DIAS ef ai
(1998) e CASARINI (em preparaçäo) propuseram a adoçåo de valores de referência de

qualidade e intervenção. Assim, como adequação de metodologias internacionais para

as condições do Estado de Säo Paulo, sugerem a formalização de um sistema

baseado nos seguintes valores orientadores:

Valor de referência de qualidade (R), que indica o nível de qualidade para um

solo considerado limpon ou a qualidade natural das águas subterrâneas.

Valor de intervenção (l), que indica o nível de contaminação acima do qual,

existe risco à saúde pública. Assim, uma área será considerada contaminada (AC) se

as concentraçöes de elementos ou substâncias de interesse ambiental estiverem acima

do valor de intervenção (l), ou seja, que rnduzam um risco de efeito deletério sobre a
saúde pública, requerendo alguma forma de intervençäo.

" um sojo pode ser considerado "limpo" quando a concentraçåo de um elemento ou substância de
interesse ambiental é menor ou igual ao valor de ocorrência natural (CASAR|Nl, em preparação).
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Valor de alerta (A)*, indica a alteraçäo das propriedades funcionais e, quando

excedido, requer investigações detalhadas e monitoramento. Uma área suspeita de

contaminaçäo (ASC) é aquela em que as concentraçöes de determinados elementos

ou substâncias, após uma avaliaçâo preliminar, indicam alteração da qualidade em

relaçäo ao valor de referência (R), Estas concentraçöes anômalas denominam-se valor

de alerta (A).

Grau de contaminação e ls"o (índice de geoacumulação)

Para avaliar, de forma expedita, o grau de contaminaçäo do solo e sedimentos,

pode-se utilizar índices que relacionam a concentração de um constiiuinte de

ocorrência natural e sua concentraçäo após a impactaçáo. Geralmente as

variabilidades dos paråmetros de interesse säo obtidas após a normalização dos

dados, permitindo obter medidas de referência adimensionais, conhecidas como faior

enriquecimento (E) (MIDDLETON & GRANT, 1990 apud COVELLT & FONTOLAM,

1997; BELKIN & SPARCK, 1993; GONÇALVES, 1997; SURITA, 1999),

Outra forma para avaliar o grau de contaminação é através do f ndice de

Geoacumulaçåo (ls"o) (tuìÜLLER, 1969 apud COVELLT & FONTOLLAM, op. cÍ.;

SURITA, op. cit.):

lg"o = ln (Cni 1,5 Bn) ( 1 )

Cn = concentraçåo do elemento n após a impactaçåo,

Bn = concentraçäo do elemento de ocorrência natural.

O valor numérico 1,5 é um fator para correção de possíveis diferenças nos

valores iniciais devido a variaçöes litológicas.

O grau de contaminação pode ser estabelecido de acordo com o aumento dos

valores das classes do lneo, de '1 a 6, obtidas pela relaçåo Cn i Bn: classe 1 (lg"o = 1,5 -

3,0),classe2(3,0-6,0),classe3(6,0-12,0),classe4(12,0-24,0),ctasse5(24,0-
48,0) e classe 6 (48,0 - 96,0). lgeo classe zero (Cn i Bn < 1,5) indica acúmulo mínimo ou

ausência de contaminaçäo e grau 6, grau máximo. Pode-se ter evidência de

contaminação quando Cn/Bn>1,5,

FOSTNER e/ a/. (1993) estabeleceram as seguintes classes de contaminação a

partir do ln"o: muito forte (lguo maior ou igual a 5), forte a muito forte (4 - 5), forte (3 - 4),

moderada a forte (2 - 3), moderada (1 - 2), ausente a moderada (0 - 1) e praticamente

ausente (menor ou igual a 0).

"O valor lé adotado como a média aritmét¡ca entre o valorde referência de qualidade (R) e ovalorde
intervenção (l) (CASARINI, em preparação).



22

Legislação, normas e padrões sobre qualidade das águas

À luz das influências antrópicas, a qualidade das águas não se relaciona

necessariamente à sua pureza, mas sim ao seu uso. Assim, ela pode ser considerada

boa ou ruim para um determinado uso, lembrando que, dentro de uma visäo integrada,

solos, águas superfìciais e subterrâneas são indissociáveis.

O gerenciamento da qualidade das águas exige formas de acompanhamento da

alteraçâo de suas variáveis ìndicadoras. Este acompanhamento deve, na medida do

possível, ser explicitado em números, através de critérios (estabelecidos de forma

científica, associando concentraçöes ou nÍveis a efeitos no meio ambiente) e padrões

(valores-limites estabelecidos por lei para serem atendidos no manancial destinado a

um determinado uso), constantes em normas, padrões e legislaçöes (PORTO, 1999).

A padir da literatura disponível, nota-se que a maioria das normas técnicas
(ABNT, 1987a,'1987b, 1e87c, 1987d, 1989, 1990, 19s2, 1993,.1gss, 1996a, 1996b),

näo obstante sua importância, têm caráter voluntário, não sendo, portanto, obrigatórias

e de cunho legal. Já os padrões, em sua ma¡oria, são utilizados como instrumentos

legais (SILVA, 1975; MUNN, 1979; FEEMA, 1990; LAROUSSE, 1999; SÁNCHEZ,

2001).

Nas ciências ambientais, säo de uso corrente os padröes de qualidade ambiental

e dos componentes do meio ambiente, bem como os padrões de lançamento de
poluentes. Ësses padröes são como l¡mites quant¡tativos e qualitativos oficiais,

regularmente estabelecidos (FEEMA, op cit.)

Segundo MUNN (1979), padrões de qualidade ambiental são ,,condiçöes

l¡mitantes da qualidade ambiental, muìtas vezes expressas em termos numéricos,

usualmente estabelecidos por lei e sob jurisdição específica, para a proteção da saúde

e do bem-estar dos homens". ABNT ('1993) define-os como "o conjunto de parâmetros

e respectivos limites, que definem a qualidade exigida para o meio ambiente,,.

ABNT (op. cf.) define padrões de qualidade das águas como o,,conjunto de

paråmetros e respectìvos limìtes, como por exemplo, concentrações de poluentes, em

relação aos quais os resultados dos exarnes de uma amostra de água säo comparados

aquìlatando-se a qualidade da água, para um determinado fim". Também defìne
padrõe$ de potabilidade como "o conjunto de parâmetros e respectivos limites, como,
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por exemplo, temperatura, concentração de determinadas substâncias e índices de

coliformes, que devem ser atendidos pela água destinada ao abastecimento público,,.

Os padröes de lançamento de efluentes líquidos, definidos por FEEMA

(1990) como "padröes a serem obedecidos pelos lançamentos diretos e indiretos de

efluentes líquidos, provenientes de atividades poluidoras, em águas interiores ou

öosteiras, superficiais ou subterrâneas.,.".

Quanto à legislação, POMPEU (1O77) in pOMpEU (1999) cita a expressäo

Direito da Águas: "conjunto de princípios e normas jurídicas que disciplinam o domínio,

uso, aproveitamento e preservação das águas, assim como a defesa contra suas

danosas conseqüências".

A legislação federal pode ser encontrada em SALVADOR (1989), ABRH (1991,

2000), poMpEU (1999), cËOC|TTES (2000), MMA (2000), SENADO FEDERAL

(2000), vARcAS HAGER (2000) e CETESB (2001) Atguns dos principais marcos e

ìnstrumentos legais estäo relacionados no Quadro 4.1.1, <iestacando-se, quanto à
qualidade das águas, a Resolução CONAMA 2Ot1gB6 ("padröes de qualidade,,) e a

Portaria 36/1990, do Ministério da Saúde ("padröes de potabilidade,,).

Embora haja grande quantidade de leis ou ìnstrumentos legais federais, em geral

säo mais aplicados às águas superficiais, havendo carência ou inexistência em relaçäo

a águas subterrâneas. Na verdade, ainda nâo há legislaçâo federal específica e

atualizada sobre a proteçäo da qualidade das águas subterrâneas, havendo apenas o
Projeto de Lei 7127 , de 1986. Discussões têm sido efetuadas no sentido de se reverter

esta situaçåo (ABAS, 1997, 1998, 1999).

Como lembra REBOUÇAS (1999), "muito embora se fale de gestão integrada a
partir da Lei das Águas, de 1997, esta coloca em destaque as águas superficiais, sem

considerar a indissociabilidade com as águas subterrâneas no ciclo hidrológico",

QUADRO 4.1 .1 - Relação de marcos e instrumentos legais federais do Brasil
relacionados à qualidade das águas.

Lèí ou ¡nstru men-
to lêgal foderal
Decreto Federal
24643, de 1 934

D¡soiim¡nação e princiþais pontos de intèrêssé

"Código de Aguas". E o marco inicial da legislaçäo de controle da
qual¡dade das águas no Brasil, estabelecendo o conce¡to de "águas
públicas de uso comum". Regulameniou o aproveitamento dos
recursos hídricos e estabeleceu como proprietário o abaslec¡menlo
públ¡co, reforçando a necessidade de manter-se sua qual¡dade.



Lði ou ¡nstru mên.
to l€gal fed€rål
Decreto Federal
50877, de 1961

Discrimìnação e pr¡nc¡pais pÕntos d€ intorossé

D¡spôs sobre o lançamento de resíduos tóx¡cos ou oleosos nas águas
inter¡ores, constituindÕ a primeira legislação federal específica sòbre
poluição das águas. Estabeleceu a exigênc¡a de lratamento dos
resíduos liquidos, sól¡dos ou gasosos, domiciliares ou ¡ndustr¡a¡s,
antes do seu lançamento às águas interiores ou litorâneas. prev¡u
também a class¡f¡cação das águas, de acordo com seus usos
preponderantes. Peìa prìme¡ra vez fo¡ definido em le¡ federal o termo
poluição, aplicado às águas: "qualquer alteraçäo das propriedades
fís¡cas, químicas e b¡ológicas das águas que possa ¡mplicar prejuizo à
saúde, à segurança e ao bem-estar das populaçöes e, ainda, com-
prometer sua util¡zação para f¡ns agrícolas, industr¡a¡s, comerciais,
recreat¡vos e, principalmente a existênc¡a normal da fauna aquática',.

Decreto-le¡ Federa I

303, de 1 967

Decreto-le¡ Federal
1413, de 197 5

Decrelo Federal
76389, de 1975

Lei Federal 6225,
de 1975

Criou o Conselho Nacional de Controle da poluição Ambiental,
estendendo o conceito de poluição aos ambientes aéroo e lerrestre e

Decreto Federal
7647O. de 197 5

l!1I) il:lll- expre*ssão "me¡o ambienre".
D¡spôs sobre o controle O" p"lr¡C"-ãà n*¡o ".0*"r. pr*o";o p-
atividades industriais

Le¡ Federal 6766,
de 1 979

Sobre as medidas de prevênção e conlrole da polu¡çåo industr¡al

Le¡ Federal 6803,
de 1 980

'7 )l

(continuação)

Discriminação, pelo Ministério da Agr¡cultura, de reg¡ões para execu
ção obrigatória de planos de proteçáo ao solo e combate à erosão.

Le¡ Federal 6938
de 1 981

Criou o Programa de ConservaÇão dos Solos

Resoluçäo CONA-
MA 1, de-1986

Sobre o parcelamenlo do solo urbano

Resolução
CONAMA 20, de
'1 986

D¡retrizes bás¡cas para o zoneamenlo indusfrial. Enlre outros
dispositivos, o le¡ prev¡u o l¡cenciamento para implantação, operaçâo
e ampliação de esta be lec jmentos industriais naquelas áreas, sendo
de competênc¡a dos órgãos esiaduais de proteção ao meio ambiente.
Definiu a Polílica Nacional do Meio Ambiente e cr¡ou o CONAMA
i9_91:_91!"_I3:,"!_?l 9g l1_.1 " 

Am b ¡ ente).
Def¡niçöes, responsabilidades, critér¡os básicos e d¡retrizes gerais
para uso e implemenlação da Avaliação de lmpacto Ambìental (AlA).
Alterou os critérios de classificação dos corpos d'água da Uniåo,
estabelecidos anteriormente pela Portâria 01311976, do Ministério do
lnterior. Acrescentou diversos parâmetros e alterou padrões relativos

Resoluçåo
CONAMA 20, dE
1e9.9 (".rlll,e93 .)

a vários componentes, tornando-os mais reslr¡t¡vos.
Propôs o enquadramento dos corpos d'água federais, com o estabe-
lec¡mento do nível de qualidade (classe) a ser alcançado e/ou manlido
em um segmenlo de co¡po d'água ao longo do lempo. Estabeleceu
que a classificação dos corpos d'água federais deve ser efetuada com
base nos usos preponderantes, através de nove classes de qualidade,
sendo cinco delas para águas doces.

Essas classes consideram a classificação
salinidade: águas doces (<500ppm), salobras
e sal¡nas (>3000ppm)

das águas quanto à
(enlrè 500 e 3000ppm)

(continua)



l Lri ou instrumei-T-. - .

ii" ì"ã"r ;;ã;;;;'-" I 
Discrim¡naçäo e principais pontos de interêsso 

I__._-lcoìstitu¡çáo l: i:^", -y- dos grandes marcos na queslão hídrica brasireira, por tornar 
IÞf asr' de os recursos hídricos de dominio púbrico, e por tratar de ',recursos 
I

91. 10 1?98 ^^em lhídricos,' e não de .'águas,.. Esrabeteceu, em seu Arr 2?
ì:u"" jrlgo", 

^20, ^a lcompetência supteriva dõs Esrados e municípios pá* ;öi.t"Tä, ã i¿4 ' ¿o. 3Q ' 43, 49. I me¡o ambiente e combater a poruiçåo em quarquer 0"" sr"" roräá",1 I

lll-^'oo -t 
2?l le .no nrt 24, a comperênc¡a åos Ësrados i.ru ";råg,"lurlorreramente rsopre Recursosrsoþre.(...) conservação da natureza, defesa dõ soro " ,.ìri"ã" IFlidricos Inairrrais, 

[roteção Oo må¡o-amO¡enle e conlrole da poluição;.

3""r1u¡,3. .u, lF;;ru"" ," *t"r ."*.'";*., " o-*.j;; .,n-r-':'Yv - |M¡nistério cJa I l

Saúde, de 1990 i I

G¡ s¿gã, o" r õõz l ,-.i 0"" Ágr""" oeln¡, " orgãniração aom¡n¡strar¡va o,,. ,n"u,r,, o I

lpol¡t¡ca Nacional de Recursos Hidflcos. - - 
|

Lei 9605, de 1998 
I :f g¡. de crimes Ambientais". Anisr¡a temporária a esla rei, atraves oa I

--_-._-ly,9gf" 
provisória 17io, de 07.08.1 998.

f igr_.,q . 
g:_ a;l I Dr';ã;- ;.b.. ãgrr" 

-"rbi;rr;;;; jer¡ne *¡tério" o. oriorgr" å. I7127' de 1986 ]dire¡ros de seu uso e ourras provrdências. s"u "riãrå"ä ãJl
lo-'1:.rol: está indefllda __- _ l

Lèi ou instru mêñ "
to legal federa I

Igllgs- ^sllYADoR 
(1gse). ABRH.(Je91, 2000). poMpEU lrsoo¡, ceocrrrs Booo¡, rvrrvrn 1zoo0lSENADO FEDERAL (2OOO), VARGAS HAGER (2OOO),

No Estado de såo pauro, os recursos hídricos são geridos pera secretaria
Ëstadual de Recursos Hídricos, saneamento e obras (sRHSo) na questão quantitativa
e pela secretaria Estadual de Meio Ambiente (sMA) na questão qualitativa (vARGAs
HAGER, 2000). Dentro da estrutura da sMA, a CETESB é a agência ambientar do
Estado, encarregada da realização de ações de controle, licenciamento, fiscalização e
monitoramento das atividades potenciarmente poluidoras (sMA, 1997, 1998).

A legislação do Estado de são pauro pode ser encontrada em ABRH (1991,
2OOO), POMPEU (1999), GEOCITIES (2OOO), LEGISLATIVO ESTADUAL DE SÃO
PAULO (2000), vARcAS HAGER (2000) e cETEsB (2001). Arguns dos principais
marcos e instrumentos legais estão relacionados no euadro 4.1,2.

Quanto às águas superficiais, destaca-se o Decreto B46Bt1976 (,,padrões de
qualidade das águas e de lançamento de efluentes,,).

Quanto às águas subterrâneas, o Decreto Estaduar J2gsit1gg1, reguramentou a
Lei Estadual 6134i1988, e segundo seu Art. 14, "nenhuma atividade desenvolvida
poderá poluir, de forma intencional ou não, as águas subterrâneas,,.

segundo o Art. 15, "todos os projetos de ¡mprantação de empreendimentos de
alto risco ambientar (...) e quaisquer outras fontes de grande impacto ambientar ou de
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pericu¡osidade e r¡sco para as águas subterrâneas deverão conter uma delalhada
caracterização da hidrogeologia e vulnerabilidade de aqüíferos, assim como medidas
de proieçåo a serem adotadas".

sobre a disposiçäo de resíduos, o Art. '16 estabelece que "os resíduos sólidos,
líquidos ou gasosos provenientes de quaisquer atividades, somente poderåo ser
trånsportâdos ou lançados se não poluírem águas subterrâneas,'.

sobre a potabilidade das águas, o Art. 1B clita que "as águas subterrâneas
destinadas a consumo humano deverão atender aos padröes de potabilidade fixados
na legislação sanitária".

QUADRO 4.1 .2 - Relaçåo de marcos e instrumentos legais do Estado de são paulo
relacionados à qualidade das águas.

Lei ou instrum6nto
legal Eslad ual
Lei Est. 997, de 1976

Decrelo Estad ual
8468, de 1 976

Discriminação e pr¡ncipais pontos d6 intêrosse

Sobre o Controle da Polu¡çäo do Me¡o Ambiente
Regulamenta a Lei Estadual 99T11976. Foi alterado pelos decretos
estadua¡s 11720,.12045, 15425, 12266, 17299, 18386, 22032, 2312A,
27 399 e 28313. É cons¡derado um dos pr¡nc¡páis lnstrumentos legais,
enquadrando as águas interiores em qualro classes (Art. 1g):
- Classe 1: destinadas ao abastec¡mento domést¡co, sem tratamento
prévio ou com simples desinfecção;
- Classe 2: destinadas ao abastecimento doméstico, após tralamenlo
convencional, à ¡rrigação de hortaliças ou plantas frutíferas e à
recreação de contato primário (nataçåo, esqui-aquático e mergulho);
- Classe 3: dest¡nadas ao abastecimento doméstico, após lratamenlo
convencional, à preservaçäo de peixes em geral e de outros
elementos da fauna e da flora e à dessedentação de animais;
- Classe 4: destinadas ao abastecimentÕ domést¡co, após tratamentoavançado, ou à navegação, à harmon¡a paisagÍstica, ao
abastecìmento industrial, à irrigação e a usos menos exigêntes.
Neste decreto, também sâo definidos padrÕes de lançamento de
efluenies líquidos em corpos d'água estadual (Art. 1S) e ém sistemas
de esgolos providos de tratamenio (Art.19-A).

Decreto
1:"/5_5: j:1s77
Decreto
24932, de 1 986

Le¡ Esladual
1988

Estadual

Estadua¡

Enquadramento dos corpos d,água receptores do Decreto 846g11976
Foi alterado pelo Decreto 2483911986

lnstituiu o S¡stema Estadual do Meio Ambiente e cr¡ou a Secreiaria
.1" !:.91L19 lvl_eio Ambienre (SMA).

Sobre a preservação dos depósitos naturais de águas sublerrâneas
do Estado de São Paulo. E considerada uma das únicas leglslações
brasileiras específicas sobre a preservaçâo da qualidade Oãs águas
s u ble rrânea s



Lei ou instrumênto
legal Estad uel
Constituição Estad ua l,
de 1989

Lei Estadual 7663, de
1 991

Decreto Ëstadual
32955, de 'l 991

Lei Esl. 8275, de 1993

Decrelo Estadual
36787, de 1 993

Discriminåção e prinoipais poñtos da intér€s$e

Seção ll - dos Recursos Híd¡icos

Le¡ Est. 8275, de 1993

Sobre a Poìítica Estadual è Sistema lntegrado de Gerenciamento cle
Recursos H ídricos.

Decreto Estad ua I

36787, dè 1 993

Regulamentou a Lei 6134/1988, sobre águas subterrâneas

Decrelo Estad ua I

37300, de 1 993

Criou a Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras

Decreto Estadual
41258, de 1996.

Ajustou o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) e o Comitê
Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hidricos (CORHI),
cr¡ados pelo Decreto 27576t1987, às disposiçóes da tei 766i/1991.

Porta ria e Decreto
717 , de 1996

_9j'"1 ? 9-..1r"1"13 i:jg9y."os Hídricos, Saneamento e Obras
Ajustou o Consetho Estaduat de Recursos Hídricos fCnfUã " C..¡tã
Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos (CORHI),
criados pelo Decreto 27576119A7, às d¡sposições da le¡ 7663/1991

Le¡ Estadual 9866, de lsobre d_iretr¡zes e normas para a proteção e recuperaçåo das þacias1997 lhidrográficas dos mananciais de interesle regionäl do'Estado

t7

(continuaçäo)

Regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO)
criado pela Lê¡ 7663/'1991 .

Fontes: ABRH (1991,2000), PoMpEU ('i999), cEoctlEs (2000), LEGtsLATtvo ESTADUAL DE sÁo

Outorga e F iscal¡zação.

PAULO (2000), VARGAS HAGER (2000), CETESB (2001),

Do Departamento de Águas e Ënerg¡a Elétrica (DAEE), sobre outorga
de uso da áOUa.

Composição e funcionamento do Conselho Estadual de Sanêamento
(coNESAN).



4.2. Aspectos geoquímicos de interesse

Elementos-traço e metais pesados

Embora haja grande quantidade de definiçöes e denominaçöes (elementos-

traço, metais-traço, metais pesados, micronutrientes, microelementos, elementos
menores, inorgânicos-traço), há consenso dentro das ciências da Terra de que são
considerados elementos*traço aqueles cuja concentraçåo é inferior a 0,.1% (loOoppm)
nos materiais naturais. Para ciências bioquímicas ou biomédicas, såo aqueles cujo teor
nas plantas e tecidos animais é inferior a 0,01% (ADRIANO, 19S6),

Este autor define elementos{raço como "aqueles de ocorrência em sistemas
naturais ou perturbados e que, quando presentes em concentraçöes suficientes, são
tóxicos para os seres vivos". São: As, Ag, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, F, Hg, Mn, Mo, Ni,

Pb, Sb, Se, Sn, Ti, Tl, V e Zn. Fe e Al não entram em sua classificação, por serem
considerados elementos marores.

lnvestigaçöes ambientais indicam que arguns dos erementos{raço, como Ag, Be,

cd, Pb e Hg, em suas várias formas iônicas ou moleculares, não são essenciais ou
be¡léficos aos organismos vivos, nern mesmo nos níveis considerados extremamente
baixos de concentraçäo. outros, entretanto, como cu, Mn, Ni e Zn, podem apresentar
propriedades micronutrientes aos organismos vivos dentro de certos limites, os quais

ultrapassados, pâssam a exibir toxidez (SCHWARZ, 1978; ADRIANO, op cit.).

MCBRIDE (1994) alerta para os elementos que representam potencial risco para
a saúde pública, elegendo os metais prioritários: As, Be, Sb, Cd, Cr, Cu, pb, Hg, Ni,

se, Ag, Tl e Zn. Embora alguns destes elementos não sejam metais, do ponto de vista
de classificação química, são de importância aos estudos ambientais pela possibilidade

de toxicidade.

o termo metal pesado também apresenta grande quantidade de definições na
literatura. segundo PHILLIPS (1981) apudALLowAy (1995), metal pesado é um termo
ap cado a um grande grupo de elementos-traço, importantes tanto industrial quanto
biologicamente e, embora uma definição nåo completamente satisfatória do ponto de
vista químico, é mais amplamente usada para os elementos com densidade maior que
6 gicm3 Para ADRIANO (1986), sâo eremenios com densidade maior que sgicm3.

BARCELÓ & poScHENRtEDER (1992) e pUNZ & STEGHARDT (1993) apud
MALAVoLTA (1994) definem metal pesado como o conjunto heterogêneo de
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elementos com densidade maior que sg.cm-3, ou que possui número atômico maior que
20. A expressäo engloba metais, semimetaìs e ametais como o selênio (se). segundo
MALAVOLTA (1994), imprópria ou näo, a expressäo metar pesado parece ter sido a
mais usada para designar metais classificados como poluentes do ar, água, solo,
alimentos e forragens, como Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Co, Ni, V, Al, Ag, Ccl, Cr, Hg e pb.

Para HILLERT (1997), a denominaçäo metal pesado tem sìdo utilizada entre os
formuladores de políticas públicas para se referir a alguns metais com alto potencial
toxicológico, cujas concentraçöes têm aumentado significativamente nos solos das
zonas urbanas e agrícolas, por causa de atividades antrópicas.

segundo KABATA-PENDTAS & PENDTAS (19s4) e McBRTDE (1994), outros
termos, alguns deles pouco apropriados, têm sido utilizados na literatura na
denominaçåo comum de metais pesados: elementos tóxicos, metais tóxicos,
contaminante, poluente etc.

segundo HYPOLITO (1998), podem ser considerados metais pesados os
elementos químicos metálicos com densidades superiores a 5g.cm-3. segundo este
autor, alguns elementos comumente citados na literatura como meta¡s pesados nâo se
enquadram em tal definiçâo: se, Be, Al, Ba, As etc. As justificativas são: o selênio,
embora carcinogênico, é um ametal e com dens¡dade de 4,79g.cm-3, Berílio, alumínio e
bário, embora metais tóxicos em certas concentraçöes, apresentam baixas densidades
(1 ,86, 2,71 e 3,59g.cm 3, respectivamente); no caso do Ar, arém da densidade, trata-se
de um elemento maior. o As, embora seja um contaminante conhecido e apresente
densidade de 5,73g.cm-3, é um semimetal.

HYPoLlro (op. cit.) aconselha, assim, a utrlizar o termo metar pesaclo somente
para os elementos metálicos com densidades superiores a sg.cm-3. para os demais
elementos, seriam aplicados termos específicos, como por exemplo ',o arsênio é um
semimetal tóxico quando...". Desconsiderando-se a queståo da densidade (s ou 6
g.cm-3), esta definiçäo de metal pesado parece a mais rigorosa.

Historicamente, os primeiros estudos com elementos{raço ou mesmo metais
pesados no solo estavam mais associados a fins agronômicos (macro e
micronutrientes). A existência de adjetivos "contaminante", ,,poluente,' e similares é
mais recente, sendo mais intensamente utilizados a partir da década de 1g70, com a
detecçäo de concentraçöes anômalas, pr¡ncipalmente em centros urbanos e industriais
(ALLOWAY, 1e95)
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A ATSDR (Agency for Toxic subsfances and Disease Registry) e a EpA
(Environmentat Protection Agency), agências norte-americanas, apresentam "listas de
prioridade de substâncias perigosas". segundo o ranking de 1g97, que inclui mais de
200 substâncias inorgânicas e orgânicas, o As ocupa a primeira posiçâo, seguido do
Pb. outros elementos ocupam posições prioritárias ou intermediárias: Ni (49e), Zn
(65s), Cu (1364), Se (142a) etc, Boro não aparece nesta lista (ATSDR, 1999a).

Mobilidade e fixação no solo

solo é um componente-chave de ecossistemas terrestres, sujeito a variações de
curto-prazo em suas propriedades. É resultante da atuação interativa de diversos
fatores: rocha-fonte, clima, topografia, atividade biológica, tempo e atividade humana. É
um sistema dinâmico, heterogêneo e comprexo, que apresenta fases sórida (orgânica
e/ou mineral), líquida e gasosa. suas propriedades säo resultantes de equilíbrios
físicos e químicos entre estas três fases, dentro das dinâmicas interna e externa da
Terra (JENNY, 1941;VtEtRA, lgBS apucl GALETI, 19S9; ALLOWAY, 199S),

os minerais presentes no soro såo, usuarmente, resurtantes da decomposição
química de fragmentos de rocha ou minerais secundários, incluindo argrlominerais,
óxidos e hidróxidos de Fe, Al, Mn etc. e alguns carbonatos. A matéria orgânica inclui
orgânismos vivos (mesofauna e microorganismos), restos de vegetais e an¡ma¡s mortos
e húmus. os materiais sóridos arranjam-se espacialmente em agregados, cujos
espaços vazios såo preenchidos por gases ou líquidos (ALLOWAY, op. cit.),

Em reg¡öes com ¡ntemperismo químico atuante, tais quais as de clima trop¡cal e
subtropical, processos físico-químicos de alteração supérgena atuantes nas rochas
pré-existentes (ígneas, metamórficas ou sedimentares) serão decisivos na definição no
conteúdo de metais pesados e outros elementos{raço no solo.

lnicialmente, o teor tende a ser semerhante ao da rocha de origem, que por sua
vez é conseqüência do conteúcio presente nos mìnerais que constituem a rocha
original. com o passar do tempo, no entanto, a quantidade destes elementos irá mudar,
devido à influência de reaçöes e mecanismos como sorçäo (sorção e dessorção), co-
precipitação, complexaçåo orgânica, seletividade de agentes adsorventes, dissoluçåo,
hidratação, desidratação, oxidação, redução, carbonatação etc. (KABATA-PENDlAs &
PEND|AS, 1984).
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Esses diferentes mecanismos e reaçöes säo controladores da mobilidade e
fixaçáo de íons no solo. Além disso, há um conjunto de propriedades-chave que

interferem no comportamento dos constituintes do solo: presença, tipo e quantìdade de

matéria orgânica, argilominerais, óxidos e hidróxidos de Fe, Mn e Al; pH do solo;

capacidade de troca iônica (catiônica e aniônica); reaçöes de óxido-reduçäo; superfície
específica; textura; temperatura; densidade aparente etc, (ALLOWAY, 199S;

ARTEAGA, 1996).

Geoquimicamente, um elemento introduzido no solo pode terminar em uma ou

mais das seguintes formas: dissolvido em solução clo solo; preso a sítios de troca em

constitu¡ntes sólidos orgânicos ou inorgânicos; incorporado ou fixado a minerais;
precipitado com outros componentes; ou incorporado a maieriais biológicos. As duas
primeiras formas são denominadas móveis ou biodisponíveis; as demais, säo
relativamente imóveis, embora às vezes possam se tornar mais móveis e
biodisponíveis com o tempo (ADRIANO, 1986).

Os mais importantes mecanismos que afetam o comportamento e a
biodisponibilidade de metais nos solos são aqueles relacionados à adsorção de metais
da soluçåo sobre as partículas sólidas do solo (ALLowAy, op. cit.). Além disso, sua
quantidade no solo, bem como os processos geoquímicos nele atuantes, poderá sofrer
mudanças significativas quando da presença de atividades humanas (KABATA-

PENDIAS & PENDIAS, op. cit.).

pH do solo

O conceito de pH está relacionado à concentração de ions H* da soluçåo
presente nos poros, estando em equilíbrio com as cargas de superfície das particulas

do solo. É uma propriedade do solo afetada por suas heterogeneidades naturais, pela

adsorção de H* na superfície das partículas, por mudanças no potencial redox, por

mecanismos do solo que tamponam o pH (incluindo íons hidróxi-aluminosos,

carbonatos, reaçöes de troca ìônica etc.), entre outros (ALLOWAY, op. cit.).

os valores mais usuais de pH do solo são entre 4 e g,s, com extremos entre 2 e
10,5, sendo que a maior parte dos metais pesados é menos móvel sob condições
alcalinas (FULLER, 1977 apud ADRIANO, op. crl.).



segundo TAN (1993), uma maneira relativamente simples de se verificar se as
cargas de superfície das partículas do solo são posit¡vas, negativas ou nulas, é a

verificaçäo do A pH, obtido por:

pH (Hro) = leitura do pH pela extraçåo de soluçäo clo solo apenas com água destilada;
pH (H2o + KCI) = leitura do pH pela extração de soluçåo do solo com soluçåo de KCl.

Neste caso, se o apH < 0, as cargas de superfície são predominantemente
positivas e vice-versa. Quando A pH = O, tem-se o ponto de carga zero.

Capacidade de troca catiônica - CTC

A troca iônica é um mecanismo reversível pelo qual íons retidos na superfície de
uma fase sólida säo substituídos por quantidade equivalente de outros íons, quer estes
estejam em soluçäo numa fase líquida, quer estejam ligados a outra fase sólida. Essas
trocas ocorrem sem que haja, necessariamente, sensível alteraçäo ou decomposiçäo
da fase sólida (BRADY, 19S9).

Quando a troca envolve cátions, recebe a denominaçáo de troca cationica, e
pode ser expressa pela capacidade de troca catiônica - crc, que é a quantìdade de
cátions adsorvida de forma reversível (em mols de carga positiva) por uniclade em
massa de material sólido (McBRlDE, 1994).

Em muitos casos, há certa seletividade ou preferência por determinado cátion
por-_parte o sól¡do adsorvente, condicionacla, dentre outros fatores, pela valência e grau
de hidrataçäo dos cátions trocáveis (BRADY op c¡t)

Em geral, a crc dos solos é muito superior a sua capacidade de troca aniônica,
devido à grande quantidade de cargas negativas sobre superfícies de colóides do solo.
Essas cargas negativas são de dois tipos: cargas permanentes (devido a substituiçöes
isomórficas, sendo independentes do pH) e cargas dependentes do pH (sobre bordas
de argilominerais, sobre polímeros húmicos e óxidos/hidróxidos). os solos minerais
apresentam valores de crc de até 60 cmol.kg-1, e nos solos orgånicos este valor pode
exceder 200 cmol.kg-r (ALLOWAY, 199s).

Arg ilom inerais

Definiçöes e características sobre os argilomrnerais podem ser encontradas em
DANA (1969), BAILEY (1980), BRINDLEY & BROWN (1980), CAILLÈRE Et AI, (1982),

A pH = pH (HzO)- pH (H2O + KCt) (2) onde:
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BATES & JAcKsoN (1ss7), BRADY (19s9), McBRTDE (r994), entre outros. sâo
substâncias cristalinas, pertencentes ao grupo dos filossilicatos, sendo silicatos
hidratados, essencialmente de Al e, às vezes, de Mg e Fe e quantidades menores de
outros elementos (ca, Na, K, cr, Mn, L¡). caracterizam-se pera pequena dimensäo e
pela habilidade em reter quantidades substanciais de água e/ou íons na superfície da
partícula. Raramente ocorrem na forma pura nos solos e, em geral, têm colóides
húmicos e óxidosi hidróxidos preciprtados ligados a eles. Este complexo organo-mineral
desempenha papel muito importante no conirole das concentraçöes iônicas no solo.

os argilominerais do grupo da caurinita (tipo 1 : 1) são formados pera

superposição de uma camada tetraédrica (T) a uma octaédrica (o), originando um
folheto que se repete sucessiva e perpendicularmente ao eixo c cristalográfico. Náo
contêm cátions interplanares e têm espaço interplanar de 7A. Apresentam superfície
específica entre 5 e 40 m2.g-1 e crc entre 3 e 20 cmol.kg-1, sendo valores
relativamente pequenos, se comparados a de outros argilomrnerais. por serem, em
geral, os argilominerais mais freqüentes nos solos de clima trop¡cal, são de grande
relevância para o estudo do comportamento de metais. solos com caulinita, dadas
suas características estruturais (pouco ou nenhuma substituiçåo isomórfica)
apresentam remoçäo catiônrca acentuada ou pouca sorçåo, entretanto, a presença de
OH- expostos na superfície e em arestas quebradas de partículas cauliníticas torna-a
receptora de cátions (wHrrE, 1gB7 apud ALLowAy, 1995; McBRTDE, op. cit.;
SANT'ANNA, 1e94).

Dentre os arg¡lominera¡s do tipo 2:1, o subgrupo das micas dioctaédricas contém
as espécies muscovita, paragonita e illita, e espaçamento ¡nterplanar variando entre g,6

e 10,0 A, A illita apresenta menor regularidade no empilhamento das camadas que as
micas bem cristalizadas e comumente ocorre misturada a outros argilominerais. É um
nome geral para materiais sedimentares, presentes em folhelhos arg¡¡osos ou taguás,
de espaçamento basal de '10 A. Apresenta superfície específica entre 100 e 200 m2.g-1

e crc entre 1 0 e 40 cmor. kg-1, ocupando, entre os argirominerais, uma posição
intermediária entre caulinitas, com valores mais baixos, e esmectitas e vermiculitas,
com valores mais elevados (GoMES, 1989; souZA sANTos, 1989; wHrrE, 1987
apud ALLOWAY, op. cit.: SANT,ANNA, op cit ).

Ainda dentre os argilominerais 2:1, o grupo da esmectita tem como principal
subgrupo o da montmorillonita, que inclui as espécies montmorillonita e nontrolita,
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dioctaédricas e com espaço interplanar variando de 14,s a .1s,5 A. os cristais de
montmorilonita säo de dimensöes muito reduzidas (dimensâo média 0,.r5 ¡tm), tem
espessura muito mais fina que a da illita e da caulinita e limites muito irregulares. De
forma geral, as esmectitas apresentam elevados valores de superfície específica (700 a
800 m2,g-1) e de CTC (80 a 120 cmol kg-1) (coMES, 1989; WHITE, 1987 apud
ALLOWAY, 1e95; SANT'ANNA, 1994).

Estruturas em camadas interestratificadas såo muito comuns na natureza, ou
seja, uma dada partícula de um argilomineral pode ser constituída pelo empilhamento
de camadas unitárias alternadas, por exemplo de illita e montmorillonita. os
interestratificados representam estados metaestáveis ou de transição que se verificam
normalmentê na evoluçäo ou transformaçâo (BRINDLEY & BRowN, 19Bo; GOMES,
op. crT.; SANT'ANNA, op. crt.).

éxidos de Fe, ,At e tVIn

Óxidos e hidróxidos de Fe, Ar e Mn desempenham importante paper no
comportamento de metais no solo. Eles geralmente ocorrem na fração argila, estão
usualmente misturados com argilominera¡s e apresentam, com frequência, estrutura
desordenada. Em regiões de crima tropicar, podem ser mais abundantes que
argilominerais. Nos perfis de solos, precipitam a partir das soluçöes percolantes,
ocorrendo nas seguintes formas: como "capas" ou revestimento em partículas do solo,
onde estäo com freqüência misturados como argilas; preenchendo vazios; ou segundo
nódulos concêntricos (ALLOWAY, op. cit).

No caso do ferro, essas precipitaçöes inicialmente formam ferrj-hidróxiclos
gelatinosos (por exempro, 5 Fezo¡. 9 H2o) e, graduarmente, sofrèm des¡dratação até
formas mais estáveis às condiçöes supérgenas, como a goethita. Goethita (o-Feo.oH)
e hematita (o-Fe2o3) säo os óxidos de ferro mais freqüentemente encontrados.
Limonita (Feo.oH nHzo) é um termo de campo usado para se referir a óxidos de ferro
hidratados de identificação incerta. Dentre os óxidos de Mn, os mais freqüentes são
birnessita, hollandita e titiosforita (ALLowAy, op. crt.; KLEIN & HURLBUT JR., 1993).

Em relação à dinâmica dos meiais no solo, óxidos de Fe e Mn co-precipitam e
adsorvem cátions presentes nas soluçöes intersticiais do solo, como os de co, cr, cu,
Pb, Mn, Mo, Ni, V e Zn, e ânions, como HpOaz- e AsO¿3-. Há, neste caso, relação direta
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com o pH (e A pH) do solo. Outros fatores controladores da quantidade desses óxidos
no solo são as condiçôes redox e atividades de microorganismos (ALLowAy, 199s),

No caso do alumínio, o óxido mais freqüente é a gibbsita (o-Al(OH)3 ou tr_
AIO OH), que é um produto de alteraçåo e hidrólise de minerais silicáticos de atumínio,
característico de climas quentes tropicais e subtropicais. No meio natural, os hidróxidos
de aluminio apresentam-se como partícuras muito finas, com dimensöes que podem
chegar àquetas dos coróides (KLETN & HURLBUT JR., 1993; TAN, 1993; ALLowAy,
op. cit.),

Matéria orgânica

os constituintes orgânicos dos soros e sedimentos recentes säo importantes
agentes de intemperismo, bem como da mobirização e fixação de erementos-traço.

A matér¡a orgânica do soro é freqúentemente dividida, nos estudos, em
substâncias não-húmicas e húmicas. As näo-húmicas sâo substâncias bioquímicas
como aminoácidos, carbohidratos, ácidos orgânicos, ripídios, óreos e graxas, que ainda
näo foram transformadas a partir da forma com que foram sintetizadas. As húmicas såo
substâncias amo'fas, ácidas, de coloraçåo amarelada, marrom a preta, poli_
eletrolíticas, de peso molecular rerativamente erevado e que têm uma grande variedade
de grupos funcionais, eomo carboxila, fenóis, entre outros (CHEN & STEVENSON,
apudALLOWAY, op. cit.; TAN, op. crI.).

A composição típica de húmus é de.44-530/o de c, 3,6-5,4% de H, 1,8-3,6%o de
N e 4o-47% de o. Tradicionarmente, húmus tem sido separado em raboratório em trés
fraçöes: humina, que é insorúver em árcaris e ácidos; ácidos húmicos, qr"re såo sorúveis
em álcalis e insolúveis em ácidos; e ácidos fúrvicos, que sáo solúveis tanto em álcaris,
quanto em ácidos. As diferenças entre ácidos húmicos e fúlvicos variam em função do
peso morecurar, dos conteúdos de c e de o, da acidez e da crc (FLoArG et at., 1975,
HAYES & SW|FT, 1979, WH|TË, 1987 apud ALLOWAY, op. cit).

Além de estarem envorvidas nos mecanismos de crc, as substâncias húmicas
também absorvem metais formando queratos, ou sorubirizam-nos através de comprexos
(ALLOWAY, op. cit.).

Nas águas naturais, há uma série de substâncias orgânicas dissorvidas, que
compõem a matéria orgânica dissorvida (MoD), sendo seu níver médio nos rios e |agos
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cle 2,0 mg.L'1, com cerca de 20o/o deste representado por substâncias húmicas
(THURMAN, 1e86).

Extrações seqüenciais seletivas

como se sabe, os estudos relacionados à contaminaçäo de solos e sedimentos
por metais pesados ou elementos-traço têm avançado sensivelmente nos últ¡mos anos.

Parece consenso gue a determinação pura e simples da concentração total de um

determinado elemento, embora seja informação útil em estudos em áreas
contaminadas, não propicia informação adicional sobre a mobilidade e fixaçäo de seus
íons (modificado de BEVILACQUA, 1996).

A forma segundo a quar um determinado ion ocorre no soro é artamente
complexa e depende de grande número de fatores. por outro lado, os processos de
remediaçäo eiou mitigaçäo só podem ser efetuados e clesenvolvidos, conhecendo a

natureza das ligaçöes com que esses íons acham-se presos aos constitr-lintes clo solo.

A natureza dessas ligaçöes, como se verificou, depende das características dos
componentes do solo aos quais se acham ligados os íons poluentes.

A¡nda o melhor instrumento para se localizar onde ocorrem essas associaçöes

såo as extrações seqúenciais, que se revestem de grande importância uma vez que
permitem que se determine a que fração ou fase os íons metálicos acham-se ligados.

os métodos analíticos utilizados para avaliar o fracionamento químico de íons

metálicos em solos e sedimentos são, de maneira geral, baseados em extraçöes
utilizando reagentes apropriados, podendo-se citar, entre outros: LINDSAY (1979),

TESSTER et ar. (1e7s), KERSTEN & FORSTENER (1986), BECKETT (1ese), puLS ef
al. (1992), QUEVAUVILER ef a/. (1993, 1997), AZIKAINEN & NtKoLAtDts (i994),
DAVIDSON et al. (1994), MESTER ef a/. (i99s), PEREZ-C|D e¿ a¿ (199s),

QUEVAUVILER ('1998a, 1998b), ARTZA ef at. (2ooo) e KOT & NAM|ESNtK (2000).



4-3" Cornportarnento do churnbo, zinco e boro

Ghumbo

O chumbo é o elemento mais pesado do Grupo lVA, com densidade de 11,3S

g.cm-3. Na natureza, os íons de chumbo ocorrem segundo dois estados de oxidaçäo

1Pb2* e Pb4'), sendo Pb2* o dominante (ADRIANO, 19s6).

o raio iônico do Pb2* é de 124 pm e pode ser substituído, isomorficamente, por

K*, Mn2* e Ba2* em sítios tetraédricos de silicaios ou por ca2n em carbonatos e apat¡tas
(MALAVOLTA, 1994; ALLOwAY, 199s). segundo ADRTANO (op. cit.), pode substituir
K*, Sf*, Ba2' e mesmo Ca2'e Nan, sendo fixado em sítios minerais.

o conteúdo médio de chumbo é de l3 a 16 mg.kg-. na crosta terrestre e de 14,8

mg.kg-. na crosta continental (KRAUSKOpF, 1967; HEINR|CHS et al., lgBO apud
ALLOWAY, op cit.;MASON & MOORE, 1982).

Em rochas sedimentares, apresenta teores médios de 20-23 ppm em folhelhos e
lamitos (siltitos e argilitos), 7-10 ppm em arenitos e 9-71 ppm em calcários e dolomitos
(ADRIANO, op crt.; NRIAGU, 1978 apardALLOWAY, 19gS),

A concentraçäo natural de chumbo no solo é originária das rochas parentais.

segundo KABATA-PENDIAS & PEND|AS (1984), as concentraçÕes naturais de

chumbo em solos sirperficiais de diversos países variam de 3 a 1g9 ppm, enquanto a
maioria dos valores gira em torno de 10 a67 ppm e a média é de 32 ppm.

Devido à açäo antrópica, muitos soros apresentam-se enriquecidos com
chumbo, sendo que dados recentes mostram de nenhum outro elemento de
características tóxicas ao meio ambiente tem sofrido maior modificação em seu ciclo
biogeoquímico que o chumbo (HUTCHTNSON & MEENA, 19S7).

segundo autores citados por sILVA (199s), nos solos agrícolas, o teor varia de 2
a 200 ppm, concentrando-se nas camadas superficiais. Em solos onde há jazidas,

foram encontradas concentraçöes de 3000 a s000 ppm, com conseqüente toxic¡dade
às plantas e aos animais. De forma geral, os teores comumente encontrados nos solos
estäo entre 15 e 25 ppm.

Segundo CETESB (1997d), altas concentraçöes de chumbo, acima de 100 ppm,

provavelmente refletem efe¡tos de poluiçäo, e o valor de 70 ppm tem sido estabelecido
como limite superior de concentração para solos naturais.
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De modo geral, a concentraçäo diminui à medida que a profundidade do perfil do

solo aumenta, sendo seu acúmulo observado nos primeiros centímetros da superfície,

principa¡mente associado à matéria orgânica (BRADY, 1989)

O Pb antropogênico mostra o mesmo tipo de distribuiçâo, embora em alguns

casos possa descer a 30-45 cm. Segundo CETESB (1997d), em um solo que recebeu

lodo de esgoto durante 6 anos, verificou-se que 90% dos metais estavam nos primeiros

1 5 cm do solo.

Diversos fatores influenciam na disponibilidade do chumbo no solo: presença,

tipo e quantidade de matéria orgânica, argilominerais, óxìdos e hidróxidos de Fe, Mn e

Al; pH do solo; capacidade de troca catiônica; reações de óxido-reduçäo; superfície

específica; textura etc. O pH parece ser o mais importante deles (KABATA-PENDIAS

& PENDIAS, 1984; ALLOWAY, 1995).

Segundo URE & BERROW (1982) apud SÍGOLO (199s), os enriquecimentos de

chumbo em ambÌentes tropicais apresentam sempre forte associaçâo com os óxidos e

hidróxidos de feno dos horizontes lateríticos.

Na atmosfera, o chumbo ocorre devido principalmente à emissão proveniente da

queima de gasolina por automotores e em locais próximos de mineraçöes_

Nas águas naturais, sLla presença e sua estabilidade acham,se estreitamente

relacionadas às condiçöes de pH e Eh o que pode ser constatada através de

diagramas pH = pH (Eh), como os apresentados por GARRELS & CHRIST (1964) e

BROOKINS (l9BB), a exemplo da Figura 4.3.1.

Em meio redutor, o chumbo é pouco solúvel e bastante estável na forma de pbS

(galena) e de PbSO+ (anglesita). Como PbCO3 (cerussita) ocorre em ambiente oxrdante

e meio neutro ou alcal¡no (FETTER, 1993).

Os efeitos do pH na especiação do chumbo podem ser verificados em

exper¡mentos efetuados por HAHNE & KROONTJE (1973) apud ADRTANO (19S6). No

sistema Pb-OH-, à medida que o pH aumenta, há passagem, na soluçäo, de pb2* para

[Pb(OH)]., sendo esta espécie predominante com pH entre 6 e 10. Em me¡o alcalino,

há formaçäo de Pb(OH)2, tPb(OH)3f e [Pb(OH)+]2-, este predominante em valores

elevados de pH (superiores a 1 1 ,5).
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o íon cl , móver, estáver e onipresente em soros naturais, pode ser um agente
complexante importante, competindo com comprexantes orgânicos. A especiaçâo do
sistema Pb-cl é função da concentração de cr', predominando pb2' em baixas
concentraçöes. À medida que a concentração de cr- aumenta, såo formados [pbcr]-,
Pbcl2, [Pbcl3r e [Pbcl4]-(HAHNE & KROONTJE, 1973 apudADR|ANO, 1986)

Em solos não originários de rochas carbonáticas, a sorubiridade cro pb pode ser
regulada por Pb(OH)2, pbg(pO4)2, pb4o(po4)2 ou pb5(pOa)3OH, dependendo do pH
(SANTILLAN-MEDRANO & JURtNAK, 1975 apud ADR|ANO, op. cÍ.).

como se verifica, o estudo do comportamento geoquímico do chumbo em soros
e sedimentos é extremamente complexo. por outro lado, em geral, é pouco móvel,
como se verifica pelos produtos de solubilidade da Tabela 4.3,1.

FIGURA 4.3.1 - Diagrama Eh-
pH para o sistema pb-S-C-O-H
(BROOK|NS, 1e8B).

]llFlnl J:] - Produto de sotubitidade de sais de chumbo (BACCAN et at., 1gs1).

-l!!O.__ 
._ PbCl, Pb(OH), PbSo4 -Þ¡S

K" 1,6.10-13 1,0.10.¡ - 2,s.1ñ 'ñ 
,o-u 7,0.10.28
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Estudos relacionados à especiação do chumbo em águas de rios (Austrália _
Yurrah, EUA - susquehama e Alemanha - Reno) realizados por MC DUFFIE ef a/.

(1976), DE GROOT et at. (1s76) e HART & DAVTES (1s81) apuct MOORE &
RAMAMOORTHY (1984), indicaram que ele acha-se associado principalmente a
materiais em suspensäo (entre 45 e 70% do total).

segundo MooRE (1089), a quantidade total de chumbo nas águas superficiais é
bastante variável, mas tipicamente menor que 0,05 mg.L-1.

o chumbo tem sido notado em concentraçöes anômaras em arguns vegeta¡s e
sabe-se que alguns t¡pos de alimentos agem como dispersores deste elemento no
homem (MO|R & THORNTON apud sícolo, 199S). Arém disso, arguns vegetais
tendem a acumurar chumbo em áreas de solos contaminados e, neste caso, podem
acelerar a possibilidade de afetar o ser humano (KHAN, 1980 apud síGolo, 1998).

Fontes antropogênicas de chumbo

Historicamente, o chumbo tetraetílico tem sido considerado como a ma¡or fonte
antropogênica de Pb no meio ambiente, em função de ter sido colocado como ad¡t¡vo
da gasolina desde a década de 1920 (TAVARES, 1990 apudANJos, 199s). No Brasil,
ocorreu sua substituiçäo parcial pelo álcool na década de 1980.

segundo ATSDR (1999 b, c), nos Estados unidos, a fonte de chumbo no ar
resultante da queima de gasolina passou de g0% na primeira metade do século 20,
para menos de 35% nos últimos anos. Em termos muncliais, atualmente 6g,5% da
produçåo de Pb é utilizada para fabricaçäo de baterias, 11,2o/o em pigmentos, 6,4o/o êm
laminados e o restante em outros usos (ligas, material bélico etc.) (wllsoN, 1g97).

ALLOWAY (199s), CETESB (1997d), TAVARES (1996) apud ANJOS (op. cit.) e
ATSDR (1999 b, c) citam diversas fontes de poluição por chumbo: emissöes a partir da
moagem e transporte de minerais (pbs, pbo, pbso4), da exauståo de automóveis
(halogenados como o pbBr2, pbBrcr, pb(oH)Br etc.) e incineradores, da queima de
carväo; pigmentos e tintas; agrotóxicos, a exemplo do arsenato de chumbo (pbHAsoa),
utilizado em pomares para o controre de insetos daninhos; pesticidas orgânrcos,
baterias; material bélico; lodo de esgoto; liberação de chumbo de encanamentos e
soldas nas águas a serem consumidas; alimentos cultivados em áreas contaminadas;
carne bovina, principalmente fígado; alimentos enlatados; cigarros; tinturas de cabelo;
papel de jornal e anúncios coloridos; cosméticos etc.
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KABATA-PENDTAS & pENDrAs (1ss4) apud CETESB (1997d) apresenta
exemplos de concentraçöes de chumbo em solos contam¡nados de diversos países:
Alemanha, Estados unidos, Grã-Bretanha, Grécia, Horanda etc. Em áreas de
mineração, foram encontrados teores de 1s a 13oo0 ppm; em áreas de indústrias de
processamento de metais, há concentraçöes de 72 a 18500 ppm; em jardins urbanos,
de 6 a 75240 ppm; em locais cle disposição de lodo, de 60 a 42S ppm; em áreas
próximas a rodovias e aeroportos, de 114 a 7000 ppm.

Nas indústrias cerâmicas, o chumbo é amplamente empregado como fundente
(Quadro 4.3.1), devido a seu baixo ponto de fusåo (327,5oc). Também é utilizado como
pigmento (FAGUNDES, 1 997),

qVtDRg 4.3.1 - Principais compostos de chumbo utilizados na indústria cerâmica
(FAGUNDES, 1997).

Antimoniato de chumbo
Carbonato básico de chumbo

Cromato de chumbo
Óxido de chumbo

Tetraóxido de chumbo
Silicato de chumbo

Bissilicato de chumbo
Sulfeto de chumbo

Composto

o homem ingere entre 0,2 e 2 mg de pb diariamente. No sangue e tecidos moles
(por exemplo, fígado e rim), o tempo de retençäo é de cerca de um mês. sua
eliminação dá-se através da urina ou por componentes das unhas e do cabelo. A forte
ligação entre este metal e a queratina dos cabelos e das unhas permite que se faça
uma avaliaçåo da quantidade de metais absorvidos pelo organismo, através do exame
denominado mineralograma, efetuado no fio de cabelo. Além disso, o crescimento lento
destes tecidos queratinosos permite que um histórico da ¡ntoxicação seja traçado
(MOORE, 1989; CORONA, i999).

A maior parte do chumbo é incorporada ao tecido ósseo, devido à semerhança
entre as propriedades dos compostos de chumbo e cáfcio. por deslocar o cálcio dos
ossos, processos degeneraiivos como a osteoporose podem ser observados após uma

Fórmula química

Efeitos nocivos do chumbo à saúde humana

Pbsb2o6

2PbC03.Pb(OH),
PbCrOa

Pbo
Pb304

Pbsio3
Pbo.2s¡02

PbS

Funçäo

Pigmento
Fundente
Fundente
Fundente
Fundente
Fundente
Fundente
Fundente
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exposiçäo prolongada, os sintomas agudos de intoxicação incluem dor abdominal,
constipaçäo, diarréia, Iinha escura na gengiva, fraqueza muscular, anemia, percla do
apetite, mielopatia, náusea etc.

De forma geral, os efeitos do chumbo à saúde humana dependem da
intensidade e da duraçåo à exposrçäo, sendo que, por razöes de ordem neurológica,
metabólica e comportamental, as crianças såo mais vulneráveis que os adultos. Dentre
os efeitos mais comuns, citam-se: decréscimo de quociente de inteligência (el); efeitos
sobre o sistema nervoso, com déficit nas funçöes cognitivas; diminuição das funçöes

sensoriais motoras, nervosas involuntárias e renais; retardamento do crescimento e
problemas na audiçäo em crianças; possibilidade de parios prematuros e do
nascimento de bebês com baixo peso etc. (WHO, 199S; ATSDR, 1999 b, c).

Segundo TAVARES (1990) apud ANJOS (199S), o chumbo inibe a formação de

hemoglobina, provocando um bloqueio metabólico e aumentando as concentraçöes de
Pbs no sangue, os sintomas no sistema nervoso afetado são: ataxia, convulsöes e até
coma. A exposição a longo prazo pode causar danos renais, efeitos no coraçäo e
alteraçäo da pressão arterial.

Ëstudos efetuados em seres humanos não têm demonstrado com rigor a
possibilidade do chumbo vir a causar câncer, entretanto pesquisas expondo roedores a

altas doses de do metal levaram ao desenvolvimento de tumores (EpA, 1999a;

ATSDR, 1999b).

A intoxicação por chumbo, quando em alto grau, necessita de tratamento rápido
e eficiente, os tratamentos orais consistem na utilizaçäo de vitaminas, minerais e
aminoácidos sulfurados (CORONA, 1999).

os limites para o chumbo em água segundo padröes vigentes de qualidade das
águas, lançamento de efluentes e potabilidade säo apreseniados no euadro 4.3.2.

O Quadro 4.3.3 apresenta valores de referência, alerta e intervenção para

chumbo nos solos do Estado de São Paulo (CASARINI, em preparação).



QUADRO 4.3.2 - Parãmetros-limites para o chumbo nos padrões de qualidade das
águ1s (classe 2), lançamento de efluentes e potabilidade 1em mg.L:r¡.

Padrões de qualídade das

águas superficiais*.

Resoluçäo
CONAMA
20l1986

Fonte: MMA (2000), OETESB (2001 ). Obs.

0,03

QUADRO 4.3.3 - valores orientadores de referência, alerta e intervençäo de chumbo

Decreto Éstadual
8468/1976

em solos do Estado de Sâo paulo (em mg,kg-1),

f- 
-valor ue | -n"ror o" - I Vatorei de intervenção

| -*r9'"I"'" I 
,l:nl- [n'* ".tt--'" i¡l*ji"uenu'r |Área inuus

I 17 | 1oo | 2oo I aoo l- tzoo

referência I alerta

Fonte: CASARINI (em preparação).

0,1

Em corpos
d'água - Decr.

Estadual
8468t1976*

de efluentes

o zinco é um metar pertencente ao Grupo I B, d¡varente (znz*) em todos os
compostos, apresenta densidade de 7,133 g.cm't e ponto de fusäo de 419,6oc. É um
elemento essencial para seres humanos, animais e vegetais superiores, sendo também
considerado micronutr¡ente das plantas (ADRIANO, t986; MALAVOLTA, 1994;
ALLOWAY, 19e5),

A maioria das rochas da crosta terrestre contém Zn em concentraçöes variáveis:
50 - 60 ppm em rochas ígneas básicas; até 130 ppm em ígneas áciclas; B0 ppm em
metamórficas (xistos) e certas sedimentares (argilitos); 30-40 ppm em barros loéssicos
e argilas glaciais; 20 ppm em calcários e 16 ppm em arenitos (ALLOWAY, op. cit.).

o teor de zinco totar no soro é muito variáver, de traço a 900 ppm, com a média
entre 50 e'100 ppm (AUBERT & ptNTA, 1977 apud SÍGOLO, 199S)

Em análises efetuadas em soros do município de piracicaba, sp, BRASTL
soBRlNHo (1966) encontrou teores entre 10 e 2s4 ppm. VALADARES & CATANT
(1974), também em Säo Paulo, relacionaram os teores totais com o material de origem:
nos solos oriundos de rochas básicas, o teor variou entre 89 e 236 ppm; nos solos
hidromórficos, a concentraçäo esteve entre 77 e g7 ppm. Ëm latossolos vermelho-
escuros, e em podzólicos vermelho-amarelos, o teor varia de 26 a g4 ppm. os teores

Zinco

'= classe 2; -.=nrt. 18; "--=4¡. 194.

Em sistemas de
esgotos com

tratamento - Decr.
Est. 8468/1976...

100

Área agrícola i Área residencial

Padrão de
potabilidade

Portaria 36/
Min. da Saúde,
de 19.01.1990
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mais baixos eståo presentes em sedimentos modernos arenosos: 4-14 ppm, segundo
estês estudos, de modo geral, a distribuiçäo do Zn no perfil é relativamente uniforme,

A partiçäo do Zn em várias formas é baseada nos modos peros quais se
comporta diante da extração por diferentes agentes químicos. seu conteúdo total no
solo pode ser dividido nas segerintes formas de ocorrência, de acordo com ADRIANo
(1986): (a) íons Zn2* rivres, e/ou em comprexos orgânicos na soruçâo do soro; (b) Zn
adsorvido e trocáver na fração coroidal do soro, composta por parlículas de argira,
compostos húmicos e hidróxidos de Fe e Al; e (c) minerais secundários e comp¡exos
insolúveis na fase sólida do solo.

Nas águas naturais, sua presença e sua esiabiridade acham-se estre¡tamente
relacionadas às condiçöes de pH e Eh o que pode ser constatada através de
diagramas pH = pH (Eh), como os apresentados por GARRELS & CHRIST (1964) e
BRooKINS (1988), a exemplo da Figura 4.3.2. No sistema Zn-o-H-s-c, há predomínio
de znz* em meio oxidante e ácido até revemente arcarino, com o aumento do pH,
encontram-se mais estáveis as espécies ZnCO3 (smithsonita), ZnO e ZnO2. Em
ambiente redutor, predomina ZnS.

...,,,,..1'*r.t

" 0.2
l:
flt

0.0

Zn -O-. I'J--S-(
25ÕC, 1 bar

C:)J

ZnCO5$

"o.4

pH

FIGURA 4.3.2 - Diagrama Ëh-pH para o sistema Zn,S_C_O_H (BROOKtNS, j98B).

-0.6

-.0.¡l L
0
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os efeitos do pH na especiaçäo do zinco podem ser verificados em
experimentos efetuados por HAHNE & KROONTJE (1973) apud ADR|ANO (19s6):

zn2* é a espécie predominante com pH < 8. É substituído por Zn (oH)z com pH enire B

e 1 1, e por [zn(oH)3] e [Zn(oH)a]2- com pH >1 1. Assim, Zn2* existe em forma hidratada

em soluçöes ácidas ou neutras, sendo precipitado como zn (oH)2 quando em soluções
alcalinas. com excesso de bases, o hidróxido pode redissolver-se formando tzn(oH)31
e [Zn(OH)¿]2-.

O zinco forma mu¡tos complexos em soluçäo aquosa, como [Zn(NH3)a]2*,

[Zn(CN)a]2-, dentre outros (SCHAMBERGER, 1977 apudADR|ANO, 19S6).

MCBRIDE (1994) observa que em solos contaminados por altos valores de Zn,

ocorre tendência de precipiiação de óxidos, hidróxidos e hidrocarbonetos de Zn, em pH

abaixo de 6, estando a solubilidade do Zn limitada a pH maiores.

Fontes antropogênicas de zinco

A maior parte do zinco produzido no mundo é utilizada na indústria de ferro e

aço (35%), ligas diversas (30%), ern tatão e bronze (20%) (MOORE, 1989).

Nas indústrias cerâmicas, o z¡nco é empregado em pigmentos e materiais
vidrados, principalmente como ZnO (FAGUNDES, 1997).

segundo NRlAcu & PACYNA (tgBB) apud MooRE (1989) a quantidade total de
zinco adicionado às águas superficiais por fontes antrópicas é de 77000 a 373000
toneladas/ano,

Efeitos nocivos do zinco à saúde humana

um homem de 70 kg ingere 10-15 mg de Zn por dia. o zinco é importante em

diversas funções enzimáticas: na síntese protéica, de DNA e RNA; no metabolismo de

carboidratos; na divisäo e crescimento das células etc. Entreianto, a ingestâo excessiva
produz sintomas tóxicos: febre, diarréia, vômito e irritaçöes gastrointestinais, segundo
MooRE (op. cit) e EPA (1999b), não há estudos indicando carcinogenicidade em

an¡ma¡s e seres humanos.

os limites para o zinco em água segundo padröes vigentes de qualidade das
águas, lançamento de efluentes e potabilidade säo apresentados no euadro 4,3.4.

o Quadro 4.3.5 apresenta valores de referência, alerta e intervençäo para zinco
nos solos do Estado de São Paulo (CASARINI, em preparação).
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QUADRO 4.3.4 - Parâmetros-limites para o zinco nos padrões de qualidade das águas
(classe 2), lançamento de efluentes e potabilidade (em mg.Ll¡.

Padróes de qualidade das

águas superficiais*

Resoluçäo
CONAMA
20/1986

Fonte: MMA (2000), CETESB (2001 ). Obs.: * = classe 2; -" = Art. 18t ."* = Art. 194

0,1 8

QUADRO 4,3.5 - Valores or¡entadores de referência, alerta e intervençäo de zinco em
solos do Estado de Säo Paulo (em mg.kg-1).

Decreto Estadual
8468/1976

Valor de

referência

Padrðes de lançamento

de efluentes

5,0

Fonte: CASARINI (em preparação)

Em corpos
d'água - Decr.

Estadual
e46ens76*

Valor de

ale a

O boro é um näo metal pertencente ao Grupo lll A, com densi<jade de 2,34g.cm-
3. É o único nâo metal pertencente ao grupo de micronutrientes das plantas, porém não

é essencial para animais e o homem (ADRIANO, 1996).

O mineral mais importante de boro é a quernita (NazB¿Oz . a HzO), sendo a
matéria-prima mais importante para a indústria de ácidos bóricos e seus sais. outros
boratos importantes são: colemanita (CazBoO¡, 5 H2O), bórax (NazB+O7 . 10 H2O),

borocalcita (Ca B4O7 .4 H2O), boronatrocalcita (NaCa Bs6Og I H2O), boracita

(Mg¡BzOrgCl), ulexita (NaCaB5Oe.8H20) e pandermita (Ca+BroOrg 7 H2O) ou

(Ca5812O23 . I H2O). Também pode estar presente em silicatos, como a turmalina.

Pocle ocupar a posiçäo de Sia* em sítios tetraédricos de alguns minerais, mas em geral,

a dissoluçäo de minerais portadores de B por processos intempéricos é lenta

(ADRIANO, op. clf.; MERCK, 1990; KLEIN & HURLBUT, 1993).

Sua concentraçäo média na crosta é de'10 ppm, sendo, em geral, as maiores

concentraçöes em rochas sedimentares (KRAUSKOPF, 1967; MASON & MOORE,

1e82).

Em sistemas de
esgotos com

tratamento - Deci
Est. 8468/1976*.

5,0

Boro

300

Padrão de

potabilidade

5,0

agrícola

Portaria 36/
Min. da Saúde,
de 19.01.1990

Valores de intervençäo

5,0

1000
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Pela desagregaçäo da rocha-mäe o conteúdo de boro nos solos oscila segundo

a origem, entre 1 e 100 ppm. O boro hidrossolúvel, disponível para as plantas,

encontra-se nos solos geralmente abaixo de 1 ppm. Consideram-se 25 ppm como valor

limite tolerável para o conteúdo total de boro nos solos de cultivo (MERCK, 1990).

Suas propriedades químicas assemelham-se às do silício, apresentando

comportamento de semicondutor. Devido a sua grande afinidade com o oxigênio, nåo

se encontra na natureza em estado livre e sim, em estado combinado, em forma de

ácido bórico [B(OH)3], um eletrólito fraco, ou como sais de ácidos bóricos, com fórmula

geral Hn-2BnO2n-1 . Em ambientes naturais, soluçöes contêm principalmente B(OH)3,

B(OH)4- e, com concentraçöes elevadas, ocorrem formas poliméricas como

tetraboratos (84072-) (MERCK op. cit.). De modo geral, a química dos compostos do

boro é algo complexa (JOLLY, 1966).

A Figura 4,3,2 apresenta o diagrama Eh-pH do B para o sistema B-O-H,segundo

BROOKTNS (1e88)

SYSTEM B.O_H

\ 2 5.C, 1 r¡ar

-o-B L
o

FIGURA 4.3.3 - Diagrama Eh-pH para o
sisiema B-O-H (BROOKINc, 19BB).
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O conteúdo total de B no solo não serve de indicador de fitodisponibilidade,

devido à grande insolubilidade do B nativo. Assim, o B extraível (ou disponível) é a
forma universalmente aceita para diagnósticos ambientais, sendo que, em geral,

menos de 5% do B total é disponível. Já as formas nåo disponíveis são: adsorvido a

pafiículas do solo; ligado a compostos orgânicos; ou fixado a sítios minerais (BERGER

& TROUG, 1980 apudADRIANO, 1986),

Vários mecanismos podem fixar o boro no solo: troca aniônica; precipitação de

boratos insolúveis com sesquióxidos; sorção de íons borato e ácido bórico molecular,

formação de complexos orgânicos e adsorçäo a argilominerais. (ADRIANO, op. cit)
Diversos trabalhos tratam com propriedade dos mecanismos de mobilidade e fixação

de íons de boro no solo, dentre os quais, ELRASHIDI & O'CONNOR (1982) e
GOLBERG ef a¿ (1993, 2000)

Em análises efetuadas em águas superficiais do Canadá, ex-URSS, Reino Unido

e suécia, foram encontradas concentraçöes de boro tiprcamente inferiores a o,s mg.L-1,

sendo que valores <0,05 mg/L são os mais freqüentes (MOORE, 1989). Não foram

encontrados dados referentes a rios e lagos de clima tropical.

Fontes antropogênicas de boro

Segundo MOORE (op. cit.), mais de 50% da produçäo de boro destina-se à
indústria de ceråmica e esmaltes cerâmicos, seguido da indústria de saböes e
detergentes (8-4OVo) e produtos agrícolas.

O aumento do aproveitamento industrial dos compostos de boro, especialmente

o emprego de perborato sódico na produçäo de detergentes modernos, faz com que

aumente a quantidade de boro introduzida nos cursos de d,água, iá que os boratos
passam através das instalações usuais de tratamento de águas residuais sem que

modifique a concentraçäo. O conteúdo de boro nas águas naturais é (MERCK, 1990):

. águas naturais superficiaìs nâo influídas: 0,01 - 0,05 mg/L;

" águas naturais residuais carregadas: 0,10 - 0,40 mg/L.

Efeitos nocivos do boro à saúde humana

O homem ingere cerca de 1,3 a 4,5 mg de boro por dia, sendo 75% eliminado

através da ur¡na (MOORE, op. cit.).
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Segundo EPA (1999) näo há dados disponíveis sobre a carcinogenicidade do

boro em seres humanos. Em animais, estudos efetuados em cáes e ratos levaram a

valores de dose letal de 29 e 58 mg.kgr.dia¡, respectivamente. Dentre os efeitos cla

exposição destes animais a boro, constam: atrof¡a de tesiÍculos e, em menor escala,

atrofia de ovários e perda de peso de diversos órgãos (cérebro, pulmöes, rins etc.).

Os limites para o boro em água segundo padrões vigentes de qualidacle das

águas, lançamento de efluentes e potabilidade säo apresentados no euadro 4.3.6, Não

há valores de referência, alerta e intervenção para solos, nem potabilidade das águas,

o que revela pouca informaçäo a respeito deste elemento.

QUADRO 4.3.6 - Parâmetros-limites para o boro nos padröes de qualidade das águas
(classe 2), lançamento de efluentes e potabilidade (em mg L-r).

Resolução
CONAMA
20119A6

Fonte: MMA (2000), CETESB (2001 ). Obs.: " = classe 2; *" = Art. I 8, ... = 4¡. 19O.

das

Em geral, o boro é uma substância indesejável na água potável. Segundo a
Comunidade Ëuropéia as águas para consumo humano näo devem superar .1 

,0 mg,L-1

de boro; segundo os padröes do governo canadense, näo devem ultrapassar S,Omg.L-l

(MERCK, 1eeo).

Decreto Estadûal
846811576

5,0

Padröes de lançamenlo
. dê efluentes

Ëm corpos
d'água - Ðecr.

Ëstadual
8468/1976**

5,0

Em sistêmás de
esgotos com

tratamento - Decr.
Est. 8468/1 976**n

Padrão de

potab¡lidâde
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Portaria 36/
Min. da Saúde,
de 19.01.1990



4.4. !ndústnia cerârnica de rnateriais de revestimento

Cerâmica pode ser definida num sentido mais amplo do que implica a definiçäo

da palavra " olaria" (poftery). A palavra grega keranos significa "coisa queimada"; assim,

o moderno termo cerâmica, que inclui cerâmica branca, esmalte, refratários, vidros,

cimentos, mater¡ais de consirução civil e abrasivos, nåo é incompatível com o uso

original (SOUZA, 1 973).

Segundo ABC (2000), cerâmica compreende todos os materiais inorgânicos,

não-metálicos, obtidos após tratamento térmico em temperaturas elevadas.

Dependendo do produto a ser obtido e das propriedades desejadas, as matérias-

primas são selecionadas e submetidas a uma série de operaçöes, sendo que, pelo

menos em uma delas, ocorre tratamento térmico em temperaturas elevadas. Nesta

operação, pode ocorrer urna série de alteraçöes nas características das matérias-

primas como: perda de massa, mudanças na estrutura cristalina, surgimento de novas

fases cristalinas e formaçäo de fase vítrea.

Os materiais cerâmicos säo fabricados a partir de matérias-primas classificadas

em naturais e sintéticas, sendo que as naturais mais utiìizadas industrialmente säo:

argilas, caulim, quartzo, feldspato, filito, talco, calcita, dolomita, magnesita, cromita,

bauxita, grafita e ztrcônio. No caso de Santa Gertrudes, säo utilizadas principalmente

argilas, provenientes da extraçäo em minas a céu aberto da Formação Corumbataí,

aflorante na regiâo (MASSON, 1998).

Os principais setores da indústria cerâmica säo: cerâmica vermelha; cerâmicas

ou materiais de revestimento; cerâmica branca, materiais refratários; isolantes

térmicos, fritas e corantes; abrasivos; vidro, cimento e cal; cerâmica de alta tecnologia

ou cerâmica avançada etc.

Cerâmicas ou materiais de revestimento compreendem os materiais usados na

construção civil para revestimento de paredes, piso e bancadas tais como azulejos,

placas ou ladrilhos para piso e pastilhas. Fritas e corantes säo importantes matérias,

primas para diversos segmentos cerâmicos cujos produtos requerem determinados

acabamentos (ABC, op. crT. )

Frita (ou vidrado fritado) é um vidro moído, fabricado por indústrias

especializadas, a partir da fusão da mistura de diferentes matérias-primas. É obtida

através do aquecimento a altas temperaturas e resfriamento rápido da mistura
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adequada de matérias-primas: refratários, opacificadores, pigmentos, agentes

suspensores e eletrólitos e fundentes (VLACK, 1973).

O pó da frita é aplicado na superfície do corpo cerâmico, que após a queima,

adquire aspecto vítreo. Este acabamento tem por finalidade aprimorar a estética, tornar

a peçâ impermeável, aumentar a resistência mecânica e melhorar ou proporcionar

outras características. O esmalte ou vidrado é uma massa cerâmica que tem grande

proporção de fundentes (é o caso de compostos com chumbo, devido a seu baixo

ponto de fusäo, ao redor de 327,5'C) e é aplicada a frio sobre a peça que, a seguir, é

aquecida até fusäo quando ocorre a vitrificaçäo completa. Ele é fabricado pela moagem

a úmido de uma mistura de frita e argila.

Corantes constituem-se de óxidos puros ou pigmentos inorgânicos sintéticos

obtidos a partir da mistura de óxidos ou de seus compostos. Os pigmentos são

fabricados por empresas especializadas, inclusive por muitas das que produzem fritas,

cuja obtenção envolve a mistura das matérias-primas, calcinaçäo e moagem. Os

corantes såo adicronados aos vidrados (cru, frita ou híbrido) ou aos corpos cerâmicos

para conferir-lhes colorações das mais diversas tonalidades e efeitos especiais (ABC,

2000).

Por conterem quantidades apreciáveis de metais tóxicos, por exemplo chumbo,

as fritas e esmaltes ou vidrados constituem materiais potencialmente contaminantes do

meio ambiente,

Processos das indústrias cerâmicas de materiais de revestimento

Na indústria de pisos e revestimentos cerâmicos, há um conjunto de processos

nos quais a matéria-prima, após extraçäo, estocagem e sazonamento, é submetida à
preparação da massa crua (cominuiçäo ou britagem e moagem; classificação

granulométrica; homogeneizaçåo e dosagem de água, dos componentes químicos e da

composiçäo mineralógica), conformaçäo (prensagem, colagem, injeção etc.), secagem,

esmaltaçäo (passagem de vidrado cerâmico e de corantes) e queima a temperaturas

superiores a 950'C, para, entåo, obtençäo de produtos cerâmicos (GASPAR JúNIOR,

1998; MASSON, 1998; CHRISTOFOLETTI, 1999)

A Figura 4.4.1 sintetiza os processos utilizados pela maioria das indústrias de

Santa Gertrudes.
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FIGURA 4.4.1 - Síntese dos processos da indústria cerâmica utilizada em Santa Gertrudes
(modificado de MASSON, 1998; CHRISTOFOLETTI, 1999).

Resíduos das indústrias cerâmicas

ITC & AICE (1992) descrevem com propriedade os principais resíduos sólidos e

efluentes líquidos e gasosos da indústria cerâmìca.

Såo resíduos sólidos industriais aqueles em estado sólido e semi-sólido que

resultam da atividade industrial, incluindo-se os lodos provenientes das instalações de

tratamento de águas residuárias, aqueles gerados em equipamentos de controle de

poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tomem in-viável seu

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d'água, ou exijam soluções

economicamente inviáveis, em face da melhor tecnologia disponível (CETESB, 1993).

A Associaçäo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT editou um conjunto de

normas para padronizar, em nível nacional, a classificaçâo desses residuos: ABNT

(1987a, 1987b, 1987c, 1987d).
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S. PAÞTS REGIONA¡g

5.1. Pólo cerâmíco de Santa Gertrudes

A indústria de revestimento cerâmico, vista sob o panorama nacional, é descrita

em trabalhos como os de TANNO et al. (1994), SALTINI ef a/. (1995), PIVA et at.

(1997), GASPER JÚNtOR (199S), CHRTSTOFOLETTT (1999), entre outros.

Há mais de uma centena de indústrias, cujos maiores pólos produtores estäo

localizados nas regiöes de Santa Gertrudes e Mogi Guaçu, no Estado de Säo Paulo, e

Criciúma, em Santa Catarina. Essas indústrias respondem por mais de 22000

empregos diretos, produzindo cerca de 290 milhôes de m2lano.

O mercado consumidor interno brasileiro concentra-se na região sudeste,

notadamente na regiäo metropolitana de Såo Paulo. Embora haja boa aceitação pelos

produios nacionais, o consumo per capita do brasileiro ainda é considerado baixo (2,5

m2lhabitante), se comparado ao de outros países - por exemplo, na Espanha, é de S,S

m2lhab¡tante. Além disso, o valor agregado dos pisos brasileiros ainda é considerado

baixo (módia de US$ 106.33/m2 de piso exportado), se comparado a alguns paîses

europeus: US$ 649.26/m2 no caso italiano e US$ 498.60/m2 no espanhol,

No Estado de Sâo Paulo, os pólos cerâmicos estão associados às Províncias

Geomoffológicas da Depressão Periférica (caso de Santa Gertrudes) e Planalto

Ocidental. Os principais pólos são: ltu - Campinas, Tatuí - Campinas, Tambaú -

Vargem Grande do Sul, Panorama - Paulicéia, José Bonìfácio - Nova Avanhandava,

Santa Gertrudes - Cordeirópolis, Barra Bonita - Barueri, Mogi-Guaçu - ltap¡ra e
Ourinhos - Palmital (TANNO el al., op. cit.)

O pólo cerâmico de Santa Gertrudes-Cordeirópolis ou srmplesmente pólo de

Santa Gertrudes, por concentrar mais da metade das indústrias neste município (Foto

5.1.1), compreende também os municípios de Rio Claro, lracemápolis, Araras, Limeira

e Piracicaba. É o maior do país, encontra-se em acelerada expansão e é responsável

por 3500 empregos diretos e cerca de 8OO0 indiretos (GASPAR JÚNIOR, op. cit.).

A Tabela 5.1.'1 apresenta a evolução dos dados de produçäo do pólo de Santa

Gertrudes, a partir de informaçöes fornecidas pelo Sindicato das lndústrias local,

Historicamente, a regiäo de Santa Gertrudes iniciou a produçäo cerâmica entre

os anos de 1918 e 1930, representando apenas telhas paulisias e francesas e,

posteriormente, manilhas e lajotöes coloniais. Desde então, as empresas passaram de

]J
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um estágio praticamente artesanal para a produção de revestimento cerâmico

esmaltado, em sua grande maioria via seca, utilizando o processo de monoqueima

rápida (PIVA et a\.,1997).

lnformações cadastrais e de produção disponíveis sobre as indústrias cerâmicas

localizadas na área de estudos, são apresentadas na Tabela 5.1.2.

Estimativas de CETESB (1998a) sugeriram produção média mensal, em 1998,

de aproximadamente 450 toneladas de resíduos sólidos pelas indústrias cerâmicas do

pólo de Santa Gertrudes, indicando expressiva redução em relação a 1996 (cerca de

1500 toneladas mensais). Considerado o grande aumento da produção industrial de

pisos observado no período (Tabela 5.1.1), estes números são positivos, entretanto

ainda indicam que grande quantidade de carga poluidora potencial tem sido gerada.

Cidade de
Santa Gertrudes

Area uîbana
\

FOTO 5.1.1 - Vista parcial das áreas urbana e de concentração de indústrias cerâmicas
em Santa Gertrudes, SP, às margens da rodovia Washington Lufs. A área de estudos
("região dos lagos de Santa Gertrudes"), correspondendo à porção mais montante da
bacia hidrográfica do córrego da Fazenda ltaqui, situa-se na margem direita desta
rodovia, em sentido a São Paulo.

TABELA 5.1.1 - Evolução dos dados de produção do pólo cerâmico de Santa
Geftrudes.

Bacia hidrográfica
do córrego da'

Fazenda ltaqui

iìdr1iæ cerâmicas

Produçäo (mês de dezembro, em
milhöes de m2)

Participaçäo no mercado
nacional

lnformação

Fonte: CHRISTOFOLETTI (1999); * 
= estimativa.

1995

6,61

32o/o

1996

8,42

40%

1997

10,62

50o/o

1998

12,00

60o/o

1999

16,00*

7 5o/o*
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TABELA 5.1.2 - Dados de produção das indústrias cerâmicas situadas na área de
estudos, em Santa Gertrudes.

Quant¡dade

lndústrias ceråmicas ..de argila
ut¡lizada (kg) /

piso (m.)

Cerâm¡ca Santa
äïå::rui 16,00 ksim'? 47r.oa3,oo m2

Pararupp¡' 
f,i:]'oo' ' 16,00 ks/m'? i62 414,oo m2

CEDASA- lnd. & Com.
de pisos Ltda ,-,-J kg/m2 369.902,00 m'

lncooisos ll - lnd. & Com--";;;l;.; i';; -- nd nd

CEDASA ll - lnd. & Com.
de P¡sos Ltda.**

ouantidade Perfodo Resíduos

il;;;i;; ;;;i- sór¡dos

il'i¡;i;') ;;il fl:liiål

CEPAR - lnd.& Com.-- 'Ëì""" 
1r¿å"""' 18,70 kgim'? 328,730,00 ¡n2 Jan.ig8 9,32 ron/mês Jan./98 1OS,3O ton 6,73 ron

Smallcolor Colorificio ^. -"cerâm. lnd. & com. Ltda. ,.,, J kg/mz 407.608,00 m'z Jan./98 7,55 toni mês Jan./98 81,74 ton

cerâmica Paralupp" lg,oo kg/r, 2o1.172,0O m2 Jan.ig8 0,96 ton/mês Jan.ig8 1,07 ton 0,74 ton

cer. Buschinelli Ltda. 16J5kgtm2 225.OOO,OO m2 Set./97 9,00 ton/mês set./97 405,00 ton nd

Fonte: CETESB ('1998a), Observações: * = indústria em t""" o" 
"rpånraq 

* i"¿,:Jiá " "*

Jan.ig8 1,70 ton/mês

Jan./98 '13,78 lon/mês

¡naugurada em þreve; nd = informaÇåo não d¡s¡)onível

Outro aspecto ambiental relevante que tem acompanhado a evolução histórica

da produçäo é a diminuição da quantìdade de chumbo utilizada principalmente na

composição de esmaltes, pigmentos e coranies. É interessante lembrar que o chumbo

e suas espécies químicas têm sido considerados como os principais contaminantes da

regiäo (CETESB, 1997a, '1997b, 1997c, 1998c).

O acentuado incremento na produçäo de pisos das indústrias cerâmicas tem

sido acompanhado de intenso crescimento demográfico regional nos últimos anos.

Segundo dados do IBGE (18cE,2001), nos períodos 1991-1996 e 1996-2001, o

crescimento anual do município de Santa Gertrudes foi, respectivamente, de 5,44% e

3,97%, contra 1,58% e 2,02Yo no Estado de São Paulo. Tudo leva a crer que esteja

intimamente associado ao incremento das atividades das indústrias cerâmicas.

O perfil do município é de altas taxas de crescimento populacional, urbanizaçäo

e industrialização, o que significa, outrossim, aumento na demanda por recursos

hídricos para usos industrjal e de abastecimento público, bem como incremento da

geração de cargas poluidoras potenciais.

Jân./98 2,04 ton/mês Jan./98 120,31 lon 0,58lon

nd nd nd nd nd

Perío- Res. sóli- Res. sól¡dos
do ana- dos esto- reaprovei-
lisado cados (ton) tados (ton)

Jan./98 4,01 ton

Jan,/98 52,74|oît 9,39 ton

0,62 ton

5,38 ton
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A Tabela 5.1.3 ilustra essa situaçäo de expansäo através de indicadores sócio-

econômicos (SEADE, 2001, IBGE, 2001).

TABELA 5.1 .3 - Dados sócio-econômicos de Santa Gertrudes e do Estado de Säo Paulo

Taxa geométrica de croscimento anual da populaçáo (1991-1996) 5,44% 1,58%

Taxa geométrica de crescimento anual da populaçåo (1996-2001) 3,97% 2,02o/o

Taxa de urbanizaçäo (%) - 1996 97 ,07 93,1 1

Populaçåo (%) do Estado - 1 996 0,0398 '1 00

Populaçåo (%) do Estado - 200'1 0,0429 100

Ne de estabelecimentos industriais - 1996 45 98082

Ne de hab./estabelecimento industrial - 1996 301 ,O 347 ,4

ICMS - % Estadual - 1995 0,0289 100

ICMS - % Estadual -1999 0,0451 100

Valor adìcionado - 0/o no Estado - 1995 0,0334 100

Valor adicionado - % no Estado - 1999 0,0451 '100

lnformação

Fonte: IBGE (2001) e SEADE (2001)

Dados de Santa Dados do Estado de

Gertrudes São Paulo



5.2. Bacia hidrográfica do córrego da Fazenda ltaqui

O córrego da Fazenda ltaqui, afluente do ribeirão Claro e subafluente do rio
Corumbatal, apresenta bacia hidrográfica com cerca de 13,5 km2. A área de estudos,

situada na porçäo mais montante da bacia hidrográfica, apresenta extensão

aproximada de 1,5 km2 (Figura 5.2.1).

Os principais cursos d'água locais são os córregos da Fazenda ltaqui e seu

afluente, córrego da Fazenda ltaúna. Segundo CETESB (1996), em termos de padrões

de qualidade, estes cursos d'água e seus afluentes pertencem à classe 2, tanto pelo

Decreto Estadual 1075511977, quanto pela Resolução CONAMA 20/1986.

O córrego da Fazenda ltaqui e sua área de contribuição pertencem à bacia

hidrográfica do rio Corumbatal, uma das principais da Unidade Hidrográfica de

Gerenciamento de Recursos Hldricos (UGRHI) - 5, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí

(Figura 5.2.2). Segundo BARTH (1987), esta UGRHI apresenta graves problemas de

aproveitamento e controle de recursos hldricos. lnformações regionais detalhadas

podem ser encontradas em BARTH (op. clf,), PROCHNOW (1990), CBH - PCJ (1995),

SALATI (1996), RUSSO (1997), CETESB (1998 a, b), entre outros.
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5.3. Geologia

Na área de estudos, afloram rochas (e solos derivados) pertencentes quase que

na totalidade à Formação Corumbataí e, em menor proporção, rochas básicas

intrusivas associadas à Formação Serra Geral. Também estão presentes terrenos

aluvionares recentes.

Deve-se observar que a área tem sido intensamente modificada pela atuação

antrópica, com expressivas movimentações de massa, que alteraram a paisagem.

A região de Santa Gertrudes insere-se no contexto geotectônico da bacia do

Paraná, em sua borda leste. Os principais mapeamentos geológicos regionais nela

efetuados foram: IPT (1981a) e DAEE & UNESp (1982) - Figuras S.3.1 e s.3.2. Como

se pode notar, Santa Gertrudes está em área de afloramento da Formação Corumbataí

e circundada por rochas intrusivas básicas, que ocorrem, notadamente, em sub-

superflcie.

A litoestratigrafia destas unidades é situada nas colunas propostas por IPT

(1981a), FRANÇA & POTTER (1988) e MATTOS (1995) - FtcURA s.3.3.

FIGURA 5.3.1 - Mapa geológico do Estado
de São Paulo - trecho na região de Santa
Gertrudes (lPT, 1g81a). Unidades
presentes: Pc = Fm. Corumbataí, JKB =
Fm._Serra Geral (rochas intrusivas básicas)
e TQr = Formação Rio Claro.

FIGURA 5.3.2 - Mapa geológico da Fotha
Campinas - trecho na região de Santa
Gertrudes (DAEE & UNESP, 1982).
Unidades presentes: Pc = Formação
Corumbataí, rr't"v:ù'v = rochas intrusivas
básicas e Cz = Depósitos cenozóicos.



A bacia do Paraná é uma unidade geotectônica estabelecida sobre a Plataforma

Sul-Americana a partir do Devoniano lnferior ou do Siluriano. A persistente subsidência

dessa bacia, embora com caráter oscilatório, permitiu a acumulação de grande

espessura de sedimentos, lavas basálticas e sl//s de diabásio (lPT, 1 981a),

Devido à inclinaçäo homoclinal das camadas paleozóicas e mesozóicas em

direçåo à região mais deprimida da bacia, e à resistência oferecida à erosão pelos

derrames basálticos cretáceos que suportam a borda em cuesfa do Planalto ocidental,

escavou-se entre este e os terrenos elevados das rochas cristalinas marginais uma

longa depressão. É nela que afloram as camadas paleozóicas e mesozóicas pré-

basálticas que constituem a Depressäo Periférica paulista, onde se encontra Santa

Gertrudes,

Origem e compartimentaçåo tectônico-estrutural

A bacia do Paraná é considerada de comporlamento relat¡vamente estável,

dissociada de efeitos tectono{érmicos mais agudos, comparada a outras de margem

continental. Trata-se de uma bacia intracratônica Sul-Amencana, desenvolvida

totalmente sobre crosta continental, onde o registro Iítico-sedimentar a magmático

abrange do Mesopaleozóico ao Cenozóico (CABRAL JÚNlOR, 1991).

A literatura contempla diversos outros trabalhos sobre geotectônica e geologia

estrutural da bacia do Paraná: LOCZY (1966), SOARES (1978), FúLFARO ef a/.

(1982), CORDANT ef a/, (19S4), ZALÁN ef a/. (1987) erc.

Segundo ZALAN et at, (1987), o arcabouço estrutural da bacia do Paraná mostra

marcante padräo de feiçöes lineares em forma de X, divididas em três grupos, de

acordo com suas orientaçöes NW-SE, NE-SW e E-W. As duas primeiras são as mais

importantes e podem constitulr falhas simples ou extensas zonas de falhas_ Este

padråo também é observado por SOARES et al. (1982)

O padräo de cada grupo dessas estruturas é diferente. As falhas com orientação

NW-SE foram fortemente reativadas durante o quebramento juro-cretácico do

Gondwana, criando, provavelmente, várias outras paralelas a esta direçäo. As falhas

de direçåo NË-SW geralmente ocorrem com ausência de diques e deformaçöes

associadas a estes, e estruturas relacionadas a movimentaçöes transcorrentes são

muito comuns. Os lineamentos de direçäo E-W, que tiveram seu desenvolvimento

Bacia clo Faraná
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FLGURA 5,3,4 - Mapa geotógico simptificado da bacia do paraná (porrER & FRANçA,
1988).

iniciado a partir do Triássico, são pouco compreendidos. De forma geral, há dois tipos
deformaçöes a eles associados: aquelas ligadas a intrr-¡söes ígneas básicas e outras a
reativaçöes dos grandes lineamentos (ZALÁN et al., lgBT).

Devido à freqûentê presença de fraturas em determinados níveis pelíticos da
Fm. corumbataí na área de estudos, a observaçäo e o entendimento dessas estruturas
é particularmente interessante, pois elas passam a ser um dos condicionadores da
dinâmica hídnca subterrânea.
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O Grupo Passa Dois, assim designado por WHITE (1908), corresponde à
seqüência neopareozóica da Bacia do paraná (MENDES, 1967), subdividida nas
formações lrati, corumbaiaí e Rio do Rasto, sendo a Formação corumbatai é correrata
às formaçôes Serra Alta e Teresina de lpT (1981a).

Formação Corumbataí

A Formação corumbataí é a unidade ritoestratigráfica por cfepósitos
possivelmente marinhos de planícies de maré, incluindo argilitos, folhelhos e siltitos
cinza, arroxeados ou avermerhados, com intercaraçöes de bancos carbonáticos,
silexitos e camadas de arenitos finos (lpT, 1 981a).

Na região-tipo onde era foi estudada, apresenta, em sua parte infer¡or, s¡rt¡tos,
argilitos e folherhos cinzento a roxo - acinzentado nos afloramentos, podendo possuir
cimentaçäo carcária e lembrando a formação serra Arta. segue-se uma sucessão de
camadas siltosas, ritmicamente alternadas com lâminas ou delgadas camadas cuja
litologia varÍa entre argilosa e arenosa fina, tantc¡ vertical como horizontalmente. As
cores vermerha e arroxeada passam a predominar nas partes média e sr:perior da
formação, onde também se apresentam rentes e bancos carcários com até cerca de
meio metro de espessura, mas nåo muito freqùentes,

como estruturas sedimentares, säo observadas estratificação e raminação
plano-paralela, estratificaçäo cruzada de baixo ângulo, estrutu ras flaser, estratificaçäo
rítmica, marcas onduladas, fraturas de ressecamento e brechas intraformacionais (lpr,
op. cil.).

A literatura contempra d¡versas outras referências sobre a georogia da Formação
corumbataí, da regiåo de santa Gertrudes e áreas adjacentes: MENDES (19s2),
ALMEIDA & BARBOSA (1s58), LANDTM (1970), SCHNETDER et a/, (1974), GAMA
JúNroR (1s7s), MEzzALtRA (19s0), RAGoNHA (1e'o, 1eB4), pERtNorro &
ROESLER (198s), ROESLER er a/ (1ess), sousA (less), sucuro & souzA (19s5),
RoHN (1989, 1994, 199s), RrccoMrNr et ar. (1gs1,1992), RrccoMrNr (1992 a e b),
RICCOMINI & VASSILIOU (1993), ROHN & LAVINA (1993), RICCOMINI & FABRINI
(19e7) SOUSA (19s7), TORELLO & S|MÖES (1e97), ALARCON (1sgs),

sousA (1985) estaberece que a Formação Estrada Nova é constituída peros
membros serra Arta (inferior) e Teresina (superior), afrorando nas porçöes sudoeste e

Grupo Passa Þois
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centro-sul do Estado de säo Paulo. Já a Formação corumbataí, presente no flanco
nordeste do Estado, é intlivisa.

segundo esta autora, pelas características das fácies sedimentares e suas
associaçöes, säo identificados tanto na Formaçäo Estrada Nova, quanto na Formaçäo
Cnr¡¡mhaf¡í danÁci+ne Àa al+a ø¡¿ t all^h^-^\ ,J^ -^-^r¡rc¡r \v,,ù,,(.,i¡ o/, uç ¿vt tcl UE UiC¡t5tç¿lu glllfe AIIO_maf

(offshore) e face de praia (shoreface), de planície de maré, de barra de maré e lagunar.

Por outro lado, na Formaçäo corumabataí teria ocorrido sedimentaçåo
principalmente em zonas de iransição entre alto-mar e face de praia. A deposição das
duas formaçöes teria ocorrido em mar epicontinental, em condições de estabilidade
tectônica e aridez climática.

Grupo São Bento

Sob a destgnaçäo "Série de Sâo Bento,,, WHITE (1908) reuniu um conjunto de
arenitos predominantemente vermelhos encimados pelas "Eruptivas da serra Geral,,. A
parte do pacote aren ítico, o mesmo autor denominou são Benio, e as camadas
vermelhas, de Rio do Rasto. Posteriormente todo pacote foi denominado de Grupo säo
Bento, constituído pelas formaçöes Pirambóia, Botucaiu e serra Geral (lpr, 1981a).

Formação Serra Geral e intrusivas assoeiadas

Rochas da Formaçäo serra Geral correspondem à única manifestação ígnea no
municipio de Santa Gertrudes e arredores, Pela análise de relatórios de perfuraçöes de
poços (DAEE & PRODESP, 2000; OEDASA, 2001) e de informaçöes da riteratura
(DAEE & UNESP, 1982), trata-se de s//s de dimensöes métricas (Figura S.3.S).

segundo IPT (1981a), s//s existem em grandes quantidades nas rochas
paleozóicas da Depressão Periférica, onde está santa Gertrudes, e têm espessuras
variávers, de centimétricas a 1s0-180 m (LEINZ, 1949; BARBOsA & ALMEIDA, 1949).
säo geralmente concordantes com as rochas encaixantes, mas também podem ser
oblíquos às suas camadas (FúLFARo ef a¿, 1980) petrograficamente, têm granulação

mais grossa que suas equ¡valentes basálticas aflorantes no centro-oeste do Estado de
säo Paulo, säo holocristalinas e freqüentemente apresentam textura ofítica.
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5.4. Hidrogeologia

lnformações de relatórios de perfuração de poços tubulares (DAEE, 1gg1; DAEE
& PRoDESP' 2000; CEDASA, 2oo1) e da literatura geológico-hidrogeotógica regionat
serviram de base para a confecção do modelo hidrogeológico conceitual da área deestudos'lnsere-se o Grupo Passa Dois (formações corumbatal e lrati, esta não
aflorante em santa Gertrudes) como aqüitarde* entre as unidades litoestratigráficas
arenosas sobrejacentes (formações Pirambóia/Botucatu e Rio claro) e subjacentes
(Grupo Tubarão), com freqüente presença de si//s de diabásio intercalados.

SEQÜÊNcln EsTRATIGRAFIcA

ffi rormaçåo Corumbatal

| 
- 

_l rormaçåo trari

[ . ' "j Formaçåo Tatuf

i J Grupo ltararé

! sirr(diabásio)

j , 'l emOasamento Cristalino

seg' FETTER (1994)' aqtiitarde é uma unidade de baixa permeabiridade que pode armazenar águassubterrâneas e também ir"nrrlt¡-uË ienìarente, d;ñ åõü'ir"ro üä;iñ ïJòrnoo EpA (2000),aqüitarde é uma unidade ae peimà"uiriäace.retatiuãr.nt"'Ë"ir", 5'ï;;d. ään,io-*." uma seqilênciaestratigráfica relativa ao aqülfero ¿e ¡niãressã. Élil'Ë#,i"Ë'n"ou""térãr,t" üìii¿aoo que aqüicrude.
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os poços tubulares presentes em santa Gertrudes, apesar de neles não se
captar água da Formaçäo corumbataÍ, fornecem informaçöes sobre a estratigrafia da
regiäo (Tabela 5.4.1). Analisando estes dados, nota-se que na área de estudos os
pelitos desta formaçâo apresentam espessura näo superior a poucas dezenas de
metfos lvâlores entrê I5 o )7 fì m\ n¡nrrandn l¡raa ahaiva ttñ ã;r .!^ ,¡^L¡^:^ ^^-rvvv qvqr^v q¡t I I u,,¡ rrç; \rtduq¡rv, çul I I

espessura entre 53 e 75m,

Teoricamente, a Formação corumbataí, por ser constituída por sedimentos de
granulometria fina, predominantemente argilosa, apresenta fluxos subterrâneos muito

lentos, segundo FETTER (1994), estes materiais apresentam permeabilidade

intrínseca de '10'6 a 10-3 darcy e condutividade hidráulica entre 10-s e l0-r1 m,s-1.

Entretanto, a existência de porções ou horizontes fraturados confere-lhes propriedades

hidráulicas diferentes.

Além disso, há solo de alteração com permeabilidade superior à da litologia
subjecente, sugerindo a presença de um aqüífero freático local. somando-se, nas
áreas topograficamente mais baixas, situadas no vale do córrego da Fazenda ltaqui, há
aluviöes recentes com maior quantidade de areia em sua granulometria, conferindo
propriedades aqüíferas. Estes dois pacotes encontram-se indiferenciados devido à
existência de grandes extensöes de áreas modificadas e/ou aterradas pela ação
antrópica.

De forma simplificada, a área de estudos pode ser entendida,
hidrogeologicamente, pela existência de três pacotes, na base para o topo:

a Um corpo ígneo de diabás¡o (Formação Serra Geral), em forma de s//,

" um pacote sedimentar, representado pela Formaçåo corumbataí, caracterizado
principalmente como aqüitarde, às vezes diferencÌado hidraulicamente pela

presença de fraturas.

. um pacote sedimentar, heterogêneo, indiferenciado e recente, formaclo por: solo de
alteração (principalmente da Fm. corumbataí), aruviöes e áreas aierradas.

Este último pacote é o de maior ìnteresse a esta pesquisa, por estar sob
influência direta de ações antrópicas, part¡cularmente de indústrias locais, que
dispuseram ou lançaram resíduos na região,



o aqüitarde Passa Dois, interposto entre os sistemas aqrìíferos Botucatu ê
Tubarão, exerce, regionarmente, um paper passivo quanto à circuraçâo das águas
subterrâneas. Possui extensão limitada, é descontínuo e apresenta vazöes nos Þoços
que podem variar de 3 a 20 mslh (CAMPOS, 199g).

DAEE (1981) verificou a predominância de águas bicarbonataclas sódicas, com a
maior parte apresentando condutividade elétrica super¡or a 2000 ¡rs.cm-1. Nestas
águas podem existir quantidades razoáveis de sulfatos e cloretos e a tendênc¡a do
meio é ser básico, com grande freqüência de valores de pH acima de 8,0.

5.5. Geomorfologia

Aqü¡tarde Fassa Dois * dados regionais

segundo ALMEIDA (1964) e lpr (1981b) santa Gerirudes insere-se na un¡dade
212 (relevo de colinas amplas) da zona do Médio Tietê, pertencente à província

Geomorfológica da Depressäo periférica do Estado de são paulo são eqLrivalentes,
respectivamente, à "Depressäo Médio Tietê" e à ,,unidade Morfoescultural cia

Depressäo Periférica" de ROSS & MOROZ (1997).

Predominam interfrúvios com áreas gerarmente maiores que 4km2, padrão
subdendrítico de drenagens, planícies aluviais inieriores restritas e presença eventual
de lagos perenes ou intermitentes (lpT, 19S1b).

segundo os Ievantamentos prani-artimétricos disponíveis (rBGE, 1gB1; rGc,
1979a, 1979b), as altiiudes variam entre 5B0m (vale) e 6'r om (encostas) na região dos
lagos em Santa Gertrudes.



TABELA 5 4 1 - Dados técnicos de poços iubulares situados na região dos lagos de Santa Gertrudes e arredores.
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(10"), 195134m (6")

136,75 145,68 6,55 0,738
Revestimento: tubo preto

(10", 018,55m), tubo

galv. (18,55-195,5m)

Perturação: 0-35m (8,5"),

35-126m (6')

12,35 109,60 1.33 0,015
Revelimentot tubo galv.

(0-30,5m)

Perfuração:o$m

(12,25"),6168m (8'),
'f68 230m ¿6")

138 00 168,00 14.40 0,480

Revestimento: fu bo preto

(10,25", 0€; 6", 6-168m)

Peri,uração: diâmetros

diversos (14" â 8,5")

65 23 77,46 27,36 2,237Heve$¡mento: fubo pfeto

(12,25", 0€,5m; 6", +0,t
267m)



Proprietário, ne do urM NS u_Iy-
poço (DAEE) e uso lkm) .:w

(km)

Municipêl

Ne DAÊE: 718-0029 7s14,75 z3g,s3 s90,0 nd 1963 zßþa
Uso: abâstecimento

público

DAEgPrefeitura

Munic¡pal

Ne DAEEj 718-0030 7514,3J 240,73 590,0 LG.c. i955 ZOO.oo

Uso: abastecímento

púbtico

DAÊE/Prefeitura

Municipal

Ne DAEE: 718{031 75145,35 240,83 590,0 nd 1960 2os,oo
Uso: abastecimento

público

DAEE/Prefeitura

fr]lunicipal

NeDAEE: 71&0032 7514,05 23g,95 615,0 nd 1g7g 200.00
Uso: êbastecimento

púbtjco

DAEFJPrefeitura

MuniciDal
Geopesqui_

N! DAEE: 718_0033 
7513,25 240,05 650,0 ---'u-"""' nd 213,AO

Uso: abast. público

Cota
(m)

Empresa Ano profun-
perfura- da d¡dade
dorâ perf. (m)

Des0¡ição l¡tológ¡ca
simpl¡ficada

Fonte:DAEE&PRoDESPr2o0O),cEDASA'1zool¡oos;;"t*t"""-.r,tó*"
1""î:".ï.ä; å:ffi ""L"Å';::?;îî::-'i 

o"'r'ì=oã'ii i;; ;;p," retei¡ndo as conoiçoes ãt,,aìs de exprorago o 
""""ro 

ä¡,.ìã a esres poços para obienção

oj,,t;:" 
Dados

t ¿. construtívos

nd

Fm. Corumbataí: 0,00 - 27,0m

lnfusiva básicat 27,0 - 92,0m

Fm. kaii:92,0 - 137,0m

Fm. Tatuí/ltararé: 137,0 - 2OO,0m

nd

Prof.
NE (m)

Prof. ND Q Cys
(m) (m3/h) (m3/h.ml

Nd 1¿,,0

ftararé Perfuração: 11" (O-29m),

(sistema 8" (29-200m)

âqùÍfero Revestjmento: tubo preto

lubarão) (8", O-29m)

nd 20,0

102,0 8.8

o)(o



5.6. Pedologia

Na literatura sobre soros do Estado de säo pauro, a maior parte das referências
citam que na região de santa Gertrudes ocorre ratossoro vermerho, embora haja certa
confusão em reraçáo às unidades presentes, se forem consideradas todas as
referências disponíveis: PENTEADO (1969), MoNrz (1g72), RADAMBRASTL (r983),
OLIVEIRA & PRADO (1984) e tAC (1981, rs99)

Em mapeamento pedorógico efetuado na região sudeste do Brasir,
RADAMBRASTL (1ss3) confere à área LATossoLo VERMELHO EscuRo
DlsrRÓFtCO (LEd7); segundo MoNtZ (1972), predomina LATOSSoLo VERMELHO
ESCURO ORTO. NO MAPA dC IAC (1981), há LATOSSOLO ROXO DISTRÓFICO
(LRd) a EUTRóFICo (LRe), possivermente referindo-se à arteração de diabásios
presentes regionalmente.

Regionarmente, segundo oLrvErRA & pRADo (1984), s2,syo do levantamento
efetuado, abrangendo porções dos municípios de corumbataí, Rio claro, santa
Gertrudes, cordeiróporis, Limeira e rracemóporis, equivarem a ratossoros (tipos LE, LEa
e Lva). São solos ácidos e de baixa fertilidade.

segundo PENTËADO (1969), além dos latossolos, também ocorrem solos
litólicos, podzólicos vermerho-amarelos e solos hidromórficos de cores cinza e preta,
que ocupam várzeas e depressões interfluviais mais arenosas da bacia do rio
Corumbata í.

o levantamento mais recente é o de rAC (1999), que adota nova terminorogia*
na descrição da pedorogia do Estado de são pauro, na quar, por exempro, podzóricos
passam a ser denominâdos argissolos, e terras roxas estruturadas de nitossolos
vermelhos As unidades presentes em santa Gertrudes, segundo e$ta referênc¡a, säo
apresentadas no Quadro s.6 1: LV4, na área de estucros; LV9 e pVA3.,l, aos arredores,
QUADRO 5 6 1. crasses, símboros e descriçöes de soros existentes santa Gertrudes,segundo IAC (1999).

Classe de solo

Latosso¡o Vermelho

segundo o recém-publicado sistema Brasileiro de classificaÇåo de solos (sBCS), EMBRAPA (1999)

Eutróficos e D jstróficos .r LATOSSOLOS VERMELHOS
Distróficos ambos A moderado, toxtura argilosa, relevJ

Descrição



5.7. Clima e disponibilidade hídrica superficial

LV9

segundo a crassificaçäo de Køppen, o crima da região de santa Gertrudes é do
iipo cwa, subtropical, seco no inverno e chuvoso no verão, com temperatura média do
mês mais quente superior a 22oc. As temperaturas mais artas ocorrem no período de
dezembro a março e as mais baixas no bimestre junho e jurho com 17"c de
temperatura média (SALATTI, 1997).

segundo TRoppMArR (197s), o regime cre chuvas é tropica!, com dua$
estações definidas:

c período seco, que se estende pelos meses de março a setembro, com menos de
20%o das precipitaçöes totais, correspondendo às médias próximas de 250 mm em
20 dias;

6 período chuvoso, que se prolonga de outubro a fevereiro, sofrendo a rnfluência da
massa tropicar, com mais de 80% das precipitaçöes anuais, que atingem a média
de 1.100 mm em 60 - 70 d¡as.

Há um posto pluviométrico da rede de monitoramento do DAEE localizado no
município de santa Gertrudes, cujos daclos históricos foram obtidos em DAEE (1998).
As precipitaçöes médias mensais históricas (1g42-g7) deste posto sâo apresentadas
na Figura 5 7.1 e na Tabera 5.7.1. As farhas foram preenchidas pero método de
ponderação regional de TUCCI (1993)

Na Figura 5.7.2 é apreseniado histograma com precipitaçöes mensais totais do
período janeiro, 1998 a março.2000 para o posto pluviométrico da uNESp em Rio
claro/cEAPLA. Este período coincide com as amostragens efetuadas na área de
estudos em Santa Gertrudes.

Eutroférricos e Distroférricos, relevo suavemente ondulado +
NITOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos, relevo ondutado,

todos A moderadÕ
+ NEOSSOLOS LllóLtCOS Eutróficos, A moderado e

chernozêmico, relevo ondulado.
Todos texiura argilosa.

PVA 31

Déaèiiçã0

Distróficos abruptos ou não, A moderado, textura
média/arg¡losa e argilosa, relevo ondulado



FIGURA 5.7.1
pluviométrico do
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Histograma com precipitaçöes médias mensais históricas do posto
DAEE situado em santa Gertrudes (dados brutos segundo DAEE,

Médias mensais históricas (f 942-97) - posto Santa Gertrudes
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TABELA 5.7.1 - Precipitaçöes médias mensais históricas de posto pluviométrico do
DAEE situado em Santa Gertrudes.

Jan Fev

_qg_ 
251'2 184,8 156,7 67,9 64,4 42,6 31,1 31,8 67,3 192,7 1s6,4 204,2 1.391,1

P média

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jur Ago set out Nov Dez Total

(anuat)

Fonte: dados brutos obtidos em DAEE (1g9g); período de leitura: janeiro.1g42 a
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FIGURA 5.7.2 - Histograma com precipitaçöes mensais do posto pluviométrico
UNESP situado em Rio Claro (dados de 1998 a 2000, obtidos em U¡¡fSp, 2000).

Na Tabela 5.7.2, são apresentados os resultados de balanço hídrico regional
ESALQ (1999), a partir de dados obtidos em Rio Claro.
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TABELA 5.7,2 - Balanço lidrico-climatotógico do município de Rio claro, segunclo
método de THORNTHWATTE & MATTER (19s5).

rvr** |;i* ï ("c) p (mm)

Jan. 30 24,2 226,0 121,85 ,tO4,6 0,0 100,00 0,00
Fev. 28 24 4 205.0 112J0 92.3 0,0 1OO,0O o,OC

Mar. 31 23,8 149,0 1.12,b7 3ô,4 O,O 1OO,0O O,0O

Abr. 30 21,7 44,O 82,11 -38,i -38,1 68,31 _31,69

l\y'aio 31 19,4 44,0 6.1,05 -17,1 -55,2 57,60 -10,71

Jun. 30 18,1 29,O 47,82 -18,8 -74,O 47,72 _9,88

Jul. 31 18,0 20,0 48,97 -28,4 -102,4 35,93 -11,79

Ago. 31 19,8 25,O 62,95 -37,9 -140,3 24,59 -j1,3b
Set. 30 21,A S3,0 76,79 -23,8 -164,1 19,38 _S,20

Out. 31 22,3 126,0 93,87 32,'l -66,3 S.t,S1 g212

Nov. 30 23,O 132,0 103,13 28,9 ,21,8 80,38 2A,87

Dez. 31 23,6 199,0 117,90 81,7 o,O 1OO,OO 19,ô2

ETP P-ETP NEG- ARM
(mm) (mm) AC (mm)

TOTAIS

IMÉDIAS

Fonte: ESALQ (1999). T = temperatura méd¡a do ar ("c); p = precipitaçäo pluviométrica mensat média(mm); ETP = evapotranspiraçäo potenciar (mm); NEG-AC 
.= 

näg"iiuo acumulado (mm); nnrvr =armazenamento (para 100mm)j ALT = alteração do armazenamento (mm); ETR = evaòotránspiraçåo
real (mm), DËF = déficit (mm); EXC = excesso (mm).

Todas essas informações permitem considerar períodos mais chuvosos para

santa Gertrudes de dezembro a fevereiro e períodos mais secos de junho a agosto,
com os demais meses em condiçöes intermediárias.

Estimativa da disponibilidade hídrica superficial

A partir dos levantamentos hidrológicos existentes (DAEE, 198S, 1994), foi
estimada a disponibilidade hídrica superficial da bacia do córrego da Fazenda ltaqui e
da área de estudos, Esta d¡sponibilidade, como se sabe, é função direta da
precipitaçäo pluviométrica da região e os resultados, sendo aproximados devldo à
questão das escalas, servem apenas para uma idéia da grandeza das vazões.

o Quadro 5.7.1 e Figura s.7.3 apresentam os resultados obtidos para a bacia
hidrográfica como um todo e para a área de estudos, com vazâo específica da ordem
de 7,7 L/s.km2. Para a área de contribuição desta bacia na área de estudos, tem-se
uma vazäo média de 36,2 L/s, Qz,ro de 0,012 m3/s e vazão específica da ordem de 7,6

L/s.km2.

259,6 1252,0 1040,02 212,0

21,6 104,3 86,67 17,7 - 65,5

ALT ETR DEF EXC
(mm) (mm) (mm) (mm)

12't,4 0,0 104,6

JZ,)

112,6 0,0 36,4

75,7 6,4 0,0

54,7 6,3 0,0

38,9 8,9 0,0

31,8 16,6 0,0

36,3 26,6 0,0

58,2 18,6 0,0

93,9 0,0 0,0

103,1 0,0 0,0

't't7,3 0,0 62j
785 0,00 956,5 83,5 295,5

79,7 7 ,O 24,6



QUADRO 5'7'1 - Estimativa da disponibilidade hídrica superficial da bacia hidrográfica do córrego da Fazenda ltaqui e da área deestudos, em Santa Gertrudes, a partir dos levantamentos hidrológicos de DAEE (1gãS, 1gg4).

Local

Bacia hidrográfica

(unidade)

Á,rea de contribuiçåo
- área de estudos

Area

(km2)

13,49

lsoietas
(valores
médios)

1 155

4, 70

0,12

1 165

0,00

1,81

1175

0,00

8,11

1 185

2,

3,45

70

a

2,

-26,23

00

b

-26,23

o,o278

P média

mm

AREA DÊ
ÉSTUDOS

0,o278

1176,O

Qesp

(Us.km2)

1179,2

FIGURA 5'7'3 - Mapa de isoietas da bacia hidrográfica do córrego da Fazenda ltaqui, a partir de dados brutos de DAEE (198g, 1994).
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6.1. Areas investigadas, materíais e métodos gerais

Devido à inexistência de informações conclusivas e de detalhe, e devido à
grancie heterogeneidade ambiental da área de estudos, foram efetuadas investigaçöes

de campo iniciais, visando seu reconhecimento e diagnóstico ambiental.

Essas atividades preliminares proporcionaram o estabelecimento de alvos a

serem analisados, dentro dos objetivos centrais do projeto, além de possibilitarem a

locação de pontos de amostragem, Neste sentido, também foram considerados dados

ex¡stentes (CËTESB, 1997a, 1997b, 1997c, 1998c), informaçöes verbais obtidas junto

às indústrias e seus funcionários, bem como denúncias efetr.radas pela populaçâo local.

Diversos matenais foram coletados, visando a caracterizaçäo ambiental da área

de estudos: amostras de sedimentos de fundo de lagos e de leito de cursos d,água;

solo superficial; sedimentos/solos inconsolidados em áreas degradadas; águas

subterrâneas, superficiais (lagos, do córrego da Fazenda ltaqui e pequenos cursos

d'água associados) e de chuva; e materiais industriais.

A partir deste levantamento, foi definida uma malha com pontos de

monitoramento de águas superficiais e subterrâneas, cujas åtividades de coleta

estenderam-se por um ano, em média a cada dois meses. Neste período, alguns

locais, considerados prioritários, foram sendo paulatinamente detalhados em suas

Ìnvestigaçöes (amostragens de águas subterrâneas, sedimenios, solos, poços de

monitoramento etc.), com adensamento da malha de amostragem inicial.

Em graus decrescentes de detalhamento das investigaçöes, a área de estudos

foi compartimentada em três porçöes, destacadas na F¡gura 6.1.1.

De forma geral, a estratégia de escolha de locais-alvo, amostragem e análises,

levou em consideração a seqüência apresentada na Figura 6,1,2,

O Desenho 1 (ANEXO A) apresenta os pontos amostrados na caracterizaçåo

ambiental-hidrogeoquímica da área de estudos.
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FIGURA 6.1 .2 - Estratégias de planejamento, de escolha de locais-alvo, amostragem e
análises utilizadas em Santa Gertrudes.
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n Ánen lsitua-se na porção oeste da área de estudos (Figura 6.1.1) e

contempla a"átea de estudos de detalhe" (Figura 6.1.3; Foto 6.1.1), os tagos 1,2 (o

maior da área de estudos) e arredores.

A área de estudos de detalhe foi o local mais investigado neste trabalho, pois,

como se verificará nos resultados, é uma área amplamente contaminada, além de

apresentar configuração adequada para os estudos propostos.

Ánge l: tagos 1, 2 e área de estudos de detathe

j

L

FIGURA 6.1.3 - Mapa esquemático com pontos de amostragem e investigação da área

de estudos de detalhe.
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FOTO 6.1.1 - Vista parcial da parte oeste na área de estudos (AnEn l), com destaque
para a área de estudos de detalhe, o córrego da Fazenda ltaqui e o tago 2.



A ÁREA ll situa-se na região central da área de estudos (Figura 6.1.1). Em perfil

sentido S-N, há: a antiga indústria Poliglass (a montante); os lagos 3, 4 e do pesqueiro

("pesque e pague"); e o córrego da Fazenda ltaqui (Figura 6.1.4, Fotos 6.1.2 e 6.1.3).

Esta porção foi investigada devido à influência direta da indústria Poliglass sobre

o pesqueiro e corpos d'água localizados a jusante. No terreno desta indústria, foram

dispostos de resíduos industriais de forma inadequada, diretamente sobre o solo. Além

disso, havia denúncias da população local sobre o lançamento de efluentes llquidos a

jusante, em sentido aos lagos e ao córrego da Fazenda ltaqui.

AREA ll: antiga indústria POLIGLASS, lagos 3,4 e do pesqueiro

605 m NE

-600m

VALE
l

f595 m

DO CÓRREGO

Córrego da

]Fazenda 
ltaOui

79

SW , oosm

ANTtcA INDÚSTR|A POL|GLASSI
I

FIGURA 6.1.4 - Perfil esquemático SW-NE na AREA ll, desde a indústria Poliglass até o
córrego da Fazenda ltaqui, passando pelos lagos 3 e 4.
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LAGO 3

600 m
Nfveld'água Cotas aProximadas,

l-^- acima do nível do mar
595 m --'-'-

LAGO 4

FOTO 6.1.2 - Vista da parte central da área de estudos lAnen ll), a partir da antiga
indústria Poliglass: na margem esquerda do córrego da Fazenda ltaqui, há os lagos 3, 4 e
do pesqueiro (inclusive lago 5); na margem direita, a montante, as indústrias cerâmicas.
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FOTO 6.1.3 - Vista parcial da porção central da área de estudos (Anen ll), na
margem esquerda do córrego da Fazenda ltaqui. A montante, a antiga indústria
Poliglass; no vale, lagos do pesqueiro (inclusive lago 5), lagos 3 e 4.

Ángn lll: lagos e nascentee do córrego da Fazenda ltaqui

n ÁneA lll situa-se a leste, na porção mais montante da bacia hidrográfica,

onde se tem diversos lagos e as nascentes do córrego da Fazenda ltaqui (Figura 6.1.1;

Foto 6.1.4). Esta porção, dada a grande dificuldade de acesso, foi objeto apenas de

breve caracterização e, à exceção das nascentes do córrego da Fazenda ltaqui, não

sofreu maiores investigações.

80

FOTO 6.1.4 - Vista Oa Angn lll: nos fundos, da esquerda para a direita, três indústrias
ceråmicas, êffi cujos terrenos há três nascentes do córrego da Fazenda ltaqui
(indicadas com N1, N2 e N3); na parte central, lagos 6 a 10. Aos arredores, áreasde
aterro com resfduos das indústrias ceråmicas.



Dada a não existência de padrões de referência para solos, sedimentos de fundo

dos lagos, águas subterrâneas e superficiais típicos da região (background ou matérias

de referência), foi escolhido um local situado fora da influência direta das indústrias,

denominado "área de referência" (Figura 6.1.5; Foto 6.1.5).

Trata-se da área na qual se localiza o lago "ZERO", que origina o córrego da

Fazenda ltaúna, principal afluente do córrego da Fazenda ltaqui. Neste local, foram

coletadas amostras de solo superficial, sedimentos de fundo do lago e águas

superficiais. Mais recentemente, foi instalado um poço de monitoramento e um

pluviômetro.

Ánen DE REFERÊNcIA
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FOTO 6.1.5 - Vista da área de referência,
indústrias. Notar o lago ZERO, o poço de
nascentes do córrego da Fazenda ltaúna.
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Baso planleltimófica: Folha Santa Gorlrude8 ll (086/091) do lGC,
(Plano Cartográfico do Estado de Säo Pâulo) na escåla 1:'10 000, 1979.

L€vantamsnto topográfìco de campo

7.514.000
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F¡GURA 6.1.5 - Localização da área de referência em relação à área de estudos.
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6.1.2. Materiais e métodos gerais

A seguir são apresentados os principais métodos e materiais utilizados para

amostragem e análise de amostras sólidas, de água e materiais industriais, sendo que

os procedimentos mais específicos descritos nos próprios capítulos (6.2 a 6.1I ).

l. Amostras sólidas: solos, sedimentos e rochas

Foram coletadas amostras de rochas, solos e sedimentos. Na definição destes

tipos, foram utilizados os glossários de ABNT (1989) e suGUro (199s).

No caso de solo, sedimentos em meio aéreo e de leito de ravinas, a amostragem

foi efetuada com trado manual do tipo simples, em concha (do lGc-USP) ou holandês

(da CETESB) - Foto 6.1.6. O mesmo procedimento foi adotado na perfuração de poços

de monitoramento, onde foram aproveitadas as amostras coletadas.

Após a coleta, cada amostra foi retirada do trado com auxílio de uma espátula ou

pá e armazenada em sacos plásticos, identificados com o código do ponto de

amostragem, o interyalo de profundidade e a data de coleta da amostra (Foto 6.1.7).

FOTO 6.1.6 - Amostragem de solo com
trado holandês, para instalação de
poço de monitoramento.

FOTO 6.1.7 - Embalagem de amostra
sólida em saco plástico, a partir de
sondagem com trado holandês.

Sedimentos de fundo de lagos e de leito de cursos d'água foram coletados com

amostrador de gravidade do tipo piston-core (Foto 6.1.8), do lnstituto de Pesquisas

Tecnológicas do Estado de São Paulo (lPT), ou com equipamentos equivalentes.



As amostras de solo e sedimentos foram coletadas tanto nas áreas degradadas

1ÁnenS l, ll, ll), quanto na área de referência.

De forma geral, os materiais sólidos coletados foram colocados separadamente

em caixas para secagem à temperatura ambiente.

Após secagem, as amostras foram desagregadas, homogeneizadas, pesadas,

quarteadas e peneiradas (2 mm).

Os fragmentos mais grosseiros (>2,0 mm) foram armazenados para eventual

descrição macroscópica (aspecto da amostra) ou microscópica (lupa ou microscópio

óptico, após confecção de seções delgadas).

A fração menor que 2,0 mm (terra fina seca ao ar - TFSA) foi dividida em várias

subamostras, sendo uma parte moída, peneirada (200 mesh) e destinada a análises

químicas. A parte restante foi dividida e enviada a diferentes laboratórios para as

seguintes análises: granulometria, teor de matéria orgânicâ, pH, CTC (capacidade de

troca catiônica), mineralogia, petrografia e experimentos de extrações.

O fluxograma da Figura 6.1.6 apresenta o andamento geral de preparação e

encaminhamento de amostras sólidas.

O Quadro 6.1.1 traz os diferentes tipos de análises efetuadas, bem como os

locais onde foram realizadas, métodos e/ou equipamentos.

FOTO 6.1 ,8 Amostragem de
sedimento de fundo do lago 2 com
equipamento do tipo prsfon-core.
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FIGURA 6.1 .6 - Fluxograma de preparo e encaminhamento de amostras sólidas.
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QUADRO 6.'1 .1 - Análises efetuadas em materiais sólidos: parâmetros analisados,
laboratórios, métodos e equipamentos ut¡lizados.

Parâmetros anal¡Sados

Análises químicas: Si02,
T¡02, AlzO3, Fe2O3, MnO,
MgO, CaO, Na2O, K2O, P2Os
e elemgntosiraço

pH (H2O e H?O + KCI)

Matéria orgånica

CTC - capacidade de troca
cati0nica

Activation Laboratories
Ancaster, Canadá

Granulometria

Laboratóríô

ESALQ-USP, Piracicaba, SP

ESALQ-USP, Piracicaba, SP

Mineralogia e petrograf¡a

lGc-USP * São Paulo, SP

Micromofologia e análises
químicas (apenas seçöes-
teste)

ESALQ-USP, Piracicaba, SP

ESALQ-USP, P¡racicaba, SP

ICP e ICP-MS (plasma), tNAA (ativaçäo
neutfônica) e XRF (fluorescència de raios X)

Métodos è/ou equipamentos

lGc-USP - Säo Paulo, SP

EMBRAPA ('1997)

As análises de amostras sólidas foram efetuadas nö Activat¡on Laboratories

(ACTLABS), em Ancaster, Canadá. Os métodos utilizados foram: lCp/lCp-MS
(plasma), INAA (ativação neutrônica) e XRF (fluorescência cie raios X). os limites de
detecçåo utilizados såo apresentados nas Tabelas 6.1.1 e 6,1.2.

TABELA 6.1.1 - L¡mites de detecçåo das análises de elementos maiores efetuadas em
materiais sólidos no Activation Laboratories (Canadá).

Análises químicas

Métodos de WALKLEY-BLACK (1934) e
EMBRAPA (1997)

lGc-USP - Såo Paulo, SP

Gravimétrico / oxidação com H2O2 (10%)

Métodos de GILLMAN (1979) e EMBRAPA
(1es7)

lGc-USP - São Paulo, SP

Método do densímetro de EMBRAPA (1997)

Peneiramento e p¡petagem - método de
SUGUIO (1973) - separação dâ fraçåo argita

D¡fratometria de ra¡os X - método do pó.
D¡fratômetro marca SIEMENS, modelo D-
5000. Difratogramas com soñware EVA

Espécie SiO2 Na2O KzO CaO MSO Al2O3

L.D (%) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Tabela 6.1.2 - Limites de detecçäo das análises de elementos traço efetuadas em
materiais sólidos no Activation Laboratories (Canadá).

Petrografia / microscopia óptica
m¡croscópio modeto AXtoPLAN, da zEtss

MEV - Microscopia eletrônica de varredura
(marca LEO, modelo 440i) e ËDS (marca
OXFORD)

Elemento Pb Zn B Co Cu Cr Ag Cd

L.D. (mg.kg-1) s 1 2 1 1 I 0,4

Fe2O3 MnO2

0,01

0,5 5

ï¡o2

Mo Ni Ba AsSeUZr

0,005

PzOs

0,01

2311



os resultados das análises químicas foram agrupados em constituintes maiores

(em %) e demais elementos (em mg.kg-1 ou ppm).

Nas tabelas de resultados, "nd" significa "não detectado", ou seja, constituinte

lido cuja concentraçâo encontra-se abaixo do limite de detecção (LD) do método

analítico.

Dif ratometria de raios X

Amostras foram analisadas, após preparação com moagem, por difratometria de

raios X - DRX (método do pó), para reconhec¡mento de sua mineralogia básica. Foi

utilizado o difratômetro SIEMENS D5000, do Laboraiório de Raios X do Departamento

de Mineralogia e Geotectônica (DMG) do lGc-USp, operado com tubo de Cu, radiaçäo

Kcr, 40kV , 40m4, varredura 20 entre 2 e 70o, passo de 0,050 e tempo variável (0,S-2 s).

Na interpretaçäo dos difratogramas, foi utilizado o software EVA, versäo 1997,

que conta com fichas de identificaçäo do Joint committee on power Diffraction

Standards (JCPDS), disponível no DMG-tGc-USP.

Como houve interesse na tentativa de identificar minerais ou grupos de minerais

da fração argila, algumas amostras foram analisadas em suas frações totais (< 2 mm) e

fraçäo argila. A separação da fraçäo argila foi efetuada na mesma ocas¡åo da análise
granulométrica, realizada no Laboratório de Sedimentologìa do lGc-USp.

Essas amostras selecionadas foram analisadas tanto rn nalura, quanto

glicoladas (tratamento com etilenoglicol, por pelo menos 12h) e aquecidas

(aquecimento em forno a 550oc por pelo menos 2h). Neste caso, os difratogramas

foram obtidos na faixa 2Q de 2o - 7oo para amostras naturais e na faixa 2o -30o para as

amostras sujeitas a tratamentos prévios.

Análises granulométricas e de matéria orgânica

As análises granulométricas e de matéria orgânica foram realizadas no

Laboratório de sedimentologia do lGc-uSP e no Laboratório de Física dos solos da

ESALQ - USP, em Piracicaba.

Na ESALQ, foi utilizado o método de WALKLEy-BLACK (1934) para

determinação de matéria orgånica, e o método do densímetro (GILLMAN, 1979;

ËMBRAPA, 1997) para análises granulométricas.
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Algumas análises granulométricas também foram efetuadas no lGc-USp, pelo

método de peneiramento e pipetagem (suGUlo, 1973), sendo previamente atacadas

com H2o2 (10%). Por método gravimétrico (pesagem), antes e depois do ataque com

HzOz, estimou-se o teor de matéria orgânica.

Foi utilizada a classificaçåo de SHEppARD (19s4) para solos e sedimentos
(Figura 6.1.7), No caso de amostras de solo, também foram utilizadas as classes

texturais de ESALQ (2000), segundo o teor de argila: até 14,9% = arenosa; 15 ^ 24,gok

= média-arenosa; 25-34,9o/o = média-argilosa; 35-59,9% = argilosa; 60% ou mars =

muito argilosa.

Para as amostras de rochas, foi utilizacla a classificaçäo de FOLK (1974).

ARGILA

l,li
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srLTE

FIGURA 6.1.7 - Representaçåo de classes texturais de solosisedimentos pelo
diagrama de SHEPPARD (19S4)

Determinação de pH e ÁpH

Foram adotados os procedimentos de IAC (19S6) e EMBRApA (1997), onde são
adicionados 10 mL (10 cm3¡ de solo para 25 mL de líquido (água destilada e solução
KCL r N). A mistura é agitada mecanicamente durante 1s m¡nutos e colocada em
repouso por 30 minutos. A leitura do pH é efetuada com potenc¡ômetro previamente

aferido com soluçöes{ampão padräo de pH 4,00 e 7,00,
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Para obtençäo do apH, foram consideradas as leituras com água destilada e
solução com KCI (TAN, 1993).

Determinação de CTC

A capacidade de troca iônica do solo (crc) foi determinada segundo métodos

de GILLMAN (1979) e EMBRAPA (1997), com procedimento que inclui a extraçäo dos
cátions, analisando-se quantitativamente a solução extraícla quanto aos cátions H*,

Al3*, ca2n, Mg2*, K'e Na*:

CTC = SB (soma de bases) + IHT + [A13.]

onde;

SB = soma de bases, em mmol.kg-1, CTC = capacidade de troca catiônica, em

mmol.kg-1; tHl e tAl3l = concentraçöes nas soluçöes extraÍdas.

Procedimentos para extrações

Foram efetuadas extraçôes seqüenciais seletivas em amostras de solos e
sedimentos, os procedimentos consistem, basicamente, da adiçåo de reagentes
gradualmente mais agressivos, com inluito de extra¡r os íons a partir do mais
fracamente até o mais intensamente ligado aos materiais sólidos.

A fração de íons extraída com cada reagente é função de parâmetros como pH,

temperatura, concentraçåo do reagente e, em alguns casos, incidência cle radiaçåo,

tipo de aquecimento (microondas, sistema aberto, sistema fechado) etc.

As etapas, fraçöes extraídas, reagentes e condiçöes experimentais utilizadas
neste trabalho eståo apresentadas, sucintamente, no euadro 6.1.2, modificadas a partir

da literatura.

As fraçöes com íons extraídos compreenderam: l- fracamente ligados; ll _
trocáveis; lll - associados a carbonatos; lV - associados a óxidos de ferro, alumínio e
manganês; V - ligados à matéria orgânica; Vl - fraçäo residual. para cada experimento,

foram utilizados 2 g de amostra da fraçäo < 2 mm, previamente pesados em balança
analítica.

A separação das soluçöes extraídas foi realizada através de centrifugação. A
partir de cada etapa de extração, o reagente seguinte foi adicionado ao resÍduo
proveniente desta centrifugaçåo, após lavagem do mesmo com 20 mL de água

(1)
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destilada. As soluçöes extraídas foram filtradas (o,4spm), acidificadas (HNo¡, até pH <
2), acondicionadas em frascos e, em seguida, analisadas.

QUADRO 6.1 .2 - Etapas, fraç9gs exlraídas, reagentes e condições experimentais
utilizadas nas extraçöes seqüenciais seletivas.
Etapa da
extràção

ja

Fiação èxtralda

Fraçäo I - íons dissolvidos
na água intersticial
(fracamente l¡gados)

2a
Fração ll - íons metálicos
trocáveis

J-
Fraçäo lll - íons metálicos
assoc¡ados a carbonatos
e sulfetos

4q

Reagentes utilizados e condiçöes de extração:
tempèratura (T) o tempo de extraçãó

Reagentes: água destilada
Condíções: pH = 7,0, T = 25.C (ambiente), tempo de extraçåo =
10 min.

Fraçåo lV - íons metálicos
associados a óxidos /
hidróxidos

rq

Reagentes: acetato de sódio (1M)
Condiçöes: pH = 8,2 (hidróxido de sódjo dituído ou
acético), T = 25'C (ambiento), tempo de extraçäo = .j0 min

Fração V - íons metálicos
associados à matéria
orgânica

ll" Arnostras de água (subterrânea, superficial e de ehuva) e seiluçóes extraídas

Na área de estudos, foram amostradas e anarisadas águas (subterrâneas,
superficiais e de chuva) em pontos de coreta estrategicamente rocarizados,

As análises foram efetuadas tanto rn sftu, quanto em raboratório. No prime¡ro
caso, foram medidos parâmetros como pH, Eh (em mv), temperatura (ambiente e da
água), condutividade elétrica (em ¡rs/cm), sólidos dissolvidos totais e alcalinidade.

As análises efetuadas em raboratório incruíram, pr¡nciparmente, erementos de
maior interesse (Pb, Zn e B), Na etapa de avaliação inicial, também foram efetuadas
algumas análises de erementos maiores (Na, K, ca, Mg etc.), erementosrraço (cu, cd,
Co, Cr, Mo, Ni etc.) e ânions (SOa2-, S2-, Cl-, HCO3-, CO¡2-, NOs-, NO2-e pO43).

A seguir, säo apresentados os principais métodos de coleta, preservação,
preparaçåo e análise de amostras líquidas, utilizados em todos os levantamentos.
Partes específicas, referentes às águas subterrâneas/hid rogeorogia, águas
superficiais/hidrologia superficial e águas de chuva seråo apresentadas nos capítulos
6.6 a 6,10,

Reagentes: acetato de sódio (1M)

Condiçõe-s: pH = 5,0 (ácido acético), 'l = 2SC (ambiente), tempo
de extração = 30 min.

Reagentes; drtionito de sóclio (0,3 M), citrato de sódio (0,175 M) e
ácido cítrico (0,025M)

CondiçÕes: pH = 3,5, T = 96.C, tempo de extracäo = lh
Reagentes: ácido nÍtrico (0,02 M), peróxrdo de hidrogênÍo (30%)
e acetato de amônio (3,2 M)

Condiçöes: pH = 2,A, T = 85.C, tempo de extraçäo = Sh

pH,

ácido



Cada tipo de amostra de água foi coletada com amostrador específico: bomba a
vácuo ou outro sistema semelhante de sucção no caso de poços de monitoramento;
amostrador baíler para águas superficiais (córrego da Fazenda ltaqui e lagos);
pluviômetro para águas de chuva; garrafa van Door para água de lagos; diretamente
com frascos no caso de pequenos cursos d'água, ravinas (enxurrada/escoamento
superficial a partir de chuva e efluentes líquidos industriais associados) e nascentes do
córrego da Fazenda ltaqui.

As amostras coletadas foram deixadas durante 60 minutos para decantaçäo,
separando-se aí a fração sedimentável. Em seguida, as frações não sedimentáveis
foram filtradas a vácuo com membrana filtrante (0,45 pm - esquema na Figura 6.1.g) e
colocadas em recipientes de plástico.

Todas as amostras líquidas filtradas, contendo espécies dissolvidas e cotóides,
foram conservadas em geladeira ou freezer.

A partir da filtração, em algumas amostras foi coletado o resíduo (material
"particulado") para eventuais análises.

A fim de se evitar quaisquer contaminaçöes, os recipientes foram submetidos a
tratamentos prévios segundo as recomendaçöes de DURST (1979).

coleta, preparação e preservação/conservação de amostras
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FIGURA 6.1.8 - Esquema de filtração de amostras líquidas,

Análises in situ

As análises efetuadas in srTu foram realizadas com aparelhos ou kds portáteis,
uma vez que fatores como temperatura e contato com gases da atmosfera poderiam
alterar os resultados dos parâmetros que se pretendia medir.

.> solução (fons dissolvidos
coló¡des etc.)
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As medidas de pH e Eh foram efetuadas, potenciometricamente, com
equipamento oRloN 290A, após caribraçöes com soruçöes-tampäo com pH 4,o1 , T,oo
e 10,01' e Eh 97mV e 263mV. A condutividade elétrica foi medida com conclutivímetros
oRloN 295 Esses equipamentos da oRroN dispöem de sensor de temperatura e
normalizam as medidas para 25oC.

A alcalinidade, capacidade de uma soruçäo de neutrarizar ácidos num dado pH
de viragem, foi determinada no campo por tituração com ácido surfúrico. Nas soruçöes
avermelhadas com alta turbidez, freqüentes nas amostras coletadas, nåo foi possível
analisar a alcalinidade.

Análises em laboratório

Na etapa iniciar do projeto, visando a caracterizaçäo da quaridade das águas da
área de estudos, foram efetuadas amostragens mais intensivas. As amostras coletadas
foram enviadas para anárises compretas no Acrivation Laboratories tfd (AcrLABs),
em Ancaster, Canadá, e no eUIMLAB, em São José dos Campos, Sp.

A partir dessas investigaçöes iniciais, alguns pontos foram monitorados durante
um ano, com espaçamento de coletas em torrro de dois meses. Neste caso, foram
analisados, principarmente , pb, zn e B, de maior interesse à pesquisa. Estas anárises
foram efetuadas no eurMLAB, no quar também foram anarisadas as soruçôes de
experimentos de extraçöes seqüenciais (pb e Zn).

Para anárises expeditas, foram utilizados os raboratórios do centro de pesquisas
de Águas Subterrâneas - CEPAS, do lGc-USp,

O Quadro 6.1.3 apresenta as técnicas analíticas utilizadas em cada laboratório.

QUADRO 6.1.3 - Métodos anaríticos empregados na determinação de espécies
rya (superficiais, sub-terrâneas e de chuvaj e soiuçöãs.

Espectrofotometria de absorçäo atômica (EAA) e forno de grafite**

Standards Methocls for the Examinat¡on of Water and WastewaÍet
(EATON ef at, 199S)"-.

Métódos analíticos

::T]:î:: (å::":5r,_.-T.10-?; ** = anátises de maior inreresse, eferuadas no OUturAB 6ao Josedos Campos, SP), *, = anátises êventuais, èfetuadas * Oùin¡LÃõ,'::;"= ä.tiÍ"Ëi?io'à0,t", .r"controle, efetuadas no Laþoratório de Hidrogeoquímica lll (CEpAS-lGc_USp).

ICP/lCP-MS (plasma).

Potenciometria""

l-otometria de chama*"

Espééies químicas

Elementos ma¡ores e traço

Elementos maiores e traço (Cu, Ni,
Cr, Ba), ânions

Pbezn

B

Na, KeLi
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Nos casos de discrepâncias entre resurtados referentes ao mesmo rocar de
coleta mas em períodos diferentes, foram efetuadas novas amostragens e/ou
reanálises. Em argumas situações, como em casos de vandarismo de poços cre

monitoramento, as amostras foram desconsideradas para análise.

As Tabelas 6.1.3 e 6.1.4 apresentam os rimites detecçäo dos métodos
empregados no ACTLABS, Canadá,

ïABELA 6.1,3 - Limites de detecçäo das análises de elementos maiores em amostras
de água efetuadas no Activation Laboratories (Canadá).

TABELA 6.1.4 - Limiies de detecçäo das análises de demais elementos em amostras
* 99 ágg 

"|9.t!gtr 
no Activation Laboratories (Canadá).

Etemento B pb z; As- cd - c"'-... c;-ô; Hs-M-]\ -B;-A"--î" t-

-Èr"r"nto - N;'.-K - ¡¡ì--cã' -p,r

LD (pgL'1) , rt_r_.r_-l¿ *- .póã- öt ì,; o¿-ì-r.-õã-o¡ o^ou q--t*-

L.D. (¡g.L-1) 20 10 1 50 2 50

Nas Tabelas 6.1.s a 6.l.g, säo apresentados os r¡mites de detecçäo para as
análises de elementos maiores, ânions, pb, zn e B e demais erementos traço, em
amostras de água, efetuadas no eUIMLAB.

TABELA 6.1.5 - Lim¡tes de detecção de elementos maiores das análises efetuadas em
amostras de água no eUIMLAB, Sp.

TABELA 6. 1.6 - Limites de detecçäo de ânions das anáilses efetuadas em amostras deágua no OUIMS_B jI-_
Eremenro _Ej-ø_,_[ No.]^--F..-

L.D. (mg.L') 2 1 0,1 I O,1

TABELA ., t- ;;;;;;;;" ;-; " ; ; ;.;;"r"t,uou. ",amostras,de áqral19 Q!ryLAB, Sp.
Etemento - -_-6---- - - '--ì'. "B --'-

L D (¡g.L-') 1 O,1 2s

ïABELA ;; -.;;;ãn- .";,*;-;;;; ;.es eretuadas emamostras de água no QUIMLAB, Sp.

Elemento Na K l\4g Ca Al

Si Fe Mn

0,1 0,1

-l!_1l9,!-l

si

Elemento

Fe Ti

Cu

90

0,2

Cr

0,5

Ni

0,3 0,1



Foram efetuadas amostragens de materiais e resíduos de indústrias cerâmicas,
sendo os resíduos segundo a norma ABNT-NBR_1OOO7 (ABNT, 19S7d).

As análises foram efetuadas no GREENLAB (RS) e ACTLABS (canadá). A
Tabela 6.1.9 apresenta os limites de detecçäo utilizados pelo GREENLAB para
análises de esmaltes, corantes e resíduos sólidos industriais, para as análises
efetuadas no ACTLABS, foram considerados os mesmos limites apresentados nas
Tabelas 6.1.1 a 6.1.4.

lll. Materiais e resíduos industriais

TABËLA 6.1.9 - Métodos analíticos
determinaçåo de espécies químicas em
corantes, resíduos).

Alumínio (mg.kg'' )

Bário (mg.k9'1)

Boro (mg.kg-l)

Cádmio (mg.kg-1)

Cálcio (mg,kg-i)

Chumbo (mg.kg-r)

Cobalto (mg.kg-1)

Cromo Total (mg.kg't)

Ferro Total (mS.kS-r)

Fluoreto (mg.kg-1)

Magnésio (mg.kS-1)

Manganês (mS.kg'1)

Molibdénio (mg. kg'' )

Níquel (mg. kg-1)

Potáss¡o (mg.kg-1)

Silício (mg.kg'1)

Sódio (mg.kg'i)

Titânio (mg.ks-1)

Zinco (mg.kg-J)

Parâmetro

E.A.A. - Forno de Grafite

E.A.A. - Forno de Grafite

Ácidô Carmínico

E.A.A. - Forno de Grafite

E.A.A. - Chama

E.A.A. - Forno de Grafite

E.A.A. - Forno de Grafite

E.A.A. - Forno de Graf¡te

E,A.A. - Chama

SPADNS

E.A.A. * Chama

E.A,A. - Chama

E.A.A. - Forno de Grafite

E.A.A. - Forno de Grafite

E.A.A. - Chama

E.A.A. - Forno de Grafite

E.A.A. - Chama

E.A.A. - Forno de Grafite

E.A.A. - Chama

empregados pelo GREENLAB (RS) na
amostras de materiais industriais (esmaltes,
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Método L¡mite de Ðetecção

0,001

0,008

0,60

0,0001

0,00'1

0,001

0,005

0,001

0,005

o,20

0,001

0,003

0,006

0,002

0,001

0,0'1

0,005

0,001

0,00'1



6"2^ Geologia local e processos da dinâmica superfie ial

6.2^1. Materiais e métodos específicos

Foram efetuadas atividades de caracterizaçäo das unidades litoestratigráficas
presentes na área de estudos, compreendendo: rocarizaçåo dos pontos com descrição
e amostragem de rochas, soros e sedimentos associados; breve descrição rito_
faciológica; caracterizaçäo e mediçäo de estruturas primárias e tectônicas; eraboração
de desenhos esquemáticos (croquis) e registro foiográfico.

Dentre as amostras coretadas, argumas foram serecionadas para descriçåo
macro e microscópica, bem como para demais análises,

A descriçåo macroscópica contemprou a caracter¡zaçäo de aspectos como cor,
granulaçåo, estruturas sedimentares, mineralogia dos grãos e classificação litológica
dos sedimentos, auxiriada por anárises granurométricas. Na crassificaçâo litorógica, foi
adotada a proposta de FOLK (1974).

A confecçåo de seções dergadas foi efetuada no lGc-usp, possibiritando anárise
petrográfica de argumas amostras. A raminação foi rearizada sem a corocação de
lamínula, para a eventuaridade de anárises posteriores por microsÇopia eletrônica de
varredura - MEV.

As descriçöes petrográficas foram efetuadas no Laboratório cie Microscopia
Óptica do Departamento de Georogia sedimentar e Ambientar (csA) do rGc-usp, com
microscópio óptico AXIOpLAN, da ZEISS.

Estereogramas e rosáceas foram confeccionados com software STEREONET.
os processos da dinåmica superficiar foram descritos e interpretados segundo

levantamentos de campo.

6.2.2. Geologia local

Formaçäo Corumbataí - descriçåo geológica

Rochas pareozóicas da Formaçäo corumbataí são utirizadas como matéria-pri_
ma para as indústrias cerâmicas, sendo extraídas em minas a céu aberto (Foto 6 2. 1).

Afroram na regíão dos ragos de Santa Gertrudes, sendo, basicamente, peritos
(argilitos, s¡ltitos e folhelhos) de coloraçäo predominantemente arroxeada e marrom_
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avermelhada, por vezes fraturados, sendo que as porções mais fraturadas sofrem
alteração intempérica mais rapidamente (Fotos 6.2.2 a 6.2.4).

Ao microscópio Óptico, nota-se laminação plano-paralela, com matriz
predominantemente fina, formada essencialmente por argilominerais (To - go%), além
de quartzo (<1o/o ã cêrcâ de 2oo/o), feldspato (<1o/o a So/ol, materiais opacos (<1o/o a
10o/o) e, eventualmente, carcita e micas (em geral, menor que 5%).

Mais raramente, ocorrem tipos com cororação esverdeada (Foto 6.2.s).
Óxidos avermelhados aparecem como minerais secundários, notadamente nas

amostras mais alteradas intempericamente (Foto 6.2.6).

Através de DRX, verificou-se mineralogia básica de quartzo, mica (1oA) e
caulinita (74). Eventualmente, há feldspato, hematita, goethita e calcita.

FoTo 6'2'1 - Mina a céu aberto para extração de rochas pelíticas da FormaçãoCorumbataf, utilizadas como matéria-prima parä as indústrias cerâmicas.

FOTO 6.2.2 - pelitos marrom_averme_
lhados, fraturados, da Formação
Corumbataí - afloramento R-COR-6.

FOTO 6.2.3 - Amostras de pelitos roxo-
avermelhados, não fraturados, da Formação
Corumbatal - amostra R-COR-1 -1 .



FOTO 6.2.4 - Amostra de pelitos fratu_
rados da Formação Corumbataí, alterados
intempericamente - amostra R-COR-1 -2.

De forma geral, segundo descrições macroscópicas e de campo, predominam na
região os tipos argilito e lamito pela classificação de FoLK (1gr4).

Quanto às estruturas sedimentares, predominam laminação e estratificação
plano-paralela, mas também foram observadas concreções discóides a esferoidais,
estruturas do tipo linsen e sedimentos rítmicos (pelitos/siltitos arenosos).

Embora predominem amplamente rochas pelíticas, também foram observadas
variações faciológicas, ocorrendo camadas arenosas, de granulação mais grossa,
intercaladas aos pelitos (Fotos 6.2.7 a 6.2.9). A partir de análises granulométricas
(Tabela 6.2.1), estes tipos foram classificados em arenitos argilosos (amostra R-coR-
1), segundo FOLK (1974).

FOTO 6.2.5 - Amostras de pelitos esverdeadosda Formação Corumbataí amostra
R-COR-g-1.
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FoTo 6'2.6 - Pelito com argilominerais e quartzo, de textura fina. Transição de porçãomais alterada, de coloração laranja-avermelhada (parte inferior da foto), rica em óxidosférricos' para nível mais presérvado (parte süperior¡. Amostra R-coR-g-2, Fm.Corumbatai. Microscópio óptico, ND, 2,Sx.



FOTO 6.2.7 - Camada pré-
dominantemente arenosa, de
coloração amarelada (no
centro da foto), intercalada a
pelitos arroxeados, de granu-
lação mais fina (nlveis infe-
rior e superior na foto) da
Fm.
afloramento R-COR-2.

microscópio óptico, NC, Sx.

TABELA 6'2'1 - Resultados de análises granulométricas efetuadas em pelitos daFormação Corumbataí, coletadas na área de estudos em Santa Gertrudes, Sp.

Corumbatal

FOTO 6.2.8 - tntercalações de
níveis pelíticos, de granulação
mais fina e coloração marrom
(parte inferior, na foto), contendo
principalmente argilominerais, eníveis argiloso-síltico-arenosos,
contendo numerosos grãos de
quartzo (parte superior). Amostra
R-COR-2-3, Fm. Corumbataí,
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R-COR-2-1 (nfvel arenoso, amarelado)

R-COR-2-2 (nfvel argiloso inferior, roxo-

avermelhado)

'afloramento R-COR-2.

Amogtra*

outra variação observada foi a presença de carbonatos em algumas amostras.
Neste caso, são intercalações de níveis de pelitos silicáticos com níveis quartzo-
carbonáticos. Nos primeiros, há argilominerais (85 - g0o/o), quartzo (3 - 10%), calcita
(<5o/o), opacos (<5%) e feldspato (<3%). Nas porções carbonáticas, há até S0% de
carbonatos, até cerca de 4oo/o de quartzo e cerca de 1oo/o de opacos.

Essas variações corroboram com as descrições da Formação Corumbatal
presentes na literatura, inclusive a presença de carbonatos.

FOTO 6.2.9 - idem Foto
anterior, com ND.
Amostra R-COR-2-3
Formação Corumbataí.

o/o a¡ela % sllte

12

Yo arglla

84
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De forma geral, a granulação naturalmente argilosa das litologias e solos de

alteração da Formação Corumbataí é fator condicionante da retenção de metais

potencialmente contaminantes associados à atividade industrial (Pb, Zn etc.).

Variações na litologia e nos solos (camadas arenosas, carbonáticas etc.) poderão

ocasionar modificações locais das condições hidrogeológicas, com implicações

ambientais.

Formação Corumbataí - solos associados

Quanto aos solos da região, predominam os lateríticos*, com cores

avermelhadas tlpicas, resultantes da alteração dos pelitos da Formação Corumbataí

(Foto 6.2.10). Do topo para a base, em um perfil de cerca de 3-4 m, tem-se**:

o I - Horizonte marrom-escuro, com partes de coloração marrom-escura a preta, com

maior conteúdo comparativo de matéria-orgånica, pouco espesso, em geral < 15 cm.

¡ ll - Horizonte marrom-avermelhado claro, comparativamente menos argiloso que os

demais, com espessura entre 0,8m e 2,0m.

o lll - Horizonte marrom-avermelhado escuro, comparativamente mais argiloso que os

demais, com espessura entre 0,65m e 1,65m. Há um nfvel de transição (lll-A) para o

horizonte situado logo abaixo, com espessura entre 0,15 e 0,45m, onde a tonalidade

de marrom-avermelhado é a mais escura do perfil de solo.

. lV - Horizonte vermelho-arroxeado claro, correspondendo à rocha alterada da Fm.

Corumbataí, com estruturas primárias visíveis, notadamente nas partes inferiores

(espessura à 1,0m).

" = predomfnio de processos de monossialitizaçåo e alitização, com formaçåo de caulinita e óxidos/hidróxidos,

respectivamente;"* definição informal de horizontes.

Horizontes:

<l

<ll
< lll
< lll-A

<lv

FOTO 6.2.10
Solo laterítico, de
alteração da Fm.
Corumbataí,
tlpico da região.
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Em algumas localidades, há níveis lateríticos notadamente ferruginosos (Fotos
6'2'11 e 6.2.12). Neste caso, são notadas em seções polidas, ao microscópío óptico,
nítidas concreções nodulares (oólitos e pisólitos) goethíticas (Foto 6.2.12).

Foro 6.2.11 - Horizonte com Foro 6.2. 12 - Amostras delateritas ferruginosas parcialmente lateritas ferruginosas cole_
desag.regadas pela ação de águas tadas no afloramento do pontopluviais, aflorante em ravina, entre R-coR-3 (Foto anterior).
indústria cerâmica e o lago 2 (ponto
R-COR-3).

Esses solos de alteração, embora presentes em Santa Gertrudes segundo perfis
didáticos e bem desenvolvidos, não são de grande interesse a este trabalho, exceto
como definição de uma referência (background) em áreas não impactadas. tsto deve-
se ao fato de que os residuos das indústrias ceråmícas foram dispostos ou lançados
sobre terrenos aluvionares ou áreas de aterros, nos quais predominam sedimentos ou
solos inconsolidados - estes serão descritos no capítulo 6.3.

lntrusivas básicas e transição para a Formação corumbataí

Na trincheira do ponto PoLl-L4, localizado na porção centro-sudeste da área de
estudos (AREA ll), foi verificado material sfltico-argiloso acinzentado, em contato com
rochas pelíticas marrom-avermelhadas da Formação corumbataí (Fotos 6.2.14 e
6.2.1s).

Trata-se de material de transição, alterado intempericamente, próximo ao
contato entre os pelitos da Formação Corumbataí e o s// de diabásio subjacente. Esta
situação também foi observada nas descrições de relatórios técnicos de poços
tubulares ("siltitos e folhelhos acinzentados"), segundo DAEE & pRoDESp (2000) e
CEDASA (2001).

+
rl
"f\ìr
t-

FOTO 6.2.13 - Concreções
nodulares
goethíticas (amostra R-
COR-3-1). Seção potida,
ND, aumento no
microscópio de 2,Sx.

oolftícas

Itt8l'tTuTo DE GEoC¡ÊNCIAB - UaPstottoTEcA
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No ponto E-lNCo, localizado nas proximidades na indústria ceråmica
lNcoPlsos (parte sE da área de estudos - Anen lll), a partir de um evento de erosão
desencadeado por chuvas de verão e ausência de cobertura vegetal, foi possível
verificar contato da Formação Corumbataí com rochas ígneas intrusivas básicas (Fotos
6'2'16 e 6'2.17). Trata-se do único ponto em que foi possível observar este contato
litológico na área de estudos.

Em amostra fresca coletada, foi observada ao microscópio petrográfico textura
subofítica, com ripas de plagioclásio e cristais de clinopiroxênio.

FOTO 6.2.14 - Detalhe em trincheira do
ponto POLI-L4 (AREA ll, entre a indústria
Poliglass e o lago 4), com material síltico-
argiloso acinzentado subjacente a solo de
alteração de pelitos marrom-
avermelhados (Fm. Corumbataí).

FoTo 6.2.16 - Afloramento alterado intempericamente, com corpo intrusivo de rocha lgneabásica, de coloração acinzentada, em contato com solo de aftäração de pelitos r"ñom-
avermelhados da Fm. Corumbatal (contato de atitude N4SE/6OSS¡, Anen ¡t.

FOTO 6.2.15 - Pelito com argilomine-
r1s (70-80o/o) e grãos de quartzo (S-
1oo/o), além da presença de material
fibroso e corpúsculos arredondados de
coloração preta (material orgânico).
Amostra POLI-L4-B. Micr.óptico, ND, 5x.



O acamamento (laminação e estratificação plano-paralela) da Formação
Corumbataí é de baixo ângulo, com caimento predominante para NW (Figura 6.2,1),
seguindo a tendência natural da borda leste da bacia do Paraná. Também são notadas
estruturas rúpteis nos pelitos da Formação Corumbataí, basicamente fraturas (Figura
6.2.2).

Geologia estrutural

FOTO 6.2.17 - Detathe da foto
anterior, em afloramento
alterado intempericamente,
com corpo intrusivo de rocha
ígnea básica, de coloração
acinzentada, em contato com
solo de alteração de pelitos
marrom-avermelhados da
Formação Corumbataí.
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FIGURA 6.2.1 projeção polar de
acamamento (laminação e estratificação
plano-paralela) da Formação Corumbáal,
com caimentos predominantes para NW,
com baixo ângulo.
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FIGURA 6.2.2 - Rosácea com direções
predominantes de caimentos de fraturas
medidas em pelitos da Formação
Corumbataí (total de medidas: 163).
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Dentre os processos da dinåmica superficial de interesse aos estudos
ambientais, destacam-se na área de estudos: erosão, transporte e deposição de
sedimentos, notadamente por escoamento superficial; assoreamento e inundação.
Esses processos podem desencadear alterações significativas na qualidade das águas,
solos e sedimentos, principalmente pela potencialidade em transportar, dispor e/ou
reter contaminantes relacionados aos resíduos das indústrias ceråmicas.

Esta situação fica mais evidente nos meses chuvosos de verão (Fotos 6.2.1g e
6'2'19), com a intensificação dos processos por eventos de chuvas fortes.

6.2.3. Processoe da dinâmica superficial

Foro 6'2'18 - Escoamento superficial, Foro 0.2.19 Escoamento superficial
1t9ry{cado por águas pluviaié. Ponto intenso e formação de feições erosivas. pontoR-COR-2. E-|NCO.
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Ao norte oa ÁRgR l, no terreno entre as indústrias cerâmicas e o lago 2, há
atuação de processos erosivos, com evolução das feições, de montante para jusante,
desde sulcos até ravinas (Fotos 6.2.20 a 6.2.23). Fica evidente a ausêncía de práticas
conservacionistas e sua conseqtlência direta é o assoreamento do lago 2 e cursos
d'água a jusante, como se verifica nas Fotos 6.2.24 a 6.2.27.

Ánge le arredores



lndústrias ceråmicas

Foro 6.2.20 - Vista geral do terreno entre as indústrias cerâmicas
desenvolvimento de feições erosivas.

FOTO 6.2.21 - Formação de
sulcos, em terreno entre in-
dústrias ceråmicas e o lago 2.
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FOTO 6.2.22 Evolução da
foto anterior, com sulcos e uma
ravina central.

e o lago 2, com o

Foto 6'2.24 - lnício de processo erosivo em área de Foto 6.2.25 - continuação da fotoestocagem de argila. anterior, com lago 2 a jusante.
A eficácia dos processos erosivos pôde ser evidenciada pela rapidez do

assoreamento do lago 2, notadamente, nos meses mais chuvosos, como se observa
nas Fotos 6.2.26 e 6.2.21.

¡:¡r 
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FOTO 6.2.23 - Evotução
da foto anterior, com
ravinas e sulcos.

{
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FOTO 6.2.26 Entrada da ravina
trazendo áreas pluviais e sedimentos
lago2-pontoRAV2-12.

A área de estudos de detalhe, situada mais a leste na ARER l, é resultado de
sedimentação e assoreamento devido à erosão a montante. Estes processos, aliados à
configuração topográfica local, com pequenas elevações praticamente confinando o
pacote sedimentar gerado, possibilitarm a formação de um aqüffero livre local
(Desenhos 2 e 3, ANEXO A).

Esta situação foi acelerada pela existência de antiga canaleta de despejo de
efluentes industriais que, sendo uma feição linear e sendo posteriormente abandonada,
evoluiu para uma boçoroca, inclusive com ocorrência de piping (Fotos 6.2.2g e 6.2.2g).

Fica evidente a atuação em conjunto de diversos processos e condicionantes na
configuração atual deste local: topografia; processos da dinâmica superficial,
acelerados ou induzidos pela ação humana e, finalmente, o próprio lançamento e
deposição de resíduos industriais.

Área de eetudos de detalhe
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FOTO 6.2.27 Mesmo local da foto
anterior, apenas duas semanas depois,
com marcante assoreamento.



FOTO 6.2.28 - Vista parcial de boçoroca
(altura = 6m, largura = 3ffi, comprimento =80m) em local com antiga canaleta de
lançamento de efluentes industriais.

Na área ll, entre a antiga indústria Poliglass e o córrego da Fazenda ltaqui,
passando pelos lagos 3,4 e do pesqueiro, embora em menor intensidade, também tem
atuado processos de erosão, transporte e deposição de sedimentos, e assoreamento
(Fotos 6.2.30 e 6.2.31).

É freqüente a ocorrência de inundações nos períodos mais chuvosos, inclusive
com transbordamento dos lagos 3, 4 e 5, que , eventualmente, misturam suas águas.
Esses processos, segundo moradores locais, resultaram algumas vezes em
mortandade de peixes dos lagos, pela atuação de águas portadoras de contaminantes
provenientes do terreno da indústria poliglass, situada a montante.

Ángn ll e arredores

J- -F|Fi.t¡Iil; ' ,
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FOTO 6.2.30 - Vista de área aterrada, entre a
indústria Poliglass, e os lagos 3, 4 e S (no vale).
Notar coloração avermelhaãa do lago 3.'

FOTO 6.2.31 Mesmo local
anterior, com desenvolvimento de
erosivas.

da foto
feições



Tal qual se observou na Foto 6.1 .4, na Anfn lll atuam de maneira intensiva
esses processos da dinâmica superficial, amplificados pelo avanço de aterros sem a
contrapartida de medidas conservacionistas. A Foto 6.2.32 mostra o assoreamento
praticamente completo do lago 7, como resultado de erosão a montante, em áreas
aterradas pelas indústrias cerâmicas (Foto 6.2.33).

AREA lll e arredores

- r.;T-:f 5
FOTO 6.2.32 - Assoreamento no lago 7 , FOTO 6.2.33 Talude instabilizado e
como conseqüência de avanço e erosão de erodido em aterro de indústria cerâmica.
aterro de indústria cerâmica. Local situado a No local, foram dispostos resfduos
jusante de uma das nascentes do córrego industriais (principalmenie cacos de pisos
da Fazenda ltaqui. cerâmicos) è entulho de construção.

Fraturas e fluxo de água

Embora o entendimento estrutural das fraturas subverticais dos pelitos requeira
um trabalho mais minucioso de mapeamento de campo, pode-se afirmar que essas
estruturas também aparecem como um dos condicionantes dos processos atuantes,
influenciando nos fluxos de água subterrâneos, pelo aumento da permeabilidade, e no

escoamento superficial, quando com direções das fraturas paralelas ou subparalelas
aos gradientes topográficos. Este processo pode ser observado na Foto 6.2.34.
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FOTO 6.2.34 - Escoamento superficial -
notar a interação entre os fatores fratura,
topografia e escoamento das águas.
Ponto R-COR-3.



6.3. $olos e çedimentos associados

Foi priorizada a amoslragem de solos situados em terrenos aluvionares ou áreas

de aterros, pois nestes Iocais foram clispostos, inadequadamente, resíduos de

indústrias ceråmicas, por descarte simples, ou depositados, após transporte desde as
fontes de poluiçäo, por processos da dinâmica superficial. como se situam em terrenos
recentes, näo consolidados, referem-se a solos imaturos a partir das definiçöes de

ABNT (198e)e SUGUIO (1e98)

A amostragem foi efetuada com trado manual, aproveitando a perfuração para

instalação dos poços de monitoramento. Após a coleta, algumas amostras foram

selecionadas para análises diversas, seguindo o roteiro da Figura 6.1 .6.

Durante as sondagens a trado, dada a não observaçäo de grandes diferenças

visíveis no aspecto, cor e diferenciaçäo em horizontes, foram coletadas åmostras

correspondentes a intervalores de profundidade de 15 em 1s cm, Neste caso, foram

adotados sufixos -1, -2, -3 etc., sendo -1 para a amostra mais superficial e assim por

diante (exemplo: PM-16-1 = amostra no intervalo de profundidade cle 0 a 0,15m; pM-

16-2 = 0,15-0,30m etc.). A última amostra necessariamente foi coletada em zona

saturada.

Visando a caracterizaçâo de aspectos mais específicos, para algumas das

amostras, procurou-se separar três porçöes: uma tipicamente de zona saturada (abaixo

do nivel d'água, com sufixo C na identificação da amostra), outra da parte mais

superficial (da superfícle à profr-rndidade de 1s cm, com sufixo A), além de uma porção

intermediária (acima do nível d'água, com sufixo B), que coincide possivelmente com a
zona de franja capilar e/ou com a zona de oscilaçåo do nível d,água (exemplo, para o
poço de monitoramento número 3: PM-34, PM-38 e pM-3C)

Nos casos em que a recuperação de amostras na zona saturada (abaixo do

nível d'água) foi dificultada por seu caráter friável ou pastoso, a última fração analisada

correspondeu, necessariamente, a uma amostra composta, retirada da porção

saturada.

Entre as amostras selecionadas, está um conjunto coletado na área de
referência (PM-ZERo); vários conjuntos pertencentes à área de estudos de detalhe
(ÁREA l); e um conjunto pertencente à ÁREA f l, este visando avaliar a influência da

indústria Poliglass.

6.3.1. Matérias e métodos específicos
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A localizaçåo dos pontos amostrados está no Desenho 1 (ANEXO A)

A área de estudos de detarhe foi priorizada, pois nera foram detectados, nos
levantamentos iniciais, elevados teores de chumbo e outros elementos contaminantes
ou poluentes.

Foram efetuadas anárises químicas, granurométricas, de pH e crc. Argumas
amostras também foram selecionadas para experimentos de extraçäo seqüencial.

6.3.2. Análises efetuadas

l. Área de referência

A seguir säo apresentados os resultados das análises efetuadas na área de
referência. As fraçöes das amostras pM-zERo coletadas são: pM-ZERo,1 (soro
avermelhado, mais superficiar; profundidade até 0, 15m); pM-zERo-2 (horizonte
laterítico, vermelho-alaranjaclo, profundidade entre 0,1s e 0,30m); pM-ZERo-3 (soro
avermelhado; profundidade entre 0,30 e 0,45m); pM-zERo-4 (soro avermerhado
saturado, abaixo no nível d'água; profundidade entre O,45 e 0,60m).

Análises químicas

TABELA 6.3.1 - Resultados de anårises químicas - elementos maiores (%), efetuadas

"t î11:]ï3: :9: r$j"d". na área de referência (amostrasem a caoà rscm¡.

Amost¡a sro! Ar,o, r";;-;; ;- 
^" 

.,* 
-;;;-;".d"";-;

fogo- p*.ER"¡ ä8.- ,.,ã ;ìt -ä:ì*--r2, -,;--rpt .p, ñ* - ;;j '.- L.5r-- --*s.
PM-ZERO-2 30,73 22,25 25,35 0,168 O,17 0 06 O,O7 0,06 7 O77 0,38 .t3,50 

100,4.t
Ptll ZËRO,3 39,2.t 20.61 21,79 0.'11 0,18 0,t0 0,06 a,a.¡, 6,064 0,12 11,33 9964

"11M'-1-11ll-'"'"o.-"'a' o|11 i,îl_1.j iï -:::__i1l:__11' . h:. _.,loo,,n

TABELA 6.3.2 - Resurtados de anárises químicas - demais erementos anarisados (emmg kg-,), efetuadas em amostras de solo coletadas na área de referência (amostragem
a cada 1Scm).

ern*,r" --- p¡ -ã u c, ag ;- e;-il cr- ,ø" z, e 
- a. s. u-

--PM-iuÃ;r - 
40 --;?--rs ;ãt-q-¡ ;-..ã--rn-- i-^:l..ì;;-,a¿- . ;- ";P|\,"ZERO-2 31 10S 17 A5 O,7 nd SB 36 37 nd æ9 9,1 S nd nc,

PI\¡-ZERO-3 32 92 22 A6 nd nd 62 29 66 nd 3S0 16,6 3 nd nd

_ PM-ZERo-4-_ 34 __T_j3_-* ,3 0,6 nd 87 2s 62 r.td 3o7 1s,4 4 nd nd



TABELA 6.3.3 - Resultados de análises de pH, crc (capacidade de troca cationica) eteor de matéria orgânica em amostras coretadas na área de referência.

Análises de pH, CTC e de matéria orgânica

Amostra PH
(HzO)

PM-ZERO-,1

PM-ZERO-2
PM-ZERO-3
PM-ZERO-4

TABELA 6.3,4 - Resultados de análises granulométricas em amostras coletadas na na
área de referência.

Análises g ra íru lométricas

6,9
7,3
6,6
7,2

pH

(H2O + KCI)

areia silteAmostra f/"1 $l
PM-ZERO-1 28,8

P[4-ZERO-2 33,5

PM-ZERO-3 31,3

PM-ZERO-4 27,5

5,7
6,1

5,5
5,6

.{ pH Matér¡ao/orgânica

+1,2
+ 1,2
+ 1,1

+'1,6

QUADRO 6.3,1 - Resurtados de anárises por difratometria de raios x (DRX).

Þifratometria de raios X

24,6

26,2

26,5

1,2
0,9
1,0
0,7

arg¡la

l"/rl

Local

Area

de
referência

49,0

41 ,9

CTC (mmol
t g')

(PM-ZE

As análises indicam soro de textura argilosa, com elevado teor de Ar e Fe, apH
positivo, crc antre 82,1 e 11 1,2 mmol/kg e minerarogia composta basicamente por
quartzo, illita e caulinita. o nível d'água na época de coleta situava-se a 0,4sm de
profundidade.

ll. Área de estudos de detalhe

Na área de esiudos de detarhe, foram anarisadas amostras coretadas na
perfuração dos seguintes poços: pM-3, pM-s, pM-1s, pM-16, pM-17, p1\A-21 , prvl-22,
PM-24 e PM-26.

Classif¡cação de
SHEPPARD

42,5

45,9

93,2
111 ,2
82,2
82.1

Argila ârenosa
Argila silt¡co-

arenosa
Argila síltico-

arenosa
Argila síltico-

arenosa

Amostla

Class¡ficação de
ESALQ (2000)

Argìlosa

Argilosa

Argjlosa

Argilosa

Mineralogia (Gruþos de mineràis)
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Para os pontos PM-16, PM-17, pM-21 e pM-24, foram analisadas amostras a

cada 15 cm. No ponto PM-5, foram analisadas das porçöes A, B e C, No ponto pM_3,

foram coletadas amostras dos dois tipos, através de sondagens situadas uma ao lado
da outra (PM-3 e PM-3'), distantes cerca de 10 cm,

A part¡r da constatação, nas anárises iniciais, de que as concentraçöes mais

elevadas estäo nos níveis mais profundos amostrados, abaixo do nível d'água, também
foram analisadas as porções C dos pontos plVl-15 e pM-26.

Os resultados são apresentados a seguir.

Análises químicas

TABELA 6.3.5 - Resultados de análises químicas - elementos maiores (%), efetuadas
em amostras de solo coletadas na área de estudos de detalhe (amostras a cada i scm).

Pt!1-3 -1

Pl\rl-3 -2 43,25 21,47 16,79 0,122 0,52 0,19 O,i3 Oli 4,714 o,is

Pi,1-3',3 49,13 20,21 13,59 0,123 0]2 0,23 018 1,28 3,68e A,14

Pl\4-3',-4 46,89 2Ò,51 14,44 0,143 o,7o O,41 0,20 1,12 4,036 0,13

sio, atror Foror u¡no Mso cao Naro Kro Ïo? pro¡ P€rda ao 
Total

fogo

4457 20,A2 16,01 0167 0,61 0,2A 016 LOo 4.501 Ò15

PIi-16-1 51,72 16,98 14,1 015 066 O,24 0,19 .1,06 4,71 AJ2 1008
Pi!t-16-2 52,ti6 17 /5 12,54 0,15 0,77 0,21 0,23 1,26 3,38 0,12 10,08

Pl!1-16-3 52,54 18,46 12,62 011 O,77 A,2A O,22 1,22 342 0,13 rc,25

Piv^16-4 49,63 17,86 14,14 A,12, A,62 A,22 0,19 0,98 4,27 0,14 10,76

pM-17-1 59,59 16,84 12,08 0,11 0,26 A]2 o,O8 0,20 1,03 0.09

PM-17-2 66,68 t6,36 4,37 012 0,52 0,1.7 0]2 1 22 1,39 0,06

Plr¡,17"3 68 02 16,19 3,66 0,13 0,61 0,15 0,15 1,56 0,98 0,06

PM-17-4 66,71 16,53 4,77 O,12 0,60 Al4 016 1,19 0,93 O,O7

Plt¡-17-5 59,45 14,45 11,03 0,13 0,96 0,20 0,17 1,52 o,S1 o,1B

Pl\4-17,6 62,11 16.11 8,92 0,18 o,9o O,27 0,17 .1,58 1,08 0,08

Pl\¡-21-'1 46,54 20,70 16,21 0,.t16 0,64 0,21 0,15 1,06 4,J85 014 11,01 9094

PM-212 42,26 22,22 16,49 A,256 0,56 A,25 0,13 o,B2 4,376 0,15 12,13 99,65

Plt¡-21-3 55,37 18,10 11,24 o,1oo O,9o 0,26 0,26 1,A2 2,838 0,12 8,87 90,86

_j-y,z_j __tfg___1119,-_ ,51! . 0,15s 0,64 o,2a 0,16 1,03 4 23s 0,13 11,23 se,61

FM-22-t 53,40 18,7e r,zt 
"Ái¡ss- 

q7a - 
";,.a- "r; ,p;'. rB-lr-ìi, ;8, -rr¡,

PM-22-2 48,29 20,04 14,17 0J14 0,64 0,18 0,15 1,10 434A 0,13 10,41 99,58

PM-22-3 53,22 19.18 11,2A 0,134 0,85 A,2A O,24 .1,80 1,987 O,11 10,35 9937

PM-24,1 36,68 23,38 20,99 0,166 0,41 0,20 0,13 0,20 5,578 0,13 12,44 100,31

PM-24-2 49,58 17,17 14,42 O OgB 0,91 AS2 0,33 t,Os 2,742 O,41 12]tg 39,34

PM^24-3 50,96 1682 14,A4 0,108 0,83 1,12 102 1,72 1,A72 A12 A82
PM-24-4 47,7A 17,37 15,52 0,106 0,98 o,S8 0,58 1,42 2,343 0,11 9,61

11,08

1'1,68

1A 40

10,63

99,34

99,78

99,68

99.21

100,0't

99,05

99,94

98,93

10,21 100,61

9,90 .100,91

9,25 100,76

9,7'l 100,93

10,30 99,2

t0.16 99.56

97,22

96 80



112

TABELA 6.3.6 - Resultados de análises químicas - demais elementos analisados (em
mg kg-1), efeiuadas em amostras de soio coletadas na área de estudos de detalhe
(amostragem a cada 15cm).

-- A.""t*^- - pb 
*-zn 

¡x-ì; ol*-*- À"- 
"ì--c, M" -- z, -; 

A" ì;-;-
pl\r-3'-l 800 292 3A t3 1 ,2 nd 304 29 81 nd fiZl 1 33 I nd 4,1

pt\¡.3 _2 4tt 114 37 .1 l9 0,8 t\d 241 29 7A nd 7Zt 8S 9 nd 4,9

pM-3,_3 563 2O2 34 OB 07 nd 3tB 3A 122 nd A2O 98,5 9 nd 4,1

PN1-3'-4 1021 432 37 1û 1,1 nd 433 37 127 nd 2Og9 275 12_ nd 5.j
pl\¡.r6-i 600 27s so ,* ,,i * àa;--;;- ,ß? ;'' 

.. 
ilis -I, ;- 

.ì; 
**

Pl\¡"16-2 445 21O 36 €6 0I nd 362 3t 01 nct 610 SS 7 nd 3,3

Pl\r16'3 465 198 38 99 1 nd 356 27 U nd 600 66 I nct 3 4

Pltl¡6-4 534 231 38 106 1,1 nd 304 30 Il nd 61¿ tO2 9 nd 2,A

Plt¡-17-1 ?-A 64 25 70 1,4 nd 124 17 49 nd 640 20 7 ncl 3.3

PM-17'2 16 53 8 29 O,S ncl 261 S 57 nd 240 12 rd Ìrd 2,6

PNI-17-3 15 67 6 26 0,4 nd 310 E 62 nd 201 26 td nd 2,6

PM"17-4 16 65 17 40 O,4 nd 2gZ 56 49 nd 237 25 J nd 4,1

Pl\l-17-5 39 109 24 60 nd nd 227 4A 4Ì nct 1g1 2e 2 nd 5,2

Pl\¡"17-6 36 121 24 69 0,4 nd 231 44 45 nd 189 26 3 nct 3,6

PÀi-21-1 529 173 36 92 0,5 nd 298 28 101 nd 714 135 7 nd 3,s

PM-21-2 363 168 38 95 0,S nd 4S3 33 B.t ntl 817 Oi,5 7 nd 3,3

PM-21-3 548 195 30 65 nd nd 4O4 29 84 nd 804 96,3 I nd 3,4

-- Aa ..!- 

-*'g-3]-, 

:1'z 
....38 - so 

- 
o'5 nd 

-'oo 
37--.-' ot 

-"d .,- 
ljg--75f 1 

] -.., 
* 

-j:u .

PM-22,1 721 s76 37 B0 07 nd 3s1 30 81 nd 1650 315 7 nd 3,s

pM-22,"2- i006 364 34 94 1,i 1,i 3a2 26 80 nd 246û i19 11 n{t 3,3

pM-?.?,-3 24ü s8!t 33 g7 12 1,i 577 23 242 rct t331 i38 13 ncl 3s

PM-24-1 660 219 42 167 O,9 O,4 266 28 101 hd 700 tS1 5 nd 3,3

PM-24-2 3803 S7O 41 246 1,3 0,6 522 33 81 nd 2035 S03 I nd 3,4

PM-24-3 147OO 2463 61 1267 6,2 2,4 1104 29 84 nd 6209 2291 13 nd 4,A

PM-24-4 9992 2930 34 2O1 2,9 27 907 37 1O1 ßd 476A e4O 11 nd 7,1

TABELA 6.3.7 - Resultados de análises químicas - elementos maiores (%), efetuadas
em amostras de solo coletadas na área de estudos de detalhe (níveis A, B e C)

Pr\rr-3-A ,,:å',:åi.:13"Jå:'ïi, 45,70 1s,s4 1s,6i o.14 o,s5 o,21 o,13 o,a2 47s 0,16 11.12

Porçâo intormsdiária:
Pl\¡-3-B imodiatamento acima do 46,68 20,09 15,19 o 16 0,63 A,21 0,28 O,s2 4 53 0,.J6 i0,69

nfv€l d'água

pi/.3_c Porçåo abai^o do nív6l
dagua. zonâ sârureda -' - 1a'62 15'46 0,15 068 026 0'28 1'03 4,90 0,13 9,32

Perda
Po5¡ção em parlll SlO, Alror Fê,O3 MnO ùtSO CaO NarO K?O TtO, pzOs ao

logo

Pi\¡-5,4

Porçáo interm€diáriai
Pl\¡-5-a irnediatâmêrìt€ acìma do 55,79 17,47 i1,39 0,12 O,O1 O,27 O,Z7 t54 3j5 A.14 g42

Porcäo sL¡oêrliciál

","Ír;;¿;J;ã.ò 
1s- s0,89 16.37 t5,14 0,15 0,66 O,23 0,17 0,96 6,17 0,13 8,96

nlvel d'água

Zona satlrada 53,02 1841 .11,30 O12 089 0,36 0,gl .l 29 3,0S Dj2 1039 99,26

99,83

1AO 47



Amostrâ Posiçào em p€rfit SiO, At,O3 FêrO3 tVnO N4SO CaO NârO K?O TiO,

pr\r,8-A 
,,:iJ:åidåå"Jå:i"1, 4s,8e 17,37 16,14 0.15

Porçåo intermodiária:
Pi!i-8-B imêdìatam€nto aoimâ do S27g ß,44 .13,35 0,13

niveJ d'água

pirl B_C Porçåo abarro do nivet
d áqua: zo a sat.rradå cruz 17 46 1 l 90 0'2

pj\l_15.C Porção âbâixo do nivel
dág â: ¿o1å såhr¡ada aÕÞc '799 1652 o148 070

pl\4_26-C Porçåo 3bâixo do nivol
oågLa: zora salr.radE _- 16 1844 1243 Ol27 086

TABELA 6.3.8 - Resultados de análises químicas - demais elementos analisados (em
mg. kg-1), efetuadas em amostras de soio coletadas na área de estudos de cletalhe(níveisA, BeC).

Arnoslra Pb Zn Nt Cu Ag Cd Ba Co Cr l/to zt I AÊ

PI',1-3-A 656 223 5A e7 nC, nd 276 29 81 nd 558 91 9 nd 4 A

076

Pll¡-3-A 542 196 42 117 nd O,S 308 29 78 nct 6ss 84 9 nd 4,6

PM"3-C 725 278 46 111 nd 0,5 330 30 122 nd 940 tso 9 nd 4,1

0,81

-;M-5"A-;6;-- r* ^oo õ6 rt ;;- ,rs 1t-;ì-;--ä- ìu-;-;.. zr-
PM-s-B 833 221 31 8A 1,1 0,5 414 26 80 nd 5A7 æ 8 n4 32

PIV-5-C 6077 1256 34 1.tO 2,2 A,7 442 2i 242 nd 1674 tZ4 i1 id 3,9

PM"8-A 122 143 31 101 nd nd 13S 30 5j nd 4€B 36 4 nd 2,7

Pi\¡-8'B 113 121 30 9a nd nrl 145 26 70 nd 4a1 ß 4 nd 3,2

P[,1-8-C 177 156 3J 110 ncl nct 1gg 23 92 nd 474 54 4 nd 3,9

0,13 0,96 6,.17

027 1,54 3,15

0,31 1,29 3 05o.37

113

023 1,17 4,360 0,13 s,72

Pl\4-15-C 725 27A 45 111 nd 0,5 330 30 122 nd 940 tso 9 nd 4,1

0,13

029 1,61 2,913 0.13 945

P1V-26 c 1175 364 35 92 ncl 0,s 37a 37 12a ".1 ñ-;no-; ; ;

Iotâl

TABELA 6.3,9 - Resultados de análises granulométricas em amostras coletadas na
área de estudos de detalhe.

Análises granulométricas

99 90

10 49

100,11

9S,12

areia silte argilaAmostra $l (,/"1 ("/"1

98,98

PM-3-A 39,9 23,3
PM-3-B 28,4 24,7

fl:3-9- - 10Å----a1.0- -.'-- 
44, 5 ---.Árgla síltico--arenosa

PM-5-A 38,0 23,0
PM-5-B 31,0 28,7

-lM_-!-C 29¡_ 37,0 -_37,0 _.__ Sitre alsftoso Argitosa
PM-3',-1 32,8 22,7
PM-3',-2 29,6 20,7
PM-3',-3 29,8 22,9

¡vt-3'-4 39,8 11,2 4s,1

36,8 Areia siltico-arenosa
46,9 Argila síltico-arenosa

Class¡ficaçäo de Classificação dê
SHEPPARD ESALQ (2OOO)

39,0 Argila arenosa Argilosa
40,3 Argila síltico-arenosa

44,4
49,7

47 ,3

Arg¡la arenosa
Argila arenosa
Argila arênosa
Argila arenosa

Argrlosa
Argilosa
Arq¡losa

Argiiosa

Argilosa
Argilosa
Argilosa
Argilosa



Amostra

PM-16-1 28,8
PM-16-2 33,5
PM-16-3 31 ,3
PM-1q4_ -2¿5PM-'l7-1 41 ,6
PM-17-2 41 ,0
PM,17-3 32,5
PM-17-4 41,1

PM-17-5 20,7
PM-17-6 35,4

areia s¡lte

$l ("/,1

22,2
24,6
26,2
26,5

PNI-21-1 31 ,8pvl-21-2 29,7
PM-21-3 30,8
PM-21-4 37,6

argila Classificação de
$I SHEPPARD

24,0
36,9
33,7
33,4
38,5

"Ã 
o

PM-22-1

PM-22-2

itul?-3
PM-24-1
PM-24-2
PM-24-3
PM-24-4

49,O Argila arenosa Argilosa
41,9 Argila síltico-aronosa Argilosa
42,5 Argila siltico-arenosa Argjiosa
rså _*¡Igrlqg[]!9-1r,_qn9p.'u_ _. __ Argiþlg_ _____34,4 Areia síltico-argilosa Média-argilosa
)))

30,8
39,7

21 ,2
29,3
28.5

33,9 Argila síltico-arenosa Média-argilosa
25,5 Areia síltico-argilosa Média-argilosa

_-___,_ 3,8-,8_.. Ars¡la síllLg-o:gqryrg__ &.$þf1 _,_
40,7

TABELA 6,3,10 - Resultados de análises de pH, CTC (capacidade de troca catiônica),
SB (soma de bases) e teor de matéria orgânica em amostras coletadas na área de
estudos de detalhe.

114

30,1 27 ,O

26,7 36,7
22,1 43,3
24,0 46.3

Análises de pH, CTC e de matéria orgânica

41 ,0
21 ,3
27 ,1

Classificaçäo de
ESALQ (2000)

45,3
49,2

Areia siltica

39,9 Argila síltico-arenosa
34,0

Argila síltica Argilosa

28,1

39,0
19,6

Amostra

Argila arenosa Argilosa
Argila arenosa Argjlosa

PM.3.A
PM-3-B
PM-3-C

42,9

PM-5.4
PM-5-B

-. PM-5-C 
-

PM-3'-1
PM-3',-2

PM-3',-3
PM-3',-4

Jb,b
32,6
29,7

Média-arenosa

Silte arg¡lo-arenoso Média-argilosa
Areia síltica

PH pH

{Hzt) (H2o + Kcl)

Are¡a argilosa
Areia s¡ltica

Argila síltico-arenosa Argilosa
Silte arg¡lo-arenoso Argilosa

S¡lte arg¡loso Média-argilosa
Silte argilo-ârenoso Média-aroilosa

6,5
6,7
7,0

PM-16-1

Argilosa
Média-argilosa

7,3

8,1

PM-1 6-2
PM-1 6-3
PM-16-4

5,5
5,1

6

Argilosa
Média-arenosa

7,2
6,6
6,9
74

Matéria orgânica CTC

^ PFI (%) (mmot.kg l)

5,6
5,3
6,3

r 1,0
+ 1,6
+ 1,0

6,9
7,3
6,6
7,2

5,8
5,3
5,6
o,¿

+ 1,7
+ 2,2

l_1,9
+ 1,4
+ 1,3
+ 1,3

1,5
0,9
0,7

5,7
6,1

5,5
5,6

1,4

1,1

o,7

+ 1,2
r 1,2
+ 1,1

+ 1,6

1 10,9

93, 1

112,2

1,3

0,9
1,0

1,0

83,8
80,3
102,7

0,9
0,9
o,7
0,7

116,0
107,7

111 ,O

117 ,8
93,2
111 ,2
82,2

82,1



Amostra

PM-17-1
PM-17 -2

PM-1 7-3
PM-17-4
PM-17-5
PM-'17-6

PH pH

(Hzo) (H2o + Kcl)

PM-21-1 6,7 5,2 +1,5

5,7
4,9

5,1

5,2

PM-21-2
PM-21-3
PM-21-4

PM-24-1
PM-24,2
PM-24-3
PM^24-4

4,5
3,3

3,2
3,4
J.O

Matéria orqånica CTC

^ 
PH f/ol 1m-är.-t s''¡

6,7
7,0
7,0

+ 1,2
+ 2,4
+ 1,9
+2

+1,7
+ 1,6

QUADRO 6.3.2 - Resultados de análises por difratometria de raios X (DRX)

7,4
7,6
8,3
8,3

Difratometria de raios X

5,8 + 0,9
5,9 + 1,1

5,7

LoCal

1,7
0,3
0,4
0,1

0,1

0,3

6,5
6,0
6,9
6,9

estudos ds
detalhe (PM-3

de

estudos de

__ g_e191¡e q!! 5) _
Area de
estudos

de detalhe

+ 1,3
+ 0,9
+ 1,6
+ 1,4
+ 1,4

115

de

67 ,3
89,2
99,6
80,7
102,2
99,2

1,0

0,9
0,8
0,8

Amöstra

PM-34

3-1 a PM-

2,0
3,5
4,8
4,1

107,8
103,2
111,9

1?Ll -,_
79,O

168,0
213,0
171 ,0

Na área ll, foram analisadas amostras do ponto PM-12, situado entre a indústria

Poliglass e o lago 4. Os resultados säo apresentados a seguir.

Análises químicas

TABELA 6.3.11 - Resultados de análises quím¡cas - elementos maiores (%), efetuadas
em amostras de solo coletadas na área ll (amostraçjem a cada 1scm)

lll. Área ll

Quartzo, illi!9r.*c,_a,q,!nita, Igldspg!e,jgmg!!9/999]!4q

Mineralog¡a (Grupos de minèràis)

PM-3-3

PM-3-4

_ _____o9et19t!49.!4l!i!!.1_q-q9q9!9
Quartzo, illita, caulin¡ta, feldspato, montmorillonita, zircäo

Quartzo, ¡llita, caulinita, feldspato

q!9449.j! l!9.9?u I iûta,l__e]-q9p9þ.!grngtitqlsoeth¡ta

Perda

Amostra SlO, AlrO3 Fe?O3 MnO [4gO CaO NazO KrO llo? PzAs áo fotal
togo

qg?Ilig.{ [9,-99{]!r19.qq9p-49 -

PM-12-1 48,16

PM-12,2 49,4A

PM-12-3 62,79

16,82 17,2A 0,10

r6 66 17,06 0,10

15,24 4,27 0,07

o,23 0,10 0,15 0,12 9,16 0,12 8,11

0,49 0,18 0,27 0,61 6,87 0,47 e,13

0,55 0,46 0,75 2,90 098 0.16 654

100,3i

100,3

98 71
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TABELA 6.3.12 - Resultados de análises químicas - demais elementos analisados (em
mg kg-1), efetuadas em amostras de solo coletadas na área ll (amostragem a cada
15cm).

Pt\4-12-1 270

PM 12-2 702

PM-12-3 323

TABELA 6.3.13 - Resultados de análises granulométricas em amostras coleiadas na
área ll.

Análises granulométricas

83

213

133

Ni Cu Ag Cd Ba Co Cr [4o Zt

Amostra

30 116 nd

35 108 nd

31 66 nd

PM-12-1 39,9

P\It-1 2-2 28 ,4

PM-12-3 30,5

àreia silte

t%t (%)

nd

nd

nd

88 26 73 nd 733 47

190 25 70 G 618 104

145 14 61 5 54ô 17n

TABËLA 6.3.14 - Resultados de análises de pH, CTC e matéria orgânica em amostras
coletadas na área ll.

Análises de pH, CTC e de matéria orgânica

23,3

24,7

25,0

arg ¡la

(iol

AsSoU

7 nd 3.1

0 nd 30

6 nd 2,4

36,8

46,9

44,5

",xï[i"ËÅåî." "aiåg,åi'á"

Amostra

PM-12,1 6,0
PM-12-2 7 ,8
PM-12-3 6,3

Areia sílt¡co-
argilosa

Argila síltico-
arenosa

Argila síltico-
arenosa

pH pH

(HzO) (HrO + KCI)

QUADRO 6.3.3 - Resultados de análises por difratometria de raios X (DRX)

Difratometria de raios X

(PM-12)

Argilosa

Argilosa

Argilosa

5,6
6,9
5,6

Na área de referência, ocorre a gênese de solos lateríticos típicos, com remoçäo

de Na, K, Si, Mg, Ca e concentração de Fe, Al, Mn e Ti. Tal fato é corroborado pela

comparação entre os resultados das amostras do ponto PM-ZERO e os de uma

amostra composta de rochas frescas da Formaçäo Corumbataí, coletadas em uma

Matér¡a orgån¡ca ÇTC

^ 
PH f/,1 1,nrnoì.is '¡

+ 0,4
+ 0,9
+ 0,7

Amostra

PM-12-2

o,7
0,5
0,3

43,9
207 ,4
85,3

Mineralogia (Grupos de m¡nerais)

Quartzo, ill¡ta, caulinita

Quartzo, ilìita.

Quartzo, illita, caulinita
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mina de extração de matéria-prima para as indústrias cerâmicas, em área igualmente

nåo contaminada (T abela 6.3.15).

TABELA 6.3.15 - Resultados de análises químicas em amostras de rochas e solos
típicos da regiâo - elementos maiores (%)

Amoslra compo6ta d€ lrina de sxtra-

rochås da r ornaçåo cäo do argitê
ROCHA-

Corumbatal- coletâ da indústrìa 5918 17,75 8,36 0,08 1,A7 0,76 1,88 3,09 0,63 0,13 5,04coR
ørrì area nåo c€ràmlca

conteminada CEDASA

Local de
' coi€ra

Quanto aos elementos traço, há, na área de referência, teores de Pb entre 31 e

40 ppm, Zn entre 72 e 113 ppm, B entre 9,1 e 16,6 ppm, Ni entre 17 e 25 ppm, Cu

entre 85 e 132 ppm, Ba entre 58 e 87 ppm, Cd abaixo de 0,5ppm, Cr entre 37 e 66

ppm, Zr entre 307 e 399 ppm e As entre 3 e 7 ppm.

Na área de estudos de detalhe, estes teores elevam-se expressivamente: Pb

entre 122 e 14700 ppm, Zn entre 53 e 2930 ppm, B entre 12e2291 ppm, Ni entre 8 e

61 ppm, Cu entre 26 e 1267 ppm, Ba entre 124 e 1104 ppm, Cd de abaixo deO,S a2,7
ppm, Cr entre 45 e 242 ppm, Zr entre 1Bg e 6289 ppm e As entre abaixo de Z e 13

ppm. Pelos teores diagnosticados, flca evidente sua contaminaçåo, com teores

amplamente expressivos de Pb (até 14700ppm), Zn (até 2930ppm) e B (até 2291 ppm).

Chama a atenção a grande quantidade de Zr presente nas amostras. Em menor

proporçåo e freqüência, também há teores elevados de Cu, Ba, Cr, Co e Ni.

É visível a heterogeneidade desta área, dada a grande variabilidade dos teores.

Assim, em pontos situados mais afastados do centro desta área (a exemplo de PM-8)

ou em elevaçöes locais no terreno (a exemplo de PM-17), estes teores estão próx¡mos

ou intermediários aos apresentados na átea de referência, Em pontos como PM-3,

PM-s, PM-15, PM-16, PM-21 , PM-22, PM-24 e PM-26, estes teores säo bem mais

elevados, alcançando os máximos citados anteriormente.

É importante notar que os maiores teores são encontrados nas porçöes mais

profundas, hoje abaixo do nível d'água (níveis -C, -3, -4 etc., dependendo da posição

do nível d'água).

slo, Alros Fe2o3 Mno Mgo cao NârO K,o TIo?

-- -ÞÁtãä-

fogo
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Na área ll, sob influência da indústria Poliglass, os teores säo intermediários,

porém superiores aos apresentados na área de referência: Pb entre 270 e 7 02ppm, Zn

entre 83 e 213 ppm etc. lsto evidencia a influência dos resÍduos geraclos por esta

indústria.

6.3.3. Fator de Enriquecimento (E)

Para ilustrar a contaminação dos locais investigados, foi utilizado o lguo (lndice de

geoacumulação), cujos resultados estäo na Tabela 6,3.16. Como referência, foi

utilizada a composiçâo média das amostras do ponto PM-ZERO.

TABELA 6.3.16 - indice de geoacumulaçâo (ls.o) de amostras de perfis de solo.

AMOS-
TRA dã- ''"' 

o'&îi;

PM-3A 656 2,2 1 moderada a forte iZl - o l- - -ô 
arsenG a rnooeraãa

PM-38 542 2,0 1 moderada a forte
PM-3C 725 2.3
PM-5A 666 2,2
PM-58 833 2,5
PM-sC 6077 4,5
PM-3',-1 800 2.4
P[4-3',-2 471 1,s
PM-3',-3 563 2.1

PM-3'-4 1021 2,7 1 moderada a lorte 432 1 ,6 1

TEOR DE ZN
GRAU DE NA

coNTAMTNAÇÃo(2) AMosrRA
(ms.ks't)

PM-16-1 600 2,1 1 modorada a forte 279 1,1 ì ---_- ã-å-¿era¿a
PM-16-2 445 1 ,8 1

PM-16-3 465 .1,9 I
PM-16-4 534 2.0 1

1

1

2

PM-21-1 933 2,6
Plil-21-2 363 1 ,6
PM-21-3 548 2,1

moderada a forte 278 1,1 0 moderada
n OJraOu u font" 243 t,O- -O - 

moderada

PM-21-4 529 2,0

moderada a forte

PtA-22-1 721 2,3
PM-22,2 1 006 2,7
PM-22-5 2481 3,6

forte a mu¡to forte 1 056 2,4 1

moderada a forte
moderada

moderada a forte

PM-24-1 560 2,1
Plvl-24-2 3803 4,0
PM-24-3 14700 5,3
PM-24-4 9992 5,0

,"". fåUå"Tl 
"o*,Îffi,VÅ?o 

r,,

198 0,8 0 ausente a moderada

1

1

1

1

moderada 198 0,8 0 ausente a moderada
moderada ê forte 231 0,9 0 ausente a moderada

Obs.: ('1) segundo a. sers classes oe flLHõ a vlÀooocr< tlsgl): (z) segrnoo ås 
"eis 

classes de
FOSTNER ef a, (1993)

moderada

221 0,9 0 ausente a moderada

moderada a forte 312 1.2 0

292 1,2 0

1

1

2

moclerada
moderada a forte
moderada a forte

174 0,6 0 ausenle a moderada
202 0,8 0 âusente a moderada

ausente a forte para o Zn, e moderado a muito forte para o Pb.

Através destes dados parciais, observa-se que o grau de contaminação é de

moderada a forte
moderada a forte

forte
1

2
2
2

210 0,8 0 ausente a moderada

moderada a forte
forte a muito forte 970 2,4

moderada a forte

168 0,6 0 ausente a moderada
195 0,8 0 ausente a moderada

muito forte
mu¡to forte 2930 3,5

173 0,6 0 ausente a moderada

moderada

576 1,8 1

364 1,4 0
586 1,8 1

moderada

219 0,9

2463 3,3

r"dJä;- ---

0 ausente a moderada
1 moderada a forte
2 forte
2 forte

moderada
moderada
moderada



6.3.4. Ëxtrações seqüenciais seletivas

Das amostras coletadas, foram efetuados experimentos de extração seqùencial

seletiva para análise do comportamento do Pb e Zn em vários conjuntos de amostras,

sendo selecionados um na área de referência (PM,ZERO-1 a PM-ZERO-4) e dois dos

mais contaminados da área de estudos de detalhe (PM-3 PM-s).

Os resultados säo apresentados nos Quadros 6.3.4 a 6,3.8.

QUADRO 6.3.4 - Resultados de chumbo a partir de experimentos de extração
seqúencial seletiva em amostras do ponto PM-ZERO (área de referência).

Fração
extraída/analisada

Amostra

| - Fracamente
ligado

ll - Trocável
lll- Carbonatos

pM-
zERO-r

Óxidos/hidróxidos

mg.kg-r

PM¿ERO-
1

V - Matéria
orgânica

I

0,5

Análise química

%
oxtraído

1.0

PM-
ZERO-2

2,0

QUADRO 6.3.5 - Resultados de chumbo a partir de experimentos de extraçäo
seqúencial seletiva em amostras do ponto PM-5 (área de estudos de detalhe - área l).

la

ôô

mg.kg'

acì
";;';'-

4.5

PM.ZERO-2

9,0

0,5

44,4

% extraido

40,0

Fraçåo
extraídai analisada

1.2

Amostra

'ìo ô

2.5

| - Fracamente ligado

PM-
zERO-3

* 
= amostras coletadas na em zona saturada

'100,0

14,8

1.7

mg.kg'

ll - Trocável

A1

lll- Carbonatos

10,3

PM-ZERO.
3

8,5

Óxidos/hidróxidos

29,3

50,5

0,3

V - Matéria

41,0

% extraído

PM"5.A

ìoo,o-. -

1,0

I(fraçöeslaV)

mg.kg'1

2.0

PM-
zERO4*

Análise química

14

10,9

1,7

mg. kg-1

PM.5-A

4,7

10,0

7,3

PM-
zERO4*

9,3

39,2

% extraído

21 .5

50,6

1 50,1

%o

extraído

35,0

34,0

0,5

1,0

141,3

PM-5-B

444,0
342,1

2.9

I p_0_,_0

1 1,5

mg.kg-l

10,5

* 
= amostras coletadas na em zona saturada

43,9

12,6

59

PM-5.8

41 ,3

1)

23,5

100,0

lo o

52,8

92.0

o/o extaído

34.0

29,0

270.0

100 0

o,2

260,0

PM"5"C"

646.7

3,6

14,2

833,0

mg. kg-1

41 .8

40,2

PM.5-C*

70,9

100,0

1643,0

%
extraído

1590,0

1571 ,3
487 5,2

1

6077 .O

óz,o

100,0
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QUADRO 6.3.6 - Resultados de chumbo a partir de experimentos de extraçäo
seqüencial seletiva em amostrås do ponto PM-3 (área de estudos de detalhe - área l).

Fração
extraída/analisada

Amoslra

| - Fracamente ligado
ll - Trocável

lll - Carbonatos

V - Matéria

PM-3.4

I(fraçôeslaV)
Análise química

mg. kgr

QUADRO 6.3.7 - Resultados de zinco a partir de experimentos de extração seqüencial
selet¡va em amostras do ponto PM-ZERO (área de referênc¡a).

25

PM.3-A

15,0

o/"

extraído

45,0

275,O

162,5

Fração
extraída/analisada

AmÒstra

0,5

500,0

PM-3"8

3,0

656,0
" = amostras coletadas na em zona saturada

9,0

mg.kg't

| - Fracamente

55,0

2,1

ll - Trocável

PM.3-B

100,0

lll- Carbonatos

PM-
zERO-1

15,3

tv-
Óxidos/hidróxidos

%
e{Ftq9

n5

52.6

215.3

mgkg'

128 I

PM.ZERO.
1

V - Matéria

414,0

PM-3-C.

I(fraÇõeslaV)

0,7

3,7

542,0

%
extraído

Análise químìca

12,7

mg. kg-1

ao

QUADRO 6.3.8 - Resultados de zinco a partir de experimentos de extraçäo seqüencial
seletiva em amostras do ponto PM-S (área de estudos de detalhe - área l).

52,O

PM-
zERO-2

5,0

31 1

18,4

23,4

1,39

100,0

PM-3-C-

20,4

mg.kg'

258,9

o/o

extraÍdo

575

94,1

PM-ZERO-2

L92

50,4

149,6

o,7

Fração
extraída/analisada

36,51

Amostra

% extraído

523,0

| - Fracamente ligado

4,0

?cì

46,43

18 0

3,9

, 199, -

PM-
zERO-3

= amostras coletadas na em zona satur

49,5

1,10

35,0

ll - Trocável
lll- Carbonatos

28,6

Óxidos/hidróxidos

6,29

mg.kg-

100,0

20,0

PM-ZERO.
3

6,1 3

V - Matéria orgånica

PM-5.4

63,6

55,03

0,7

7o extraÍdo

:(fraçöeslaV)

mg. kg-1

105

3,3

Análise química

31,45

PM,
zERO-4*

5,7

1,0

100

1 ,07

PM-5-A

27 ,3

mg, kg-r

10,3

% extraído

5,05

28,4

PM.
zERO-4.

8,73

44,5

65,3

41 ,81

0,53

o/o

extraído

2,27

PM-5"8

92

189,5

43,49

5,44

c a'1.

mg k9-'

5,7

" = amostras oolètadas na em zona saturada.

44,59

100

25,8

50 nÂ

PM.5-B

1,5

6,43
o oa

44,87

4.7

22,3

100,0

% extraído

19,2

57 ,5

797

93

38,78

0,81

80.2

PM-5-C-

*:10_q

2,54

185,3

10.36

mg.kg'1

221

43,O1

43,28

PM-5-C.

19,0

100,0

259,0

,/"

extraido

400,5

341 ,2

1,83

1040.7

24,89

1256

38,48

36,63
'100.0



6.4. Sedimento de fundo de lagos

Diversos trabalhos tratam da amostragem de sedimentos de fundo de lagos,

reservatórios etc. (CARVALHO, 1994; BEVILACQUA, 1996; OLIVEIRA, 1996, entre

outros). Em Santa Gertrudes, foram coletados com equipamento piston-core, sendo

que o grau de penetração do tubo amostrador dependeu da espessura e natureza dos

materiais coletados. Após a coleta, a amostra foi retirada, embalada e etiquetada. A

profundidade da låmina d'água foi medida no momento da coleta e na mesma

oportunidade aproveitou-se para amostrar águas superficiais com garrafa van Door.

As Tabelas 6.4.1 e 6.4.2 trazem os resultados das análises químicas efetuadas

em sedimentos de fundo de lagos. Em alguns casos, quando a recuperação foi

significativa, e havia diferenças de horizontes coletados (cor, textura ou aspecto), foram

separadas em diferentes frações e analisadas contando sufixos -4, -8, -C etc., nesta

ordem, para significar porções amostradas do topo (próximo ao leito do lago) para a

base, em perfil.

A localização dos pontos amostrados está no Desenho 1 (ANEXO A) e na

Figura 6.4.1. As Fotos 6.4.1 a 6.2.4 exemplificam os procedimentos adotados para

amostras coletadas com pisfo n-core.

6.4.1. Materiais e métodos especlficos

121

FOTO 6.4.1 - Canos cortados para retirada
de amostras de sedimento de fundo de
lago coletadas com piston-core.

FOTOS 6.4.2 e 6.4.3 - Canos cortados para retirada
de amostras com diferenças de horizonte (6.4.2) ou
aspecto (6.4.3) - sedimentos de fundo de lago
coletados com piston-core.
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TABELA 6.4.3 - Resultados de análises quimicas em âmostras de sedimentos de
fundo dos lagos da área I - elementos maiores (%)

lntervalo de Låmlna

Area I

at\tos-
TRA

L2-1 0 - 0,25 m Lago 2 O,22 m 50,72 2O,1O .11,20 0,10 1,09 0,80 0,j8 t.1s 2,31 0.14 f0.40

Drofundi.låde d'áduå
¿ãlîåliìiLlîiå. Locar å'i:::' sþ, Ar2o3 Fe,o3 r4ho rvso cso Na2o K,o rio, "'o' ""jff."

amostrådos dê colètá

L2-1C _0-0,25 m _ Lago-2 0,23 m 53,33 19,27 €,7S 0,09 1,45 i,4B 0,92 1,M 1,2,1 O,17 ,tO,O7

L2-3-a 0-0,r5m Laso2 l¡0fn 
'ìl¡i,- 

ìs¡¡ s,86 0.08 l,r, 
- ì¡i- o,s¡ 2,44 1,80 i,i¿ - z,o¿-

12"3"8 0,14 - 0,25 m Lago 2 1,40 m 66,31 14,56 8,59 0,06 1,4O 0,34 0,59 3,0s 0,81 0,11 5,09

L24 0-0,35m Lago 2 4,93m 58,59 15,82 7,25 0,06 0,38 0,62 0,j7 0,46 5,01 0,14 11,51

12"6-A 0 - 0,20 m Lago 2 4,05 m 62,13 14,13 9,61 0,05 0,37 0,10 0,19 0,76 4,13 0,10 7,17

LL6.l _9:10-.11i1_ ,,:g:r-_1,!1 ,:1ll- ,"J:_10,01 0,06_ 0,41 0,0e 0,25 0,83 3,s8 0,12 8,68

124 0-0,30m Lago2 9.50m s7,40 19,7s 7.s3 0,06 1,21 0,36 o.¡¡ lãi- r,l¿ 0,t0 s,72

TABELA 6.4.4 - Resultados de análises químicas em amostras de sedimentos de
fundo dos lagos da área I - metais, B, As e Se (mg kg-')

AMOS-
IRA

_..- 
L','1" ....,,'_',{u 1 ."so 1,'_,9'21.

L2-1 0-0,25m Lago2 I,22 m

Þrofundldade d'áduá no
dòs sedtmentos Locar to;åtde

amoslrados cõleiá

lntêrvalo de Lâmlnâ

l-2-3-A 0 - 0,15 m Lago 2 1,40 m 273 A33 32 60 10 7g nd 0,4 nd 677 436 38 7 r¡ct

LTI_-_-]9]1|'9å6 nt __Luq:1 1,40 r ss 122 30 45 12 77 nd nct nd 517 236 22 I nd

_ _lr!-- 9 1ll . Laio 2 4te3 m

L2-8-A 0-0,20m Lågo2 4,0Sm

LZ{-B 0,20 - 0,35 m Lâgo 2 4,05 m

__ L'.1 
_ - 1 

,13-1". ____i-1:i r,5..9,i,.

Area ll

124

TABELA 6,4.5 - Resultados de análises químicâs em amostras de sedimentos de

!$9 3"_: þg.!_{ápg ll - elementos maiores (%),
lntervalo de LámtnaaMos- 

,::"::llliX'ß" Locar 
"ii:::, 

sþ, Ar¡o, Fe?or Mno rvreo cao Na,o K,o ro, pzos Per_da_ao

âmostrados de corêtâ rogo

L3-2-A 0,30 - 0,60 m Laqo 3 0,55 m 37,56 16,71 27,17 0,06 0A7 0,43 0,46 i,l5 3,06 0,62 12,14

L3-2-B 0,15 - 0,30 m Lâgo 3 0,óõ m 70,33 9,02 4,62 0,06 0,19 0,17 0,14 0,16 8,38 0,17 7,ßl

-1119 - 
j _r_,11:!_f::-r - 

o,uu' 66,10 s,s3 5,8s 0,07 o,24 o,2a o,17 0,32 7,44 0,12 10,24

L4-3-a 0,30-0.45m L¿so4 aJr. ¿z¡s--ãei æ,sl 0.08 0,26 o,rr 
-o.lJ 

o,os s,gz 0,zB ro,zs

L4-3-B 0,15 - 0,30 ln Lago 4 0,35 m 40,18 16,88 15,83 0,08 0,23 0,10 0,11 0,14 7,39 0,.14 10,15

2171 1467 36 198 21 534 nd nd 1.8 1567 1494 1860 I nd

4174 41S5 31 281 13 '1150 nd nd 3.8 3143 2352 3760 8 nd

38 88 3? 109 18 66 nd nd id 274 456 52 3 nd

78 100 20 113 15 37 hd nd 1,2 225 548 2.1

46 63 24 1A2 22 72 5 0,5 0,5 216 438 71

634 462 26 87 t4 207 5 nd nd ö26 955 342

_A9j_L!,6.___, l"s:o oJu * 41,14 21,56 14,76 0,07 0,36 o,2a 0,2s 0,42 4,78 0,1s 16,38

L,l-4-A 0 - 0,15 rn Lago 4 0,30 m 44,02 21,ß1 14,78 0,08 0,47 0,25 O,Z7 0,69 4,23 0,17 13,59

L4{-B 0,15 - 0,30 m Lago 4 0,30 m 53,46 14,84 9,4ô 0,09 0,24 0,14 o,17 O,2O 8,61 0,14 11,.13

L4-4C 0,30-0,50m Lâgo4 0,30m 45,26 19,67 11,24 O,O7 0,32 0,15 O,14 0,.10 6,13 0,11 11,D7

,-S-t O-O,ZSrn Lágo5 0,10m

tu-, .- o -_l1il_11s-:i_ 0,'0'

7nd
8nd
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ïABELA 6,4.6 - Resultados de análises químicas em amostras de sedimentos de
fundo dos lagos da área ll - metais, B, As e Se (mg kg 1).

lntervalo de
AMOS- Drotundtdåde
fRA dos sedlmentos Loca¡

amostrados

L3J-A 0 - 0,16 m Lâgo 3 0,S5 m 75 160 1g

L3-3-B 0,15 - 0,30 m Lago 3 O,SS m 49 3g .19

L3-34 0,30 - 0,80 m Lago 3 0,S5 m iO 56 2A

L4-3-A 0 - 0,15 m Lågo 4 0,3j m 1437 365 43

L4-3-B 0ì15 - 0,30 m Lâgo 4 0,36 m 56 139 3l
L4-3-C 0,30 - 0,45 m Lago 4 0,35 m Zl 111 27

144-A 0 - 0,15 m Lágo 4 0,30 m 1570 2gs 43

144"8 0,15 - 0,30 m Lago 4 0,30 m 33S 148 2A

L4¡-C 0,30 - 0,60 m Lågo 4 0,30 m 21 98 24

Lâmlna
cl'água no

colêta

L5-2 0 - 0,25 m Lago 6 0,30 m 139 .lO2 lg

L5-1 0 - 0,25 m Lago 6 0,30 m 201 100 1g

TABELA 6.4,7 - Resultados cie análises químicas em amostras de setlimentos de
fundo dos lagos - elementos maiores (%)

lntervalo de Lâmtnã

Area lll

AMOS.
TRA

62 13 ss s nc "a rzo -z¡o -;, - i---;;
55 12 55 nd nd nd 147 B1S .f5 3 nd

214 20 24 I nd 1,2 229 310 ¡d nd hct

L8-1 0-0,25m Lago6 0,30m 61,74 18,07 ?,50 0,08 1,10 0,04

L7-1 0 * 0,25 m Lago 7 0,10 m 46,5a 21,ø1 15,35 0,0s 0,62 0,33

Þrofundldâde d'áár,i
,1i," iÀJ¡À"ììã" Local *iilt slo? Ahq Fe?o3 rlrno rvso cao Nâ,o Kzo Tlo? o,o, "T#ou"ámostrâdos de coleia

130 20 7A 8 hd 1,1 379 864 197 20 nd

118 22 54 ¡d nd nd 135 645 3C 3 nd

147 2l 43 nd nd nd iZ3 629 25 4 nd

LgA-1 0-0,25m Lago I 1,00m

Ll0-1 o ' 0,25 m Lago 10 i,10 m

'122 17 71 7 0,4 hd 373 A47 89 18 nd

94 18 71 nd nd nd 203 951 6.t 6 nd

150 20 37 nd nd nd 120 545 17 2 nd

TABELA 6.4.8 - Resultados de análises químicas em amostras de sedimentos cle
fr rnÀn ¡t¡- lâ^^^ s^+^¡^ Þ 

^^ ^ .r^ ,.^- '---l'
rnlervato de LãmlnaAMos- .3:"j:liliiï_ Locar .;8J¡r: pb zn Nr cu co c,

fundo dos lagos - metais, B, As e Se (mg.kg-i)

âmostrados coleta

L.-l 0 - 0,26 rn Lago 6 0,30 m 4A AZ 16 34 ,12 øõ ¡d nd nd 39ô 278 97 S nd
L7"1 0 - 0,25 m Lago 7 0,.10 m 229 126 33 96 ,t7 70 nd nct 1,5 244 663 478 13 nd

_:91j_.-_. o-o,roa' 119o0 1,00m 13e 119 17 4s 13 z0 nd nd nd 214 234 1.11 7 nd
110"1 0 - 0,25 m Lago 10 1,10 m 234 14s g2 110 17 90 nd nd nd 332 7oo 299 11 nd

191 l..4 _ 1, l'1..,. nd nd z2a 450 25 s nd

107 13 2s nd nd "¡ 
"ãol 

so¡ ¡o -;--;'.

lntervalo de r Àh¡h,

Como se observa, no local de referência (lago ZERO), os teores de pb, Zn, B,

Cr, Ba e Zr varíam, respectivamente, entre 32 e 49 mg.kg'l, 43 e 68 mg.kg-i, 30 e 49
mg.kg-l, 46 e 50 mg.kg-1, 182 e .i9B mg.kg-r e 488 e 622 mg.kg-1. Nas áreas
degradadas, os valores máximos encontrados para estes elemenios säo,
respectivamente, 4178 mg.kg-1, 4195 mg.kg-1, 1150 mg.kg'1, 3143 mg.kg-1, 2gs2

0,17 2,56 0,83 0,08

0,23 0,71 4,20 0,11

u,.tt

11,00
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mg.kg-r e 3760 mg.kg-1, ou seja, aumentam até cerca de 130x, r00x, 1?5x, zDx, 1Tx,
5x, respectivamente.

Nos locais os quais foi possíver amostrar perfis de sedimentos (amostras com
sufixos -4, -8, 'c), nota-se que os teores basais säo menores que os superficiais,
s¡tuados nos reitos atuais dos |agos. Nos rocais degradados, há variaçôes significativas,
a exemplo de L4-3, onde no intervalo mais profundo amostrado é encontrado teor
médio de 21 mg.kg-' e na porçäo mais superficial, 1437 mg.kg-i, ou seja, um aumento
de cerca de 50x. Em cenário anárogo, porém na área de referência (rago ZER.), os
teores também aumentâm, entretanto com teores bem menos erevados (de 32 para 49
mg kg-r)

Demais análises

Såo apreseniadas a seguir as anállses de pH, CTC, matéria orgânica e
granulometria das amostras de sedimentos de fundo cle lagos.

TABELA 6.4.9 - Resurtados de anárises de pH, crc (capacidade de troca catiônica) eteor de matéria orgânica em amostras sedimbnto de fundò de lagos.

Amostra Locai

LZERO-2 (fre-a cle Ã 2
relerencta)

L2-1 Lago 2 7,7

LZERO-1

I 2_11

Lago Zero

L3-3-A

L3-3-B

PH pH
(HzO) (HrO + KCt)

L6-1

L7-1

(Área l)

os valores de 
^pH 

indicam predomínio de cargas superficiais negativas,
favorecendo troca catiônica. Nota-se que os mais erevados varores de pH dos
sedimentos (7,7 em L2-1,7,9 em L7-1 e 8,3 em L2-1C) encontram-se na ÁREA r, nas
proximidades da área de estudos de detarhe, na quar foram obtidos os maiores teores
de Pb, Zn e B em solos.

os teores cre matéria orgânica ¿cham-se entre o,g e 5,3%o, e os varores <ie crc
r¡ariam entre 67,1 e 273,7 mmol.kg-r.

Lago 3

f4Rlt _

Lagos6eT 4,9

(Área lll) 7,s

8,3

4,6 +Q,7

4,6 -F1,6

6,6

5,9

^pH

6,9

Matéria orgånica

t%)

4,6

4,7

+ 0,8

+ 0,5

7,4

5,3

+2,0

n12.

+1,1

+0,5

GÏC
(mmoUkg)

1,5

1,3

97 ,7

101,6

2,7

13
;";
'1 ,5

202,8

273.7

98,2

19_8_9-. -
67 ,1

152,5
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TABELA 6.4,10 - Resultados de análises granulométricas em amostras de sedimentos
de fundo de lagos.

Amostra

LZERO-1

LZERO-2

L2-1

L2-1C

L2-3-A

L2-3-B

L2-4

Local

(Área de referência) 3,0

Lago Zero

Lago 2 (Área l)

Lago 2 (Area l)

Lago 2 (Área l)

Lago 2 (Área l)

Lago 2 (Área l)

L3-3

L6-1

L7-1

areia

1%l

A composiçäo granulométrica é variável, em geral argilosa

6.4.3. Fator de Enriquecimento (E)

15,0

Lago 3 (Área ll) 29,0

Em uma prime¡ra aval¡ação, foi utilizado o in"o (Índice de geoacumulaçåo). os
resultados estäo na Tabela 6.4.'1 1 .

Como referência. foi utilizada a média das amostras LZERO-2, LZERO,IA e

LZERO-18, fora da influência das indústrias.

TABELA 6 4.11 - Índice de geoacumulaçäo (ls"o) de amostras de sedimentos de fundo
de lagos.

silte
("/")

)q^

14,0

22,8

u)1

39,9

Lagos 6 e 7

(Área lll)

28,0

30,0

argila

t%l

33,0

39,0

26,1

)7^
ó¿,o

57 ,O

67 .O

AMOSTRA

At\

22,0

^)n
47 ,0

51 ,1

50,1

27 ,5

Classificaçäo de
SHEPPARD

L2-1

L2-1C

L2-3A

L2-38

lntervalo de
prof. dos

sedimentos
åmostrados

33,0

')') ñ

16,0

Argila sílttca

Argila síltica

Argila síltico-arenosa

Argila sílt¡ca

Argila síltica

Argila síltica

Aryl1 :!t¡"91i911." *
Argila síltico-arenosa

0 - 0,25 m Lago 2 2171

0*0,25m Lago2 4178

0-0,14m Lago2 273

0,14 -0,25 m Lago 2 99

l2-4 0 - 0,35 m Lago Z 38 -0,4 O

38,0

Teor de
Ph 6â

LOCât
amostfa
(mg.kg't)

7 4,0

62,O

L2-64

128 0-0,30m Lago2 634 2,4 1 mod. aforte 462 1,2 .t moderada

L3-2A O *. 0.j4 nì Laoo 3 75 ît ? n ausente a 
^ ausente a

L26B o,2o-0.30m lago2 46 -0,2 0 pralicamente 63 -03 0 praticamente
aL¡senle " ât¡sêntê

0 - 0,20 m Lago 2 78 0,3 0

Grau de Grau de Têor de
I conta- contami- Zn na
'ouo minação naçäo amostra(1) (21 (ms.rg'')

Argila síltica

Arg¡la arenosa

4,3 2 forteamuito 1Bs7 3,9 2 ro..e' lorte

3,6 2 lofte 4tS5 3,1 2 forte
1 ,5 1 moderada 233 .1,0 0 moderada

0.5 o ausente a nz 0.3 o al¡sente a- ¡loderadâ mooerada

0,14 - 0,29 m LaSo 3

pralrcâmente
ausente

ausente a
moderada

Grau de Grau de
lseo contamÈ contam¡-

nação (1) naçåo (2)

88 O.O o Prallcalhente
ausente

j OO 0.1 0 ausente â
moderada

pra{icamente
ausente

piaticamente
ausenle
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FIGURA 6.5.1 - Amostragem de sedimentos de leito de drenagens e rav¡nas.



Pequeno curso d'água (áreat'LU-r ie e"t. uo at ot-tahà¡ 2ao4 Ð65 30

RAV2.L2-1

RAV2-12-:

RAV2-L2d

Ravlna 2, eûtre as lnd.
cerâmlcaseolågô2

Ravlna 2, entre as lnd.
cerámlcaseolago2

Ravlna 2, entre as ind,
cerâñlcaseolaoo2

No córrego da Fazenda ltaqui, foram coletadas amostras compostas em dois

pontos intermediários: Fl-2 (área ll, próximo ao pesqueiro) e Fl-4 (local ma¡s a jusante

na área de estudos, após a área lll). Os resultados indicam acréscimo de Pb ao longo

do curso d'água e evidenciam concentraçöes expressivas, de até 266 mg.kg-1 de Pb.

Área de estudos de detalhe

A amostra PCD-3, coletada em pequeno curso d'água localizadc¡ na área de

estudos de detalhe (Foto 6.5.1), é semelhante às amostras L2-1C e L2-1, situadas no

lago 2, nas proximidades da foz desse curso d'água com este lago. Como se pode

notar, os teores de Pb, Zn e B såo elevados (2804, 2265 e 2300 mg.kg-r,

respectivamenie), assìm como os cle Ba (1568 mg kg-1), Cr (1'1 90 mg.kg-1) e Zr (8642

mg.kgr), elernentos também associados aos resíduos das indústrias cerâmicas.

Þ¡r¡ina a

Na época da coleta, havia uma ravina desde uma das ¡ndústrias cerâmicas até o

lago 2 (ravina 2). Nesta feição erosiva, foi observado lançamento de efluentes lÍquidos

provenientes da "estabilizaçäo" de lodos de linha de esmaltação. Os elevados teores

de Pb (até 1141 mg.kg-r) nos sedimentos de leito evidenciam sua contaminacåo.

Demais áreas investigadas

Como complementaçåo às investigaçöes iniciais, de diagnóstico, foram obtidas

amostras esbranquiçadas em dois pontos da ÁnfR lll, AT-1 e AT-2 (localizaçâo no

DESENHO 1, ANEXO A), situados ém loca¡s de aterros em expansåo das indústrias

cerâmicas, e sob ação de erosão. Análises efetuadas indicaram, respectirramente,

concentraçöes de 1785 e 34706 mg.kg-1 de Pb,42 e 4331 mg.kg-1 de Zn e 5610 e

17300 mg.kg-1 de B. O aspecto das amostras e estes teores claramente evidenciam

contaminaçåo associada à aiividade das indústrias cerâmicas e sugerem

aprofundamento das inr¡estigaçöes na ÁRge ttl.

Córrego da Fazenda ltaqui

266 183 35

373 485

1141 279

133 58 0,6 .1,0

32 A4 nd nd

nd ).7 156B 20 I I90 nd 8643 2J00 I

1,1 352 11

L-'-..!l-o,--- <

592 16 j060 nd

548 19 576 7

131

707 27A 15

1826 771 15

432 136 10



6.6. Hídrogeologia local

6.6.1 . Materiais e métodos específ icos

Foram instalados diversos poços de monitoramento, com perfuração a trado

manual, com profundidades entre 0,52 e 1,93 m, valores que variaram em funçäo da

profundidade do substrato hidrogeológico local representado pelos pelitos da Formaçäo

Corumbata í.

A confecçäo destes poços visou o estudo de unidades aqüíferas locais,

formadas por sedimentos recentès (aluviöes) e materiais de aterro, e a coleta de

amostras de água subterrânea para análises químicas.

Foram utilizados tubos de revestimento de PVC de Tt" de diâmetro. As seçöes

filtrantes foram confeccionadas com pequenas ranhuras ao longo de cerca de 50 cm da

porçäo inferior dos tubos, sendo que esta parte recebeu tampäo fixo (cap) em sua

extremidade e foi encapada com manta bidim. A extremidade superior do tubo de

revestimento foi fechada com iampäo móvel rosqueável (cap) e lacrada com cadeado.

Quando possível, procurou-se deixar a extremidade superior do revestimento elevada

em cerca de 10 a 25 cm em relaçåo à superfície. Uma vez instalado o tubo de

revestimento, foi injetado pré-filtro Pérola e, em seguida, material de preenchimento

(solo) e bentonita umedecida como selante. Por fim, efetuou-se cimentaçäo e

construçåo de caixa de proteçäo, que constituíram a proteçäo sanitária.

A localizaçåo desies poços é apresentada na Figura 6.6,1 e no Desenho '1

(ANEXO A), A Figura 6.6.2 e a Foto 6.6.1 mostram esquema dos poços instalados em

Santa Gertrudes.

Além dos poços de monitoramenio, também foram amostradas águas em três

cacimbas (C-1 , C-2 e C-4), situadas nos entornos da antiga indústria Poliglass.

ll. Potenciometria da área de estudos

Devido à inexistência de mapas topográficos em escala de detalhe (1 :500 ou

maior) confiáveis, a potenciometria da área de estudos foi apenas esquematizada em

termos do sentido principal de fluxos subterrâneos. Para isio, foram utilizados dados de

profundidade do nível d'água medidos dos poços de monitoramento.

L Poços de monitoramento, cacimbas e análises físico-químicas

a.rn





Foto 6,6,1 - Poço de monitoramento (PM-
3), utilizado em Santa Gertrudes.

Figura 6.6.2 - Esquema geral dos poços de
monitoramento instalados em Santa Gertrudes.

lll. Potenciometria da área de estudos de detalhe

Na área de estudos de detalhe, foi efetuado levantamento topográfico. Como

não havia marco topográfico local (referência de nível), foi definido arbitrariamente

como datum para os potenciais hidráulicos o substrato hidrogeológico no poço PM-S

(esquema na Figura 6.6.3), este um dos primeiros poços de monitoramento a ter sido

instalado e, como será verificado, um dos que apresentam maiores teores de chumbo

nas análises de águas subterrâneas.
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Para estimar a condutividade hidráulica, foram efetuados ensaios de dois tipos:

bail-down fesfs, em campo, e testes com permeâmetro em laboratório.

Testes em permeâmetro com carga constante foram realizados no Laboratório

de Flsica dos Solos do lPT, em amostras "indeformadas" representativas, para

estimativa das seguintes caracterfsticas: condutividade hidráulica, retenção especlfica,

porosidade total e densidade aparente,

Foram coletadas amostras de solo da área de estudos, através da abertura de

trincheiras e amostras de rocha sã em minas de extração de argila da região:

. SG-H-1: conjunto de três amostras de solo da zona não saturada da área de

estudos de detalhe (Foto 6.6.2) - consistem de três porções amostradas no mesmo

local (com sufixos A, B e C), nas proximidades do poço PM-3, sendo que da porção

mais superficial (sufixo A) para a mais basal (C), diminuíram'se os tamanhos dos

recipientes de amostragem. Assim, as mesmas foram coletadas em formato de

paralelepípedos de dimensões: A = 0,15 x 0,15 x 0,15m; B = (h = 0,15m, I = 0,08 x

0,08 m); e C = (h = 0,13m, I = 0,07 x 0,07m).

. SG-H-2: amostra de horizonte A de solo laterítico típico da região. Visou o

entendimento deste horizonte de maior permeabilidade, portanto mais vulnerável a

eventuais lançamentos ou disposição de resíduos industriais (Fotos 6.6.3).

o SG-H-3 e SG-H-4: amostras de pelitos da Formação Corumbataí, respectivamente,

não fraturada (SG-H-3) e fraturada (SG-H-4) - visaram estudar as camadas

argilosas da Formação Corumbataí, consideradas substrato hidrogeológico local.

lV. Estimativa de condutividade hidráulica e demais parâmetros
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FOTO 6.6.2 - Coleta de amostra
de solo "indeformada" (SG-H-1)
- ârea de estudos de detalhe.

FOTO 6.6.3 - Coleta de amostra de solo "indeformada"
(SG-H-2) em trincheira aberta com enxadão,
localizada nas proximidades das indústrias cerâmicas.
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Após coleta, as amostras foram acondicionadas em manta bidim e fios de nylon.

Ensaios do tipo bal-down forarn realizados principalrnente na área de estucios

de detalhe, para se estimar a condutividade hidráulica da zona saturada. como se

sabe, é um tipo de s/ug{esf, que consiste na retirada de um volume de água conhecido

no poço de moniioramento e, conseqüentemente, no rebaixamento do nível d'água. A
partir daí, efetua-se a leitura da recuperaçâo do nível d'água. Sua grande vantagem é
que, além de rápido e barato, permite-se determinarem os valores de condutividade

hidráulica em poços de pequeno diâmetro (DOMENtCO & SCHWARZ, 1989).

Os ensaios foram efetuados a partir do bombeamento (bomba a vácuo) de um

volume de água do poço. com o medidor de nível graduado, verificou-se a variação do

nível d'água imediatamente após o bombeamento (h"), bem como sua variaçåo (/r) em

intervalos de tempo até que o nível voltasse à posição original ou próximo a esta, De

acordo com este método, ajusta-se uma reta, num gráfico em escala logarítmica, onde

säo plotados os valores de tempo e h/ho obtidos para cadâ teste.

Para a estimaiiva da condutividade hidráulica (K), foi utilizada a equaçäo de

FETTER (1994) para o método de Hvorslev (HVORSLEV, 1951), pois é obedecida a
condiçåo de Lu/R > 8. Por tratar-se de terreno notadamente argiloso, R corresponde ao

diâmetro de perfuraçåo (3" = 7,62cm) e L" representa o comprimento da seçáo

recoberta por pré-filtro.

V. Zona não saturada

Foi efetuada a instalação de três lisímetros de sucçäo (modelo adaptado de

ASTM, 1998 - Figuras 6.6,4 e 6.6.5). Como o nível d'água local é menor ou igual a

0,50m, foram instalados em série, a profundidades de 0,10m, O,2Om e 0,40m.

O experimento constou de sucçåo natural (coleta das águas intersticiais apenas

por sucção) e sucçåo induzida (com a colocaçäo de solução de volume e composição

conhecida em um tampão cilíndrico instalado aos arredores das cápsulas), esta

efetuada no término dos trabalhos de campo e realizada pela não recuperação das

águas intersticiais naturais devido à pequena circulação de águas nesta área de

terrenos argilosos, e à relatìva escassez chuvosa na época da coleta.

Os resultados das análises químicas foram comparados com aqueles obtidos na

primeira etapa dos experimentos de extraçöes sequenciais, apenas com água

destilada.
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Figura 6.6.4 - Esquema geral do lisímetro Figura 6.6.5 - Esquema do funcionamento de(fechado) instalado em Santa Gertrudes lisfmetro instalado em Santa Gertrudes
(adaptado de ASTM, 1998). (adaptado de ASTM, 199g).

Vl. Levantamento geofísico

Foram utilizados três métodos geoffsicos na ârea de estudos: Ground
Penetrating Radar (GPR), Método Eletromagnético lndutivo (EM) e Eletrorresistividade
- Sondagem Elétrica Vertical (SEV).

SEV foi utilizado para geração do modelo conceitual da área de estudos como
um todo, em correlação com dados geológicos e de poços tubulares.

GPR e EM foram utilizados na área de estudos de detalhe, visando caracterizar
a geometria e base das camadas de terrenos recentes e o topo do substrato
hidrogeológico formado por pelitos "duros" da Formação Corumbataí. Estes dados
foram correlacionados com sondagens a trado e informações obtidas a partir dos poços
de monitoramento.

Método de Eletrorresietividade - Sondagem Elétrica Vertical (SEV)

Foi utilizado arranjo do tipo Schtumberger, no qual o espaçamento entre os
eletrodos de potencial (M e N) é muito pequeno em relação aos de corrente (A e B). A
resistividade determinada é um valor aparente, resultado da contribuição de todo o
pacote investigado, geralmente heterogêneo.

A partir dos resultados obtidos, foi efetuada a construção de curva em escala bi-
log com o valor da resistividade aparente no eixo das ordenadas, tendo como abcissa o

--> reveEt¡mento interno
(tubo liso)

-> selo de bentonitâ

. .Ä -> cápsula porosa
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espaçamento AB/2 correspondente, Esta curva fo¡ utilizada para inierpretaçåo dos

dados, fornecendo um modelo geoelétrico do ponto investigado, constituído por

camadas plano paralelas, cada qual apresentando uma espessura com o respectivo

valor de resistividade elétrica verdadeira,

Método Eletromagnético lndutivo (EM)

Foi utilizado o equipamento Geonics EM-31, que operando em uma freqüência

de 9.8 kHz, possibilita investigaçöes a 3 e 6 metros de profundidade, dependendo do

modo de disposição do eixo dipolo das bobinas.

Os caminhamentos eletromagnéticos foram realizados sobre os mesmos perfis

de GPR para uma possível cor[elâção de dados.

Graund Penetrafing Radar (GPR)

Foi usado equipamento do modelo RAMAC/GPR, marca Malä Geoscience

(Suécia), com antenas de 50 e 100 MHz. Um sistema de GPR consiste de quatro

módulos principais: antena transmissora, antena receptora, unidade de controle e

unidade de armazenamento/visualização dos dados (notebook).

6.6.2. Resultados obtidos

Dos 26 poços de monitoramento inicialmente instalados, em apenas alguns

deles foram efetuadas amostragens sistemáticas de água, com sua seleçäo a partir das

análises químicas realizadas nas investigações iniciais. Deu-se prioridade à área de

estudos de detalhe, por pelas peculiaridades já observadas anteriormente.

A quantidade escolhida de poços visou, em maior escala, a caracterizaçäo

potencíométrica da área de estudos e, na área de estudos de detalhe, também o

estudo do comportamento de determinados íons de ma¡or interesse, como aqueles de

chumbo, zinco e boro. Deve-se ressaltar, no enianto, que muitos dos poços foram

descartados por problemas de vandalismo.

ll. Potenciometria da área de estudos

A partir do levantamento de poços de monitoramento (Tabela 6.6.1), verificou-se

que o sentido de fluxo predominante na regiäo dos Iagos é de leste para oeste, ao

longo do eixo do córrego da Fazenda ltaqui.

L Rede de poços de monitoramento
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TABELA 6.ô.1 - Dados de profundidade de nível d'água dos poços de monitoramento.
Ns poço/data da

coleta

Perlodo ctimático Chuvas Chuvas 
":i,t""åi,n 

Esriasem

DE:AÐÛ FEV/99 ABR/99 AGO/99

0,30
0,30
0,31

0,31

0,29
0,49
0,18

0,44
0,33
0,30
0,36
0,36
0,54
0,14

o,44
0,42
o,41

0,39
0,38
0,58
0,23

DEZ99 FEV/2000 Ámáxima

o,43
0,49
0,45
0,47
o,42
0,59
o,27

PM.I3
Ptl-1¿l

Término
da Ghuvas***

estiagem

Obs.; * em relaçåo ao datum local adotado para a área de estudos de detalhe; ** embora seja um mês tipicamente
chuvoso, foi um período atipicamente menos chuvoso que a média histórica. Obs. adicionais: a cor nã primeira
coluna simboliza a localizaçåo dos poços: em vermelho, agueles situados na área de estudos de delalhe (Ánen t);

9ny9l91a, entre os lagos 1 e 2 (AREA l); em amarelo, na área entre a indústria Poliglass, os lagos S, + e pesqueiió
(AREA ll); em verde claro, poços localizados nas proximidades dos lagos a montantã (lagos I ã r t) - Anþn lil; em
azul claro, o poço PM-ZERO (área de referência).

lll. Potenciometria da área de detalhe

0,45
0,47
o,42
o,41

0,38
0,57
0,23

0,84
0,34

0,31

0,38

o,47
0,43
0,75
1,09

0,45
o,23
0,25
0,18
0,20

0,91

0,37

o,32
0,41

0,31

0,31

0,30
0,54
0,10

Chuvas x
estiagem

0,39
0,46

0,35
0,35
0,76
1,06
0,40
0,13
0,13
0,16
0,1s

o,92
0,41

Os Desenhos 2 e 3 (ANEXO A) apresentam os resultados deste levantamento,

com potenciometria para os períodos de chuva e estiagem.

lV. Estimativa de condutividade hidráulica e demais parâmetros

A seguir, säo apresentados os resultados da estimativa de parâmetros através

de bail-down fesfs e testes com permeâmetro.

Testes em laboratório

Os resultados são apresentados nas Tabelas 6.6.2 e 6.6.3,

0,15
0,l g

0,15
0,16
0,12
0,'10

0,17

0,43
o,52

o,32
0,30
0,69
1,03
0,30
0,07
0,05
0,13
0,05

0,98
o,42

0,45
0,53

0,15
0,13
0,08
0,06
0,15
0,16
o,20
0,05
0,15

0,85
0,41

0,31

0,59

0,40
o,57

0,45

0,97
o,37

0,26
0,55

0,33
0,53

0,30

0,14
0,08

o,20
0,45

o,27

0,14
0,19

0,1 1

0,14

0,18



140

TABELA 6.6.2 - Resultados dos ensaios de condutividade hidráulica saturada (K) em
amostras "indeformadas" coletadas em Santa Gertrudes.

Amostra

SG-H-1-A-Teste 1

SG-H-1 -A-Teste 2

SG.H.1_B

sG-H-1-C

Lo¿àt t¡Fo deãmostra / --- condutiv¡aaoe ñ¡d;áutict- cb-ñdutiv¡dade ht
____pt9fuld'q_eg-9-(rn) _ =_?!g|''3g3{!g'.!'r} *grag!!9?_9aqlqqqF.91
Área de esludos de detalhe; solo,

profundidade = 0 * 0,15m

Área de estudos de detalhe; solos,
profundidade = 0 - 0,15m

Área de estudos de dotalhe; solo,
profundidade = 0,15 - 0,30m

Área de estudos de detalhe; solo,
profundidade = 0,30 - 0,43m

SG-H-2-Teste 1

SG-H-2-Teste 2

SG-H-4

Nas proximidades de indústria
cerâmicai solo (horizonte l),
profundidade=0-0,30m

Nas proximidades de indústria
cerâmica; solo (horizonte l),
profundidade = 0 - 0,30m

Mina de extração de matéria-prima,
fora da área de êstudos, amostra de
pel¡tos da Fm. Corumbataí (fraturada)

Mina de extraçào de matéria-prima,
fora da área de estudost amostra de

pelitos da Fm. Corumbataí (näo

TABELA 6.6.3 - Resultados das análises de porosidade efetiva, retençåo específica e
densidade âparente em ãmostras "indeformadas" coletadas em Santa Gertrudes.

Amôs- Poros¡dade porosidade Retenção Oens¡CàUe- total efetiva específica aparente

___,- tru 
_ _1g{lcm3) (%) (cm3/cm') (ø) 1cm3/cm3¡ (%l (g."m")

?t oa

29,10

23,28

67,90

SG-H-1-A'Testel

SG-H-1-A-Teste2

SG-H-1-B - Testê 1

SG-H-1-B - Teste 2

SG-H-1-C - Teste 1

SG-H-1-C - Teste 2

SG-H-2 - Teste 1

SG-H-2 - Teste 2

fraturada)

16,49

17 ,46

9,'16.10r

8,08.l Or

6,4710'7

1 ,89.10'6

0,59

o,57

0,64

0,58

0,63

0,62

0,58

0,63

< 0,01

Os resultados ìndicam que os terrenos recentes formados por solos aluvionares,

aterros associados e solos de alteração apresentam condutividade hidráulica satuiada

da ordem de 1O-7 m.s-l.

Os pelitos da Fm. Corumbatai, que são o substrato hidrogeológico destes

terrenos, tem K, por sua vez, variando em funçåo da presença ou näo de fraturas. As

59

57

64

58

uJ

o¿

58

63

4,58iO'7

4,85 tO'7

0,21

0,21

o,17

0,23

0,22

0,28

0,16

o,24

1 ,04.1 0-6

< 2,7 5iO'10

21

¿t

17

28

16

24

0,38

0,36

a,47

0,35

o,41

0,34

o,42

0,39

38

óo

47

35

41

34

1 ,41

1 ,39

1 ,29

1 ,35

1 ,40

1 ,30
'I,38

1 ,25
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paries não fraturadas são típicas de aqüitardes como folhelhos e argilitos (K < 10-10
m.s-'); as porções fraturad3s, por outro lado, chegam a ier K maior que os solos
sobrejacentes (K = 10-" m.s-') e revelam propriedades aquíferas*.

Bail-down tests

A Tabela 6.6.4 apresenta os resultados dos barÊdown fesls,

Para cada poço ensaiado, foi construído um gráfico mono-logarítmico h/ho x t,
para a obtençäo de To, correspondente a tn-tn-r tal que hn = 0,37ho.

TABELA 6.6.4 - valores de K (condutividade hidráulica saturada) obtidos em bait-down
fesfs.

Poço

PM-ZERO

PM-1

PM-2

PM-3

PM-5

PM-7

PM-B

PM.9

PM-10

PM,15

PM.16

PM-17

PM-21

PM-24

Area de estudos de detalhe (área l)

Área de estudos de detalhe (área l)

Área de estudos de detalhe (área l)

Area de estudos de detalhè (área l)

Area de estudos de detalhe (área l)

Área de estudos de detalhe (área l)

Área cje estt¡clos cle cletalhe (área l)

Entro lagos 1e2(ûeal)
Area de estudos de detalhe (área l)

Área de estudos de dotalhe (área l)

Área de estudos de detalhe (área l)

Área de ostudos de detalhe (área l)

Área de estudos de detalhe (área l)

Area de referência

Local

Estes valores correspondem, em média, a terrenos siltosos segundo a escala de

valores de FREEZE & CHERRY (1979), o que corrobora com as análises
granulométricas, relativamente bem distribuídas entre as fraçöes areia, silte e argila.

Além disso, é possível correlacionar os resultados obtidos em laboratório com

aqueles gerados em ensaios em campo, de tal forma que se pode afirmar que a
condutividade hidráulica saturada nos aqüíferos locais de terrenos recentes (aluvÍöes,

aterros associados etc.) está ao redor de 1 0-6 a 10-7 m.s-1.

* valores segundo a esoala apresentada em FREËZE & CHERRy (1979).

Condutividade hidráulica saturada (K),
êm m.s-1

PM-13 enl19 lag91:,e a (41e3 tt)

2,3.1o'1

2,3. rc'7

2,8. 1Q-7

2,3. 10'7

1,1.rc-7

7 ,9. 10"1

1 ,8. 10-7

5,1 . 1o'7

2,3. 10'7

2,8. 1Or

7,3. 10'E

2,3. rc'7

5,8. 10-7

2,3. 1o'7



V. Análises químicas

Poços de monitoramento

Os resultados analíticos de chumbo, zinco e boro, a partir de coletas efetuadas
na área de referência (PM-ZERO) e na área de estudos de detalhe (demais poços)

encontram-se nas Tabelas 6.6.S a 6.6.7.

TABEI-A 6.6.5 - Resultados de análises químicas de chumbo efetuadas em poços de
monitoramento (¡rg. L-1)".

Amostra

PM-ZERO

PM-1

PM-2

PM-3

PM-5

PM-7

PM-8

PM-9

PM-10

PM-15

PM-16

PM-17

PM-21

PM-22

PM-24

DEZ/1998

100

284

253

12

26

45

12

ABRy1999 MAt/í999

546

665

11

9

142

253

Obs.': * limite de potabilidade.para o chumbo = 50 pg..L'r; cores em vermelho indicam valores muito acima da potabilidade; coresem laranja indicam valores acima ou ao redor destes limites.

106

471

572

10

6

AGO/r999

19

665

TABELA 6.6.6 - Resultados de análises químicas de boro (mg. L-1)-

Amostra

98

190

s70

760

12

24

PM-ZERO

PM-1

PM-2

PM-3

PM-5

PM-7

PM-B

PM-10

PM-15

DEZ1999

12

503

637

372

DEZI1998

110

500

780

16

21

FEV/2000

1 15,5

346,0

393,0

2,7

3,9

17

760

630

ABR/1999

101

110

230

590

12

29

760

34

512

13

600

600

98,5

156,0

152,0

1,8

2,0

4,0

MAt/1999

780

521

I
380

560

99,0

139,0

156,0

2,5

2,6

3,7

132,0

AGO/í999

2,5

87,8

412,0

504,0

1,9

590

32

503

DEz/1999

1,5

81,8

229,0

386,0

2,7

FEV/2000

279,7

1,6

139,0

326,0

407,O

3,9

104,0

4,O

127,0



Amostra

PM-16

PM-17

PM.21

PM-22

PM-24

DEZ/1998

Obs.: " limite de potabilidadel}anadá.= 5,0 mg, L'r; cores em vermelho indicam valores muilo acima da potabilidade; cores em
laranja indicam valores acima ou ao redor destes limites.

TABELA 6.6.7 - Resultados de análises químicas de zínco (t g. L-t)*

ABR/1999

Amostra

PM-ZERO

PM-1

PM.3

PM-5

PM.B

PM-15

PM.16

PM-17

PM-21

PM-22

PM.24

MAI/1999

DEZr998

203,0

3,9

12

46

43

17

AGO/í999

ABR/1999

295,0

1,6

250,0

3,0

95,0

19

46

42

DEZ1999

Obs.: . limhe de potabilidade para o zinco = 5,0 mg. L-1

MAt/1999
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Também foram efetuadas análises químicas de elementos maiores e elementos

traço, cujos dados médios säo apresentados nas Taberas 6,6.9 e 6.6.9.

TABELA 6.6.8 - Valores médios dos resultados de análises químicas de amostras de
águas subterrâneas - elementos maiores (mg.L-1).

106,0

1,4

20

29

36

12

23

23

12

232,0

3,9

83,5

AGO/í999

FEV/2000

289,0

12

32

44

19

19

19

17

23

26

24

306,0

3,0

106,0

DÊzt1999

Amostra
PM-ZERO

PM-1

PM-2

PM-3

PM-5

PM-7

PM-8

PM.9

PM-10

PM-15

13

29

38

14

14

26

20

12

33

34

FEV/2000

22,1 16,5

52,5 8,3

205,3 19,9

453,7 20,7

605,1 45,3

6,2 3,0

6,9 2,2

10,5 8,5

10,2 3,4

412,7 24,7

19

32

29

17

17

29

27

19

24

31

5,1 16,4

10,4 25,O

21,8 27,g

13,7 50,1

14,8 60,0

5,0 7,O

4,4 6,5

7,3 12,5

'10,8 9,0

18,9 37,9

0,04 6,0

0,03 12,2

0,67 16,7

2,O5 14,9

4,07 3,0

o,:t o_o

0,40 12,8

0,09

0,05

0,55

0,76

o,23

0,10

0,21

Mn

1,-23 0,004

2,52 0,004

0,71 0,093

0,89 0,087

o,57 0,011

1,29 0,023

1,-.45 o,OlZ



Amostra
PM.16

PM.,17

PM-21

PM-22

PM.24

PM-26

TABELA 6.6.9 - valores médios dos resultados de análises quimicas de amostras de
águas subterrâneas - metais pesados (pg. L-t).

SeZr
PM-ZERO nd - nd 1,02 nd nd nd nd nd nd nd nd

PM-1 nd 145,4 nd 2,71 20,S 2,0 nd 1,1 3,0 0,4 g,O O,Z2

PM-2 nd 345,3 nd 2,22 22,9 nd nd 2,O g,O 11,2 3,0 o,Zs
pM-3 0,5 404,7 0,41 5,03 77,9 3,3 2,3 54,5 20,5 70,5 20,0 12,1

PM-s 0,5 503,7 0,77 5,57 514,2 4,O 4,0 55,4 32,9 63,3 18,9 14,9

PM-7 nd 90,3 O,21 1,87 17,g nd nd ncl 2,O O,i4 nd nd

PM-8 nd 154,3 O,11 3,21 51,3 2,1 nd nd 2,0 O,11 nd nd

PM-'í5 nd 579,0 0,63 3,76 421,4 nd 1,2 5O,i 1S,Z J4,4 18,7 5,4

PM-16 nd 222,7 O,1O 2,76 29,9 nct nd 3,0 14,1 2,O i,O 0,9

PM-17 nd 87,3 nd 3.0S 32,S nd nd 0,5 4,0 nd 1,0 1,8

299,7 12,2

187,3 4,4

411 ,9 22,7

^o co

350,0 24,5

515,7 25.9

12,7 30,0 0,33 5,1 0,19 1,37 0,014

3,5 4,9 0,39 20,1 0,21 0,2a 0,054

9,5 40,9

13,0 8,3

17 ,9 27 ,9

cã6

os resultados indicam que, embora pb e B sejam os principais contaminantes

das águas subterrâneas de aqüíferos locais, há valores acima dos padrões de
potabilidade também para sódio, ferro, manganês, mercúrio, arsênio e selênio, Valores
máximos de bário e níquel também estäo próximos a estes lim¡tes.

Nas amostras onde foram detectadas elevadas concentraçöes de algumas
espécies químicas como Pb e B, pôde-se observar correlação característica com
resultados de análises químicas ¡n s¡tu: a água nesses poços apresenta pH > 7 (entre

7,5 e 8,5), sólidos dissolvidos totais (sDT) säo elevados e Eh negativo (Tabela 6.6 10).

TABELA 6.6.10 - Resultados médios de análises rn srT¿r em correlação com teores de
chumbo g!9. gI "srlt:qtry."g:j!:¿o!91pM-3, 

pM-s e pM-is.
Poço pH Eh (mv) CE (prS/cm) * dr..1i-* ã(rrt1

144

PM-3 8,.19 -98,5

PM-s 8,51 -106,6

PM-15 8,12 -63,9

Contrastando com essas características, amostras de poços com menores

teores dessas espécies, como em PM-1, pM-7, pM-B etc. apresentam pH próximo ou

2580

2730

1325

Até 580

Até 780 Até 504,0

Até 760 Até 279,7

Até 412.0
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inferior a 7, Eh positivo e valores de sDT comparativamente mais baixos (Tabela

6.6.1 1).

TABELA 6.6.11 - Resultados médios de análises rn slf¿r em correlação com teores de
chumbo e boro em águas subterrâneas dos poços PM-7, pM-B e pM-10.

Poço pH Eh (mV) CE (¡LS/cm) pb (rrg.L'1) B (mg.L-r)

PM-7 6,72 13,1

Ptvt-8 6,45 35,0

PN¡-10 6,42 24,5

Os ânions predominantes nas águas subterrâneas contaminadas säo Cl' (até

187 mg.L"1) e HCO¡-(até SS,0 mg L-1), F-ocorre até 3,Í mg.L-1, acima dos limites de

potabilidade (1,7 mg.L-1). SO¿2- e NO¡- estäo praticamenie ausentes; pOa3-, NO2- e 52-

näo foram detectados.

Cacimbas

Complementando o levantamento da qualidade das águas subterrâneas,

também foram amostradas águas em três cacimbas, que são utilizadas para

abastecimento <ie pequenos sítios ou criaçåo de animais, os resultados são

apresentados nas Tabelas 6.6.12, 6.6.'13 e 6.6.14.

95 AIé 2

482 Até 26

328 Ate 3

TABELA 6.6.12 - Dados de condutividade etétrica (pLS/cm), Eh (mV), pH, B (Fg.L'1), pb
(pg.L-1) e Zn (pg.L'1) de amostras cle água cle cacimbas.

Ponto C.E. (¡rS/cm)

C-1 100,0 a 551,0 13,9 a 68,7 5,76 a 6,06 2,2 a 4,7

C-3 94,1 a 568,0 -12,0 a72,8 5,70 â 6,'15 -1,6 a 4,9

C-4 12,5 a 39,5 60,0 a 88,4

Até 3,9

Até 5,0

Até 5,5

TABELA 6.6.13 - Resultados de análises químicas nas investigaçöes iniciais, em
amostras de água de cacimbas - elementos maiores (mg L-t).

Eh (mV)

Amostra Na K MS Ca Al Si Fe

c-1 42,3 1 ,2 5,4 12,8 0,023 1 ,0 0,032 0, 1 13 0,01

c-3 9,2 0,9 1,0 6,5 0,039 3,7 0,172 0,981 0,O2

c4 7,9 0,8 1,1 6,0 0,023 2,5 0,150 0,850 0,01

pH

5,44 a6,O1 1,9 a 4,0

B (mg.L'1) Pb (pg.L'l) Zn (pg.L'1)

1,1 a 3,0

1,Oa27,6

nd

14,1 a 96.2

15,4 a 33,0

5,0 a 10,0

Mn
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TABELA 6.6.14 - resultados de análises químicas em amostras de água de cacimbas
galeria e fontes - metais pesados e demais elementos traço (¡rg.L-1),

Amostra Ag Ba Cd Co Cu Cr Hg Mo Ni pb Zn A6 Se Zr
C-1 ^d 113,2 O,2O 5,4 25,1 1 ,1 nd nd 3,1 1,4 96,2 0,24 O,S 0,02

C-3 nd 36,9 0.04 19,S 5,2 0.7 nd nd 1,3 1,6 33,0 0,15 nd 0,38
C-4 nd 40,5 0,05 10,3 6,2 1,0 nd nd 1,2 1,5 40,S 0,13 nd 0,09

os resultados das análises químicas demonstram que estes locais não são
afetados pela contaminaçäo proveniente das indústrias (pb, B etc.) e há apenas
problemas localizados em relaçäo ao ferro e manganês, presentes acima dos limites de
potabilidade.

Zona não saturada

A seguir são apresentados resultados de análises efetuadas em amostras de
água da zona näo saturada.

TABELA 6.6.15 - Dados de condutividade etétrica (pS/cm), Eh (mV), pH e pb (¡rg.L"1)
de amostras de água da zona não saturada.

Ponto C.E. (¡rS/cm) Eh (mV)

Lls-O,1 0 180

Lls-0,30 300

Lts-0,40 250

Estes resultados såo correlacionáveis aos obtidos nas extraçöes seqlienciais -
fração I (fracamente ligada), adicionando-se as devidas correçöes com densidade
aparente e porosidade efetiva.

-100,0

-102,5

-80,5

8,5

8,5

8,7

Pb (mg.L-l)

0,1

o,2

o,2
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Vl. Levantamento geofísico

são apresentados a seguir os resultados dos levantamentos geofísicos, cuja
focalízação encontra-se no Desenho 1 (Anexo A).

Sondagem elétrica vertical

As Figuras 6.6.6 a 6.6.8 apresentam os resultados obtidos com sondagem

elétrica vertical. Estes dados foram integrados com os de perfuração de poços

tubulares profundos para a elaboraçäo do modelo conceitual hidrogeológico da área de

estudos,

SEV-1 - proximidades da área de esturlos de detalhe (área I)

ABl2 (m)

15

2

pu (Ohm.m)

¡--
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400
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140
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160

2

p (c¿.m)

3

Figura 6.6.6 - Resultados da sEV-1, efetuada nas proximioadès oa área oeãstuoõs

4

172

de detalhe (área l).

1312

Espèssurâ (m)

27

0,3

0,6

Profundidade do I- 
¡6p; (;t -- | l¡tologìa interpretada

7,6

3 ] Aluvião (zona saturada?)

0,9 I Fm Corumbataí

8,5 ] Diabásio (Fm. Serra Geral)

Aluvião (zona nåo saturada?)
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A camada com resistividade igual a 27 ç).m corresponde à Fm. corumbataí.
observa-se pela curva da sEV-1 uma camada muito mais resistiva sob esta,

interpretada como o s/i diabásio (Fm. serra Geral), cujo topo está a aproximadamente

8,5 m de profundidade.

SEV-2 - proximidades da área de estudos de detalhe (área l)

(m) Pa.
Ohm,ml

2

151

3

tðb

4

190

5
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581
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Figura 6.6.7 - Resultados da sEV-2, efetuada nas proximidades-da área de öõtucos

4

462

de detalhe (área l),

Pela SEV-2, os pelitos da Fm, Corumbaiaí correspondem à camada com
resisti'¡idade igual a 105 l).m. Novamente, observa-se a presença da camada muito

Ëspéssura (m)
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4Ë2.Ð0
0.?o

0,3

o,7

6,5
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145.00 g?5.00

6.5û

0,3
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7.5
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Aluviäo (zona nåo saturada?)

10û

Aluvião (zona saturada?)
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mais resistiva subjacente aos pelitos, correspondendo ao sill de diabásio (Fm. serra
Geral), cujo topo está a aproximadamente 7,S m de profundidade.

SEV-3 - entre a antiga indústria poliglass e o lago 4 (área ll)

ABl2 (rn)
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2
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1
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Figura 6.6.8 - Resr-rltados da sEV-3, efetLrada entre a indiriiria poliglass e o lago Z

56

(área ll)

Espessura (m)

Na SEV-3, não se observa mais a presença do aluviäo, o que corrobora com as
observaçöes de campo, s¡tuando-se um local com gradiente topográfico acentuado. As
duas primeiras camadas (1 e 2) correspondem aos sedimentos da Fm. corumbataí. A
seguir, supõe-se a existência de uma camada saturada, a partir da observaçäo dos
níveis d'água em cacimbas locais (C-1, C-2 e C-4). A camada mais profunda, com

resistividade de 265 f¿.m está relacionada ao s// de diabásio.

163 , OO
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Segundo BRAGA (1997), que realizou estudo utilizando o método da

eletrorresistividade na região de Rio claro, os sedimentos da Fm. corumbataí

apresentam valores de resistividade entre 24 e 58 O.m.

A resistividade de diabásios e basaltos do Estado de säo paulo já é bastante

conhecida, podendo variar em uma faixa de dezenas a poucos milhares de o.m, os
valores das camadas geoelétricas interpretadas como sendo diabásios (s3s e g7s o.m,
sEVs 1 e 2, respectivamente) estão de acordo com os valores obtidos por diversos
autores (DAVINO, 1970; ELLERT, tg73; MAN|AKAS, 19S6).

Estes dados permitiram uma boa aproximaçäo da disposiçåo dos três pacotes

principais presentes na área de estudos, da base para o topo: sr// de cliabásio (Fm.

Serra Geral), pelitos da Fm. Serra Geral e aluviões/áreas aterradas (terrenos recentes).

Considerações gerais - SEVs

GPR e ËM - área de estudos de detalhe

Em levantamentos com métodos GpR e EM, efetuados na área de estudos de

detalhe, ficou evidente a diferenciação entre a camada de aluvião recente, superior, e
os pelitos da Fm. corumbataí, camada inferior. observa-se, nesta última, completa

atenuação do sinal eletromagnético, decorrência da alta condutividade elétrica que este
pacote apresenta, como também foi verificado pelo levantamento eletromagnético,

A espessura dä camadä de aluviåo na área estudada varia entre 2-2,5 e 3,5 m
(Figuras 6.6.9 a 6.6.11), adelgaçando-se nas bordas do pacote, de acordo com a
interpretaçäo baseada nas seçöes obtidas com o GpR.

Esses dados foram utilizados, juntamente com informaçöes obtidas em poços de

monitoramento e sondagens, para delimitar a disposição de camadas apresentada nos

mapas potenciométricos dos Desenhos 2 e 3 (ANEXO A).
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FIGURA 6.6.9 - Perfil P1, com GPR,
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FIGURA 6.6.10 - Perfis P2 e P3, com GPR, efetuados na área de estudos de detalhe
(área l) com antena de 100MHz.
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FIGURA 6.6.11 - Perfil P4, com GPR, efetuado na área de estudos de detalhe (área l)
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Áauas suPERFrcrArs

Foram investigadas águas superficiais do córrego da Fazenda ltaqui (Capítulo

6.7.2), de pequenos cursos d'água associados (Cap. 6.7.3) e de lagos (Cap. 6.8). Em

algumas situações, também foram amostradas águas pluviais e/ou associadas a

lançamentos de efluentes industriais em ravinas e demais feições erosivas (Cap. 6.9).

Como se sabe, o escoamento superficial é bastante expressivo na área de

estudos, o que, além de gerar degradação física por erosão e assoreamento, também

pode funcionar como veículo disseminador de contaminantes ou poluentes.

6.7. Córrego da Fazenda ltaqui e cursos d'água associados

6.7.1. Materiais e métodos específicos

Foram monitorados cinco pontos ao longo do percurso do córrego da Fazenda

Itaqui, dentro da área de estudos: Fl-O a F|-4 (Figura 6.7.1; Desenho 1, ANEXO A;

Fotos 6.7.1 e 6.7.2), O ponto Fl-O corresponde à nascente 1, situada em um sítio na

área lll; o ponto Fl-4 localiza-se na parte mais jusante do córrego na área de estudos.

As amostragens e análises seguiram roteiro apresentado no Capítulo 6.1 e os

resultados analfticos de pH, Eh, SDT, chumbo, zinco e boro foram projetados em

gráficos de perfis. Além disso, também foram analisadas amostras de material

particulado, para verificar o comportamento do chumbo.
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FOTO 6.7.1 - Ponto Fl-2 (cónego da Fazenda lta- FOTO 6.7.2 - Ponto Fl4 (córr. da Faz. ltaqui), locali-

qui), situado na AREA ll, próximo ao pesqueiro, zado no final da área de estudo, a jusante da AREA lll.

6.7.2. Resultadoe obtidos - córrego da Fazenda ltaqui

A seguir, são apresentados os resultados analíticos a partir de amostragens

efetuadas ao longo do córrego da Fazenda ltaqui.

l-ffi





160

I rzo
Ctt

€
480

40

Córrego da Fazenda ltaqui (Fl) - SDT

FIGURA 6.7.2

Fazenda ltaqui,

Fl-0 (nascente I

- área lll)
Fl-f (enûe áreas Fl-2 (área ll) Fl-3 (entre áreas Fl-4 (após área

ll e lll)

- Resultados de sólidos dissolvidos

analisadas em diferentes períodos.

155

Ponto de monitoramento

I

E

LAè,

Þ

-+DE21998 (chuva)

--r- FEV/1999 (chuva)

--i- ABR/l 999 (inlcio/estiagem)

-f-JUU1999 (estiagem)

--F NOV/1 999 (fim/estiagem)

--a-FEV/2000 (chuva)
--' Média no perfodo

lell) l)

Córrego da Fazenda ltaqui(Fl) - pH

totais (SDT) nas águas do córrego da

Fl-O (nascente l- Fl-1 (entre áreas Fl-2 (área ll) Fl-3 (enhe áreas Fl4 (após área
área lll) ll e lll) I e ll) t)

Ponto de monitoramento

FIGURA 6.7.3 - Resultados de pH

diferentes períodos.

- o oeZr éss tãhru.) 
-

--f-- FEV/1999 (chuva)
*-r- ABR/1 999 (infcio/estiagem)

--f- JUUl 999 (estiagem)

+- NOV/1 999 (fm/estiagem)

-+-FEV/2000 (chuva)

" Média no perfodo

das águas do córrego da Fazenda ltaqui, analisadas em



80

60

40

20

¡¡¡
0

-20

-40

-60

Córrego da Fazenda ltaqui (Fl) - Eh

Fl-O (nascente I Fl-1 (entre Fl-2 (área ll) Fl-3 (entre Fl-4 (após área

FIGURA 6.7.4 - Resultados de Eh das águas do córrego da Fazenda ltaqui, anal¡sadas em

diferentes períodos.

- área lll) áreas ll e lll)

Ponto de monitoramento

156

20

18

16

14

12

't0

I
6

4

2

0

a
ÊL
ÉL

o
rË
OI
(ù
g

(¡,
o
oo

--a-DE21998 (chuva)

--r_-FEV/1999 (chuva)

--*-- ABR/1 999 (inf cio/estiagem)

--I- JUUl 999 (estiagem)

--*- NOV/1 999 (fi m/estiagem)

--a- FEV/2000 (chuva)

Média no perfodo

áreaslell) l)

Córrego da Fazenda ltaqui (Fl! - Pb

Fl-O (nascente I - Fl-1 (entre áreas Fl-2 (årea ll) Fl-3 (entre áreas Fl*4 (após área
área lll) ll e lll) I e ll) l)

Ponto de monitoramento

FIGURA 6.7.5 - Resultados de chumbo

analisadas em diferentes períodos.
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FIGURA 6.7.8 - Resultados de teores médios de sódio, potássio, cálcio e magnésio nas

águas do córrego da Fazenda ltaqui, analisadas em diferentes períodos.

Os resultados indicam aumento de SDT, elementos ma¡ores, pH, Pb, Zn e B, e

dimunição do Eh desde a nascente (Fl-O) até o último ponto analisado no córrego da

Fazenda ltaqui (Fl-a); também indicam variações entre estações seca e chuvosa,

sendo que o boro ultrapassa o limite de qualidade para classe 2 (5,0 mg.L-1) nas

épocas mais chuvosas.

É necessário salientar que também foram analisados íons "particulados" em

duas ocasiöes (uma em estação seca, outra em estação chuvosa), em três pontos do

córrego da Fazenda ltaqui: Fl-0, Fl-2 e Fl-4. Os resultados säo apresentados na Tabela

6.7.1 e indicam ser este um potencial veículo de transporte de chumbo.

TABELA 6.7.1 - Dados de análises de íons "particulados" efetuadas em pontos de

amostragem do córrego da Fazenda ltaqui.
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Ponto de monitoramento

Fl-2 (área ll) Fl-3 (entre áreas I Fl-4 (após área t)

Io Na

l*^l+ca
l-*- N¡s

l+-tot"t

Ponto de Estaçåo da
amostragem coleta

Ft-0

Ft-0

Ft-2
Fl-2

Ft-4

Ft-4

Chuvosa

Estiagem

Chuvosa

Estiagem

Pb
"particulado"

(mg kg-')

Chuvosa

Estiagem

37,8

40,5

"p"rtilll"oo" Pb "em solução"
" tpsr-ìi- (t¡g'L-')

95,8

110,1

195,3

1 15,8

18,9

20,3

47,9

55,1

97,7

57,9

0,5

0,9

11,1

4,0

Pb total
(ug.L-')

19,1

6,9

19,4

21,1

59,0

59,1

1 16,8

64,8
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6.7.3. Pequenos crrrsos d'áEua situados na área de estudos de detalhe

Além do córrego da Fazenda ltaqui, também foram amostrados pontos situados

em pequenos cursos d'água localizados na área de estudos de detalhe (vide

localização nos Desenhos 1,2 e 3, ANEXO A), São particularmenie interessantes,

devido à possibilidade de correlaçäo com dados de análises de águas subterrâneas

dos poços de monitoramento, visto que o fluxo subterrâneo, observado em

minipiezômetros, é efluente. Ademais, um dos pontos amostrados, PCDl-'l , representa

a entrada de águas superficiais provenientes da área de estudos de detalhe no lago 2.

TABELA 6,7.2 - Dados de análise ln sifu em amostras de água de pequeno curso

d'água situado na área de estudos de detalhe.

TABELA 6.7.3 - Dados de análise em amostras de água de pequeno curso d'água

situado na área de estudos de detalhe - elementos maiores (mg L-t)

Amostra C.E. (¡LS/cm) Eh(mV)

PCD-1

PCD-2

PCD-3

-ålq"t'1,_ -\þ_ _ -ç_, l|qPCD-1 6,9 3,9 3,3

PÇD-3 15,0 2,0 7,6

TABËLA 6.7.4 - Dados de análise em amostras de água de pequeno curso d'água

situado na área de estudos de detalhe - metais pesados (pS. L-t )

150

127

198

100,0

21,O

-61,0

Amostrâ

TABELA 6.7.5 - Dados de análise em amostras de água de pequeno curso d'água

situado na área de estudos de detalhe - demais elementos (ps.L-t).

PCD-1 4,6 256,9 0,30 0,937 17,s 1,7 nd 0,2 2,o 5,3 43,4

PCD-2 - 2,8

PCD-3 nd 194,0 0,01 0,175 1,4 0,9 nd 0,7 0,5 3,s nd

pH

7,O8

6,80

7,00

6,7 0,002 3,5 0,095 0,03s
'14,3 0.010 9,1 0,046 0,092

Ag Ba Cd Co Cu Cr Hg Mo N¡ Pb Zn

Estes resultados indicam que o boro é o único elemento com concentraçöes

acima dos padröes de qualidade presente nestes cursos d'água.

Fe

Amostra

PCD-1 13,0

PCD-3 14,0

lr,
2,9
'1,6

B- As

0,83 nd

0,40 nd

Se

mg.L

Zt
0,053

0,053



6.8. Aguas superficiais - lagos

6.8.1. Materiais e métodos específicos

Foram selecionados alguns dos lagos existentes na área de estudos e o lago da

área de referência (lago ZERO), para coleta e análise de amostras de água. A

localização dos pontos escolhidos está na Figura 6.8.1 e no Desenho 1 (ANEXO A).

As amostragens foram efetuadas com garrafa van Door (Foto 6.8.1), a meia

profundidade. O procedimento foi o seguinte: a garrafa aberta foi abaixada por cabo de

aço até a profundidade de amostragem e, em seguida, fechada com auxflio de um

mensageiro. Depois de içada, a válvula da garrafa foi aberta e a amostra transferida

para recipientes apropriados.
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6.8.2. Resultados obtidos

TABELA 6.8.1 - Dados de análise in situ em amostras de água de lagos.

Amostra

L1-1

L2-L1

L2-1C

L24
L2-6

L2-8

L3-3

L44
L6-1

L7-1

LZERO-2

FOTO 6.8.1 - Amostragem de água de
lago com garrafa van Door.

Lago 1 (área l)

Entre lagos 1e2 (âreal)

Lago 2 (área l)

Lago 2 (área l)

Lago 2 (área l)

Lago 2 (área l)

Lago 3 (área ll)

Lago 4 (área ll)

Lago 6 (área lll)

Lago 7 (área lll)

Lago ZERO (Referência)

C.E. (pS/cm)

173,3

140,3

161,2

121,0

137,9

144,5

121,0

158,4

294

1473

70,0

Eh(mV)

-24,6

100

-49,8

204

162

130

-25,7

26,0

-17,2

24,6

pH

7,38

6,92

7,82

6,02

6,28

6,22

7,64

7,26

6,90
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TABELA 6,8.2 - Resultados de análises químicas em amostras de água de lagos -
elementos maiores (mg L-')

Amostra

L2-L1 Entre lagos 1e2 (ârea l) 8,7 3,8 3,2 8,6 0,008 3,0 0,026 0,015 0,001

L2-1C

L2-6 Lago 2 (área l) 9,7 3,4 4,6 11,5 0,008 6,5 0,026 0,001 0,001

L2-8 Lago 2 (área l) 9,9 4,0 4,8 11,2 0,012 7,1 0,032 0,015 0,00'l

Lago 1 (área ù 21,2 4,4 3,8 8,6 0,008 2,4 0,023 0,001 0,00'1

Local

L3-3

Lago 2 (ârea l) 12,9 3,7 4,8 1 1,0 0,012 5,0 0,028 0,003 0,001

Lago 2 (área l) 9,8 3,3 4,5 1 1,6 0,008 6,4 0,029 0,002 0,001

L3-2 Lago 3 (área ll) 13,2 6,2 5,1 13,7 0,074 6,7 0,089 0,015 0,004

L4-4 Lago 4 (área ll) '13,8 4,5 2,5 6,9 0,097 9,5 0,314 0,060 0,045

L4-3 Lago 4 (área ll) 23,9 4,5 2.5 6,6 0,01 3 5,2 0,050 0,010 0,001

Na K MSCa Al Si Fe Mn T¡

L6-1

L7-1

Lago 3 (área ll\ 5,2 2,6 2,3 6,2 0,084 7 ,7 0,107 0,026 0,002

LZERO-2 Lago ZERO (Referência) 2,5 O,7 2,1 4,7 0,003 6,2 0,018 0,012 0,001

TABELA 6.8.3 - Resultados de análises químicas em amostras de água de lagos -
demais elementos (¡rg.L-1).

Amostra

Lago 6 (área lll) 105,0 3,3 3,1 4,8 0,096 25,6 0,113 0,043 0,015

Lago 7 (área lll) 175,0 27,8 37,8 53,9 0,023 '16,7 0,108 0,089 0,001

L1-1

L2-L1

L2-1C

L2-4

LZ-õ

L2-8

L3-3

L3-2

L4-4

L4-3

L6-1

L7 -1

LZERO.2

Ag

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

42,9

63,9

55,'1

85,8

88,4

72,6

36,9

125,7

57 ,4

43,2

154,4

517 ,5

26,8

Cd Co

0,02 0,052

0,02 0,067

0,01 0,049

0,02 0,030

nd 0,034

nd 0,037

0,06 0,139

0,01 0,075

0,14 0,366

nd 0,219

0,04 0,591

nd 0,388

nd O,O42

Cu Cr Hg Mo Ni Pb

1,6

O,B

0,8

1,0

0,6

0,5

4,7

1,4

5,0

0,9

4,3

1,4

0,9

1 ,'1 nd 2,6

o,7 nd nd

0,8 nd 0,3

0,6 nd 0,3

nd nd O,4

468 nd O,4

1,1 nd 0,3

31 nd 0,4

1 ,5 nd 0,7

29 nd 0,5

3,4 nd 2,2

1,5 nd 5,4

1,2 nd nd

Os resultados indicam que, à exceçäo do boro, os demais elementos não

apresentam concentrações expressivas ou acima dos limites de qualidade e

potabilidade. Além disso, análises efetuadas em amostras coletadas em três diferentes

profundidades dos lagos (mais superficial, a meia profundidade e próximo aos

sedimentos de fundo) não demonstraram diferenças significativas ou implicaçöes

ambíentais.

0,6 nd 0,9

0,4 1,4 9,8

0,8 '1,5 34,0

0,7 nd 26,0

o,4 3,4 2,3

0,4 nd 20j
1,3 5,6 5'1,6

0,7 0,5 6,1

2,2 13,5 27,1

1,6 1,8 4,9

2,2 25,5 17,7

1 ,1 30,1 15,8

0,3 0,3 15,0

5,0 0,43

7 ,O 0,60

4,8 0,2A

4,4 0,27

4,9 0,31

1,8 0,37

3,1 0,60

2,6 1,07

3,5 1,22

17,1 2,93

54,2 1,08

0,1 0,17

Se

nd 0,842

nd 0,014

nd 0,022

nd 0,028

nd 0,019

nd 0,718

nd 0,561

nd 1 ,292

0,3 2,411

0,3 0,389

8,9 2,067

nd 0,526

nd 0,023
* mg.L't



6.9. Águas superficiais * feiçöes erosivas

6.9.1. Materiais e métodos específicos

Foram amostradas águas superficiais em ravinas, correspondendo a

contribuiçöes pluviais e/ou de lançamentos de efluentes liquidos de indústrias. As

coletas foram efetuadas diretamente com frascos, contra o sentido de fluxo. A

localizaçäo dos pontos amostrados está na Figura 6,9.1 e no Desenho 1 (ANEXO A).

6.9.2. Análises efetuadas

A seguir säo apresentados os resultados obtidos.

TABELA 6.9.1 - Dados parciais de análise in sifu em amostras de águas de ravinas.

Amoslra

RAV2,L2-1-A

RAV2-12-2-A

RAV2-12-3.A

RAVl-FI-1-A

POLIL4-R1-A

POLt-1.4

POLt-2-A
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Ravina 2 (área l)

Rav¡na 2 (áreâ l)

TABELA 6.9.2 - Resuliados de análises químicas em amostras de água de ravinas -
elementos maiores (mg L-t)

Ravina 1 (área l)

Ravina da Polig¡ass (área ll)

Torreno da Poliglass

T€rreno da Poliglass

Rav¡na 2 (ároa l) 622

c.E. (ps/cm) Eh (mV)

Amostra

RAV2-12-1-A. 198,0

RAV2-12-1-B* 150,0

RAV2-12-2-A. 118,0

RAV2-L2-2-8" 264,0

RAV2-12.3-A* 266,0

RAV2-12-3-Bi* 119,0

" pH observado: sempre maior que 8,5.

610

9'18

1980

1768

59000

91000

200,0

180,0

-196,8

-189,0

KMSCa Al Si

4,0 6,'1 8,1 0,825 9,B

2,8 1,1 3,6 0,704 5,3

3,0 1,2 6,2 0,552 6,5

6,4 4,1 8,5 0,990 10,0

6,5 4,3 10,3 0,891 10,0

3.3 2.6 8.1 0.310 4.5

pH"

9,0

8,8

8,6

10,3

'10,1

11 ,2

*, ** coleladas em épocas diferentes

Fe

0,047 0,002 0,004

0,274 0,OO2 0,002

0,199 0,002 0,002

0,396 0,006 0,002

0,373 0,006 0,012

0,1'15 0,002 0,007
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FIGURA 6.9.1 - Amostragem de águas em rav¡nas.
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TABELA 6.9.3 - Resultados de análises qulmicas em amostras de água de ravinas - -
metais-pesados, As, Se e B (pg.L-1).

Amostra Ag Ba Cd Co Cu Cr Hg Mo Ni Pb Zn B*** As Se

RAV2-L2-1-A* nd 190,0 0,02 0,25 5,4 nd nd 7,8 4,5 1,0 1,1

RAV2-L2-1-B'* nd 32,3 0,04 0,18 11,3 1,0 nd 4,9 4,2 3,6 12,1

RAV2-12-2-4. nd 27,3 0,05 0,34 18,7 1,7 nd 5,5 9,4 1,9 37,3

RAV2-L2-2-B*" nd 117,5 0,11 0,35 6,6 1,8 nd 14 6,0 9,1 12,2

RAV2-12-3-A' nd 106,6 0,12 0,36 6,1 1,5 nd 14 6,0 8,5 9,3

RAV2-12-3-B'* nd 45,5 0,04 0,12 8,3 0,8 nd 4,8 3,1 1,6 13,4

Na época dos trabalhos de campo, a rav¡na 2 (pontos RAV2-L2-1, RAV2-L2-2,

RAV2-L2-3) recebia efluentes llquidos industriais (Foto 6.9.1), lançados in natura e

tipicamente com pH elevado (entre 8,5 e 10,5), resultado de tratamento ffsico-quím¡co

de resíduos da linha de esmaltação.

Na antiga indústria Poliglass, hoje desativada, havia acúmulo de resfduos

sólidos e lfquidos (pontos POLI-1 e POLI-2, Foto 6.9.2). Leituras in situ indicaram

elevados valores de condutividade elétrica (até 91 mS/cm) e pH (até 11,2), baixo valor

de Eh e o agravante da existência de uma ravina (POLI-L4-R) que os conduziam

diretamente ao lago 4.

*, "" coletadas em épocas diferentes; *r* rn.¡'l

54,70 7,96 0,5

13,40 2,80 0,5

10,9 6,05 1,0

71,1 8,36 0,8

71,9 8,52 0,6

14,3 1,98 0,4

0,47 1,54

2,22 0,72

1,42 1,35

6,13 2,58

5,37 2,87

0,72 1,50

FOïO 6.9.1 - Efluentes
industriais com pH elevado,
na ravina 2 (ârea l), entre
cerâmicaeolago2.

llquidos
lançados
indústria

Ft¡:t"

FOTO 6.9.2 - Reslduos dispostos
inadequadamente no terreno da antiga indústria
Poliglass, próximo à ravina que conduz águas
pluviais deste local ao lago 4.



6.10. Água de chuva

Para caracterização de águas de chuva, foram instalados três pluviômetros na

área de estudos (PL-1 a PL-3) e um na área de referência (PL-ZERO), cuja localização

está na Figura 6.10.1 e no Desenho 1 (ANEXO A).

A Foto 6.10.1 ilustra um dos pluviômetros instalados (PL-2), cuja técnica de

amostragem utilizada foi de deposição total.

6.10.1. Materiais e métodos especlficos

FOTO 6.10.1 - Vista do pluviômetro PL-2 e

amostragem de água de chuva.
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Deve-se observar que na água de chuva também podem estar refletidos efeitos

das chaminés dos fornos das indristrias cerâmicas, da poeira de materiais finos (argilas

em grandes estoques de matéria-prima, muitas vezes ao ar livre) e de interferências

externas (por exemplo, queimadas, rodovia Washington Luís).

Também foi colocado um amostrador de água de chuva para coleta em curto

perlodo (uma semana), PL-4, visando observar variações nos teores de chumbo entre

períodos de maior (PL-ZERO a PL-3) e menor tempo (PL-4) de amostragem.





Análises efetuadas em amostras de água de chuva com pluviômetro de

deposiçäo total revelaram pH entre 6,8 (estação mais seca) e 7,4 (estaçäo chuvosa) e

sólidos dissolvidos totais entre 5,0 mg.L-1 (estação chuvosa) e 30,0 mg.L-1 (primeiras

chuvas após estaçåo mais seca).

Consiatou-se alta variabilidade nos teores de chumbo em diferentes épocas, o

que deve estar associado à heterogeneidade inerente à região e à deposiçäo de

material particulado ou de partículas coloidais nos pluviômetros, misturando-se à água

de chuva. As Tabelas 6.10,1 e 6.'10.2 apresentam os resultados obtidos.

TABELA 6.10.1 - Resultados de análises químicas em água de chuva, coletadas em
pluviômetros com deposiçåo total - Pb (pg L-t).

6. 10.2. Análises efetuadas

Amoslre

PL-zERo Area de referência

Þr .r lndúslria cerámica (a
montanle da área l)

TABELA 6.10.2 - Resultados de análises químicas em água de chuva, coletadas em
amostradores com deposiçäo total em curto espaço de tempo - Pb (pg.L-1).

'168

PL.2

LOCAL

pL_3 Sitioi Dlna Aldä (entre as 184,9 S4O g10
areas e t)

Obs.: os períodos amostrados corresponderam há cerca de dois meses.

Pesqueiro (área ll)

Obs.: os per¡odos amostrados corresponderam há cerca de uma semana. * 
= período sem chuvâ.

Os resultados em PL-1 a PL-3 evidenciam que a água de chuva também pode

apresentar-se como fonte de chumbo para a regiâo dos lagos. Valores menores

encontrados na área de referência (PL-ZERO) sugerem, no entanto, que a migracão

para fora da área de estudos pode näo ser muito expressiva.

Os resultados no amostrador de período de uma semana (PL-4), apresentados

na ïabela 6.10.2, sugerem, pelas concentraçöes comparativamente menores, que a

maior parte do chumbo de contribuição atmosférica é por material particulado.

DEZ98 ABR/99 JUU99 FEV/2OOO

Amostra

109

119,9 540 750

- 670 4S0

pL-4 Área de ostudos de detalhe 49,9
(área l)

LOCAL

141

610

910

1010

DEZ98 ABR/99 JUU99 FEV/2OOO

50,2



6.11. Materiais e reslduos industriais

6.11.1. Materiais e métodos

Com a cooperação da indústria cerâmica CEDASA S/4, foram coletadas

amostras de pisos em diferentes etapas da linha de produção, além de resíduos sólidos

e efluentes líquidos industriais que provêm da linha de esmaltação e passagem de

corantes. Em menor escala, também foram coletadas amostras de outras indústrias,

Estas amostras foram utilizadas não somente na caracterização dos reslduos

industriais atuais (composição química, granulometria etc.), mas também em

experimentos que visaram simular sua exposição (disposição e ação intempérica) às

condições climáticas da região.

Os resultados obtidos forneceram informações sobre a composição dos resíduos

atuais, servindo de comparação para os estudos ambientais efetuados na região dos

lagos. Além disso, também estão sendo utilizados em ensaios para verificação de

reuso e/ou reaproveitamento de resíduos.

lndústria cerâmica CEDASA S/A

A CEDASA S/A (Foto 6.11.1), é uma das principais indústrias do pólo ceråmico

de Santa Gertrudes, produzindo pisos e revestimentos esmaltados.

A Figura 6.11.1 apresenta o fluxograma de produção da empresa, e segundo

dados fornecidos em 2000, a produção mensal é de 720000m2, utilizando-se cerca de

16 kg de argila/m2 e 10 g de esmalte/m2 - isto significa que cerca de 11520 toneladas

de argila e 7 ,2 toneladas de esmaltes, mensalmente.

As seqüências de Fotos 6.11.2 e 6.11.3 ilustram as principais etapas do

processo industrial, notadamente aqueles relacionados a resíduos industriais.

¡.!:¡1 ¡1:¡Þ,;r;' : .

r69

FOTO 6.11.1 - Vista geral da indústria CEDASA S/4, em Santa Gertrudes.



FIGURA 6.11.1 - Fluxograma de linha de produção da indústria CEDASA S/A.

Extraçäo de matéria-prima (MP) - Minas a céu aberto (Fm. Corumbataf)

Dosagem, mistura, secagem e britagem das MPs

Depósito de MP de esmaltes e corantes (vidrados, óxidos etc.)

Linha de colocação de esmaltes e corantes

Descarte de

pisos pré e

pós-forno

com defeito -

resíduo sólido

(cacos etc.)

Tratamento ffsico-

químico de resfduos

Depósito de produtos acabados e expediçäo

Resíduo

sólido (lodo)

Efluente

líquido (pH > 8)
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Como se observa pelo fluxograma, há geração de cinco resíduos

potencialmente mais tóxicos, pela presença de metais pesados e outros elementos

traço: lodos (resíduos sólidos) e efluentes lfquidos do tratamento físico-químico de

resíduos da linha de esmaltação / corantes; pieos descartados pré e pós-forno
(cacos); e efluentes gasosos, exalados através das chaminés dos fornos. São eles
que deverão receber atenção para que o meio ambiente não seja contaminado.

FOTOS 6.11.2-A a -G - linha de produção da indústria CEDASA S/4, em Santa

Gertrudes'[=prehsa(aosfundos)esecador; BeC=linhadeesmaltação,naqual os

pisos recebem esmaltes e corantes em moldes, D = forno (a temperatura alcança cerca

de 1.120oC); E = detalhe da chaminé do forno; F = p¡sos pós-forno; G = estoque de
pisos cerâmicos acabados, para expedição/venda.
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FOTO 6.11.3-A a -G (geração de resfduos sólidos e efluentes líquidos a partir da linha

de esmaltação / passagem de corantes - indústria CEDASA S/4, Santa Gertrudes): A =
estoque de matérias-primas utilizadas para a produção de esmaltes (vidrados etc.); B =
linha de esmaltação, onde há coleta de resíduos, que seguem por canaletas até

tanques de decantação; C = tanques de decantação que recebem reslduos para

tratamento ffsico-qulmico; D = tratamento físico-qufmico, com colocação de base

(NaOH) e floculante, ou polímero sintético; E = decantação pós-tratamento; F = coleta e

separação do lodo de fundo para secagem, armazenamento, reutilização ou

disposição; G = coleta do líquido sobrenadante do tratamento ffsico-químico (efluente

lÍquido com pH em geral maior que 8) e recirculação.



6.1 1.2. Análises efetuadas

l. P¡sos da linha de produção

Foram analisados materiais (amostras compostas) da linha de produção da

indústria CEDASA:

" P-CED-1 : amostra de piso após prensa e secador, anterior à linha de esmaltação;

. P-CED-2: amostra de piso após primeira passada de esmaltes (,,engobe,');

o P-CED-3: amostra de piso após passada de pigmentação;

" P-CED-4: amostra de piso após a última passada de esmaltes ("cristalina");

" P-CED-S: amostra de piso pós-forno.

Este material também foi aproveitado para extraçöes-teste com sohxlet,

TABELA 6,11.1 - Resultados de análises químicas em pisos (amostras compostas)
d" 9,fury1lgr giqqe Oo processo de produção - etementos maiores (%).

AtllosTRA sto, At,or Fe,Or MnO Ntgo cao taro X,ã Tto? p¡o¡ pei¿a ao roso roTnf

P-CED-1 66,30 14,09 5,26 0,07 2,02 0,98 1,89 3,1s 0,605 0,14 5,90

P-CEÐ-2 65,6'1 14,07 5,05 0,07 1,92 1,00 1,88 2,90 0,596 0,15 5,85

P-CED-3 66,54 14,.14 5j2 008 1,97 1,06 1,95 3,02 0,598 0,16 5,A2

P,CED-4 66,48 14 36 5,16 0,A7 1,94 107 1,91 2,98 o,6o.t 0,14 602

P-CED-s 68,23 14,88 5,3e 0,08 215 1,40 2,20 3j0 0,625 0,1S 1.3S

TABELA 6.11.2 - Resultados de análises quimicas em pisos (amostras compostas)
de diferentes etapas do processo de produção - metais, B, As e Se (mg.kg-1).'
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Amostrâ Pb Zn Ni Cu Co Cr À¡o Ag Cd Aà Zt B As S€

P"CED-1 24 1O2 22 161 13 60 nd 0,4 1,3 596 17O 38 3 nd

P-CED-2 74 112 19 123 13 66 nd 2,4 1,3 590 1OS0 249 4 ncl

P-CED-3 83 119 26 121 14 117 nd 1,S 1,4 602 1032 22A 6 nd

P"CED-4 114 134 31 106 14 14O nd 1,8 1,4 601 1044 711 7 nd

P,CED-5 100 120 2A 105 15 146 nd 1,1 1,5 648 1209 1056 7 nd

TABELA 6.11,3 - Resultados de análises de pH, CTC e matéria orgânica em prsos
(amostras compostas) de diferentes etapas do processo de produçäo.

Amostra

P-CED-1 7,9 6,4 + 1,5

P-CED-2 7 ,8 5,9 + '1,9

P-CED-3 8,3 7,1 + 1,2

P-CED-4 8,6 7 ,4 + 1,2

P-CED-s 9,4 8,3 + 1,1

PH pH

HzO KCt

100,39

99,09

100 45

144,71

99 61

ÂpH
Matéria orgånica

mg/kg

0,5

0,4

0,4

o,4

nd

CTC (mmol/kg)

248,2

272,2

¿ct ,ó

282,4

146,6



Foram obtidos dados de análises químicas com o próprio fornecedor de fritas e
esmaltes da CEDASA (exemplos na Tabelas 6.11.4), além de análises de esmaltes e

pigmentos efetuadas no Greenlab (RS) (Tabela 6.1 1.s), a partir de amostras coletadas

na mesma ocasiäo que a dos pisos P-CED-1 a P-CED-S.

TABELA 6.11.4 - Composição média de vidrados compostos utilizados pela
indústria CEDASA, em % (JOHNSON MATTHEy,1999).

ll. Pigmentos e esmaltes

Óxidos Amostra A Amostra B Amostra C Amostra D

si02

Alzo:

Na2O

Kao

CaO

Mso

Fe2O3

Pbo

ZnQ

B:os

ZrO2
-rio2

Li20

41 ,5

6,5

8,5

0,9
oÃ

0,9

o,4

0,85

28,5

59,0

20,5

1,5

2,O

) 7q

o,7 5

0,4

I,t c

8,0

0,25

59,5

17 ,5

1,75

1,75

0,9

0,35

2,75

0,25
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TABELA 6,1 1.5 - Resultados de análises químicas de pigmentos (CED-plG1 e CED-
PlG2) e esmaltes (CED-ESM.1 e CED-ESM2) coletados na linha de produção da
indústria CEDASA, em mg.kg''.

47 ,5

15,5

2,25

0,9

o,25

7,5

5,5

Amostra E Amostra F

Paråmetro CED - PlGl

59,5

16,5

1,75

)aE

2,75

0,25

olu

2,25

12,5

Alumínio

Antimônio

Bário

Boro

Cádmio

Cálcio

Chumbo

Cobalto

Cromo Total

Ferro Total

44,5

oÃ

4,5

0,65

19,5

o,25

0,6

t1q

5,s

7,5

0,25

7 .653

0,38

3,80

240,0

o,21

5.229

178,0

25,5

47 ,8

3A2

CED _ PIG2 CED - ESMI

5.192

0,46

3,1 0

250,0

0,60

8,16

26,0

14,8

489

144

3.286

0,91

8,36

178,5

0,37

52,6

69,4

21 ,8

0,99

1 408

CED _ ESMz

5.160

1,08

10,4

300,0

0,88

462

126,O

27 ,1

0,97

1.385



Paråmetro

Fluoreto

Magnésio

Manganês

Níquel

Potássio

Silício

Sódio

Titånio

Zinco

CED - PIGI

nd

352

7,O

5,74

714

34,5

4.910

2,85

478

Como se pode notar, a composição de esmattes e pigmentos é muito
heterogênea e é grande a quantidade de determinados óxidos utilizados atualmente

nas m¡sturas para confecção de esmaltes, destacando-se óxidos de Si, Na, Ca, Al, Zr,

B, Pb, Ca e Zn.

CED - PIG2

Obs.: Análises efetuadas no Green t_a¡, Þorto Alegre, RS.

nd 0,85

430 316

2,97

52,0

65,3

28,7

455

1,90

278

CED _ ESMI

Os resíduos provenientes da linha de esmaltação sofrem tratamento físico-
químico com base (aumento do pH) e agentes floculadores, gerando um resíduo sólido
(lodo) após coleta do líquido sobrenadante. Amostras deste lodo foram coletadas nas

indústrias CEDASA S/A (prefixo L-CED) e em outras indústrias (amostras de prefixo L-

XXX). Os resultados encontram-se nas Tabelas 6.1 1.6 a 6.1 1.g.

TABELA 6.11.6 - Resultados de análises químicas em amostras de lodos, resíduos
sólidos industriais - metais, B, As e Se (mg.fg-t).

lll. Resíduos sólidos industriais - lodos

7,93

2,97

1.279

1.320

4.810

3,24

49,6
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CED - ESM2

Amostra

nd

154

43,6

7,75

5.184

2.366

6.980

5,10

484

L-XXX-1

L-XXX-2

L-CED-O

L.CED-1

L-CED-2

L-CED-3

Pb Zn

5991 12592 136 16 .t,0 2,7 14489

4879 10331 254 14 ,t,1 2,3 12797

669 347 16 15 1,3 nd 246

5908 4861 240 18 nd nd 289

6000 4671 468 z0 nd nd 314

6339 1724 198 64 nd nd 731

N¡ Cu Ag Cd Ba Co

44

32

7

49

70

56

76'l

641

55

1460

2',120

1510

Mo

nd 9056 22000 18

r0 8573 22000 e

nd 38098 8360 7

nd 19332 28600 35

nd 17837 29700 42

nd 28099 24300 30

Z¡ As Se

nd

7

nd

7

nd

nd
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TABELA 6.11.7 - Resultados de análises de pH, crc e matéria orgânica em lodos,
resíduos industriais,

Amostra

L-XXX.1 9,2

L.XXX-2 9,1

L-CED-o 7,8

L-CED-1 8,4

L-CED-2 8,7

L-CED-3 8,7

pH

Heo

pH

KCr

8,7 + 0,5

8,7 + O,4

7,5 +0,3

8,6 + 0,2

8,7 0

8,5 + 0,2

ÂpH

TABELA 6.1 1.8 - Resultados de análise granulométrica em lodos, resíduos
industriais.

Matéria oroân¡ca
(.g.kgrt) crc (mmolc/kg)

Amostra

L-XXX-1

L.XXX-2

L.CED-O

L.CED.1

L-CED-2

L-CED-3

0,7

1,1

0,5

0,5

o,7

0,5

areia

%t

os resultados evidenciam: heterogeneidade entre resíduos de diferentes

indústrras (CEDASA e amostras L-)<XX); presença, invariavelmente, de grandes

quantidades de chumbo, zinco e boro, exatamente os elementos ma¡s contaminantes

da região dos lagos, além de grande quantidade de zircônto.

Teores elevados de níquel, cromo, bário e arsênio também foram constatados e
evidenciam a complexidade dos resíduos dessas indústrias; assim, náo somente o pb,

zn e B säo poienciais contaminantes ou poluentes, mas também todos os outros

metais (Ba, Ni, Cr, Zr etc.) e semi-metais (As etc.) utilizados em grandes quantidades.

Os demais resultados indicam elevada CTC, ApH > 0 e grande quantidade de

fraçöes silte e argila em todas as amostras, além de pH (HrO) > I na maioria delas.

Análises por MEV e EDS

Em sessäo teste, foram efetuadas análises preliminares de algumas amostras

de lodos de linha de esmaltação, para se verificar a presença de chumbo (Fotos 6,11.4

e 6.1'1 .5, Figuras 6.11.2e 6.11.3).

18

12

10

'10

4

I

387 ,1

442,3

150,0

586,6

654,1

499,0

silte
(%l

58

62

54

58

64

56

argila

$t
24

zo

36

32

32

Jtr



identificado em amostra de lodo de decantaçåo
- amostra L-XXX-2

6.11,4 - Partícula com

rl

^fl ïf{l.rll'l'ilir t¡[ ]

l,ll6l'JL, . " .. r.,,r * . I
0 r; . ,..-.. _::.::: - ::.1-\ 1. -,..*, r 'ï- ....-. ¡

rtCUnn O.rr Z - EDS - pO ¡O"nt¡t¡""0o "r ,;;î"
decantação - amostra L-XXX-2,

identificado ern amostra de lodo de decantaçäÒ
- amostra L-CED-2.

lV. Efluentes líquidos industriais

De forma análoga aos lodos, também foram coletadas amostras de efluenies

líquidos - såo o líquido sobrenadante após tratamento fisico-químico onde säo gerados

os lodos. Os resultados encontram-se na Tabela 6.1 '1 .9.

TABELA 6.11.9 - Análises efetuadas em efluentes líquidos coletados nos tanques
de decantaçäo da indústria CEDASA.

Parâmetros

pH

Bárío (mg. L-1)

Boro (mg.L-1)

Cádmio (mg.L'1)

Chumbo (mg,L-1)

Cromo (mg.L'l)

Zinco (mg.L-1)

FIGURA 6,11.3 - EDS - Pb identificado
decantaçäo - amostra L-CED-2.

Amostra 1596/98-

t Resullados de anál¡ses cedidas pela CËDASA S/4, efetuadas no Laboratório Bioagri, Piracicaba, Sp

9,34

<0,1

55

<0,01

<0,01

0,23

em lodo de

Amostra '1597/98.

11 ,52

<0, 1

43,5

<0,01

0,4

<0,01

011
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Como é de se esperar, o pH destas soluçöes é elevado e, à exceção do boro, os
demais elementos, metais como o chumbo, zinco etc., apresentam baixas
concentraçöes.

6.11.4. Extraçöes com sohxlet

Visando simular os efeitos da alteraçäo intempérica sobre materiais industriais
dispostos na área de estudos, foram efetuados experimentos com extrator sohxlet em
duas situaçöes: amostra com HzO destilada + COz, simbolizando chuva, e situaçöes
potencialmente mais agressivas, com amostra + HzO destilada + HNO¡ (Figuras 6.11.4
e 6.11'5), para avaliar a disponibilidade de íons metálicos (Pb, Zn etc.) ao meio
ambiente local.

Os trabalhos baseiam-se em parte no intemperizador de HYpOLITO (1 g72).

Para acelerar o processo e aumentar a superfície de contato, efetuou-se
moagem prévia das amostras de pisos. No caso das amostras de piso pós-forno,

também foram realizadas extraçöes sem moagem para veri¡car sua estabilidade às
intempéries, visto que é muito comum, por perdas no processo produtivo, descartar
grandes quantidades de pisos na regiäo dos lagos (Foto 6.11.6).

. CO?

FIGURA 6.11.4 - Esquema do
experimento utilizando sohxlet (HzO
deionizada + COz).

brllo * tundo rh6

FIGURA 6.11.5 - Esquema do
experimento utilizando sohxlet (H2O
deionizada + HNOg 0,SM).



FOTO 6.11.6 - Vista de "cacos" - pieos descartados por perdas no processo
produtivo das indústrias cerâmicas.

os resultados das extrações são apresentados na Tabela 6.1i.10.

TABELA 6.11.10 - Análises qufmicas de chumbo e zinco em soluções obtidas com
extrator sohxlet (em mg.L-1).

Amostre

de pleo
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P-CED-1 (com moagem)

P-CED-2 (com moagem)

P-CED-3 (com moagem)

P-CED4 (com moagem)

P-CED-5 (com moagem)

P-CED-5 (sem moagem)

Pb extrafdo (mg.L't)

H2o+Go2 tfo.,å|il,*

Estes experimentos mostram que, à medida que são introduzidos esmaltes e
corantes previamente ao forno, aumentia a quantidade de Pb eZn, inclusive disponfvel.

Durante a passagem pelo forno, é bem provável que parte destes metais seja
liberada pelas chaminés. Além disso, os pisos após a passagem pelo forno apresentam
pouca disponibilidade destes metais ao meio. A extração com amostra P-CED-S mofda,

no entanto, indica que, com o tempo, mesmo estes pisos podem liberar metais
potencialmente tóxicos ao meio ambiente.

0,03

0,10

0,11

0,18

0,12

0,05

0,19

0,48

0,82

1,69

1,44

0,25

Zn extrafdo (mg.L'rl

H2O+CO2 H20+HNO! (0,511)

0,02

0,05

0,06

0,10

0,09

0,03

0,12

0,41

0,49

0,65

0,55

0,11



7. TNTEGRAçAO DOS RESULTADOS

7.1. Caracterização ambiental da área de estudos

Métodos e técnicas foram empregados na caracterizaçâo ambiental da região

dos lagos de santa Gertrudes, uma área degradada por aiividades de indústrias

cerámicas, com contaminação ou poluição associada ao lançamento e disposição

inadequados de resíduos das linhas de esmaltaçäo destas indústrias.

A área estudada situa-se no alto curso do córrego da Fazenda ltaqui, corpo

d'água pertencente à classe 2 pelos Decretos Estaduais 8468/1976 e 10755/1977. Sua

bacia hidrográfica apresenta superfície de 13,s kmz e estimativa de vazåo específica da

ordem de 7,6 L.s-1.km-2. A precipitaçäo média anual é superior a 1100mm, com clima

do iipo Cwa, época mais chuvosa de dezembro a fevereiro e época mais seca de junho

a agosto (DAEE, 1988, 1994,1998; SALATTI, 1997)

A caracterização de campo (estudos hidrogeológicos, de processos da dinâmica

superficial etc.), associada a análises diversas (química, granulométrica, experimentos

em laboratório etc.) e ao conhecimento do histérico ocupacional, visaram compreender

processos que, à Iuz da influência antrópica, resultaram na configuração atual da área

de estudos.

A geologia local compreende principalmente pelitos de idade Permiana da

Formação Corumbataí (Grupo Passa Dois), que afloram por toda regiäo. A granulaçáo

fina desses pelitos e solos associados é fator naturalmente condicionante da retenção

de metais potencialmente tóxicos, como o chumbo.

Analisando dados geofísicos, descriçôes de campo e da geologia regional, bem

como informaçöes de relatórios técnicos de poços tubulares, observou-se que o
modelo conceitual da área estudada é formado por três pacotes, da base para o topo

(Figura 7.1.1):

. Um corpo ígneo de diabásio, em forma de sr//, praticamente todo em subsuperfície.

. Um pacote sedimentar, representado pelos pelitos da Formaçäo Corumbataí,

caracterizado principalmente como aqüitarde, às vezes diferenciado

hidraulicamente pela presença de fraturas,

. Um pacote sedimentar, recente, formado por aluviões, áreas aterradas e solo de

alteraçäo.



FIGURA 7.1.1 'Modelo conceitual da configuração atual da área de estudos.

f-_l O-r"onÞ: terenos recentes, dwiôes e ateros

MODELO CONCEITUAL

ffi e"' Formaçåo corumbatai e solo de alteraçåo

I lçroaras intus¡\¡as associadas à Formaçåo Serra Geral

LEGENDA

__^L_,) Areas Oe a\ranço recente de ateno

N

æ

lndúsbias ceråmicas
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Nascente/cónego

Lâgc
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Este último pacote sedimentar, indiferenciado, heterogêneo e intensamente

modificado por grandes extensöes de áreas aterradas, foi objeto de maior interesse

neste trabalho, por estar sob influência direta de ações antrópicas, part¡cularmente das

indústrias cerâmicas locais. situa-se principalmente em áreas topograficamente mais

baixas, localizadas no vale do cónego da Fazenda ltaqui e arredores.

A conformaçäo da topografia (declividades e geometria, situaçåo de

confinamento da bacia em sua porçáo montante, junto às nascentes e praticamente

cercada pelas indústrias cerâmicas), a atuaçäo das chuvas, com intenso escoamento

superficial e a inexistência de práticas conservacionistas, têm induzido e/ou acelerado

processos da dinâmica superficial, principalmente erosão, transporte, sedimentaçäo e

assoreamento. Estes processos amplificam ou såo somados à contaminação ou

poluição, resultando em degradação da área.

Fraturas subverticais observadas nos pelitos estão associadas a eventos

tectônicos regìonais pretéritos. Embora seu entendimento requeira um trabalho mais

minucioso de mapeamento de campo, elas também aparecem como condicionantes

dos processos da dinâmica superficial, influenciando no escoamento superficial,

quando com direçöes de fraturas paralelas aos gradientes topográficos, e nos fluxos de

água subterrânea, pelo aumento da permeabilidade.

Esse aumento de permeabilidade foi verificado através de ensaios em

laboratório, com permeâmetro, utilizando amostras fraturadas e não fraturadas de

pelitos da Fm. Corumbataí. Os resultados indicam que as porçöes fraturadas

apresentam propriedades aqüíferas.

De forma geral, observou-se contaminação ou poluiçäo de solos e sedimentos

por elevadas concentraçöes de chumbo, boro e zinco e, em menor freqùência e/ou

concentraçäo, por outras espécies químicas: Ba, Cr, Cu, Ni, Zr etc. com destaque para

o Zr, com quantidades que chegaram a superar 10000 mg.kg-r.

Os materiais e resíduos industriais amostrados permitiram verificar grande

heterogeneidade composicional e expressiva quantidade de chumbo, zinco, boro e
outros metais (Ba, Cr, Ni, Na, Al etc.) ou semi-metais empregados na confecção de

esmaltes e corantes. Experimenios com sohxlet ìndicaram que parte desses meta¡s

pode disponibilizar-se ao meio ambienie. lsto torna-se ainda mais relevante se for

considerada a grande freqüência de descarte de pisos na região dos lagos por perdas

no processo produtivo das indústrias cerâmicas.
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Análises em água de chuva indicaram que há expressiva atuação de material

particulado, provavelmente associado às emissões de chaminés das indústrias, e que

fornece chumbo para a regiäo dos lagos, Estes resultados sugerem a necessidade de

monitoramento e estudos mais detalhados sobre estas fontes potenciais de poluição,

associando-se os resultados a levantamentos das direçöes principais dos ventos e

demais interferências, como queimadas, a presença da rodovia Washington Luís etc.

Ademais, outros elementos ou seus íons merecem atenção, a exemplo do F-.

Área de referência

A área de referência localiza-se fora da influência direta das indústrias

cerâmicas, näo se encontra contaminada e apresenta confìguração topográfica e pedo-

geológica semelhante à área de estudos.

Nela, foram coletadas amostras de solo (concentraçöes de Pb, Zn e B,

respectivamente, entre 31 e 40 mg.kg'1, 92 e 105 mg.kg-l e 9,1 a 16,6 mg kg¡),

sedimento de fundo de lago (concentraçöes de Pb, Zn e B, respectivamente, entre 32 e

49 mg.kg-1, 43 e 68 mg.kg-l, 30 e 49 mg.kgr), águas subterrâneas (concentrações de

Pb, Zn e B, respectivamente, entre 2 e 3 ¡rg.L-1, 4 e 9 ¡-rg.L-1, 1,5 e 2,5 mg.L-r),

superficiais (concentraçöes de Pb, Zn e B, respectivamente, de 0,3 pg.L-1, t5 ¡rg.L-1 e

1,5 mg.L ').

Área I

Na área l, há os lagos 1 e 2, além da área de estudos de detalhe.

Como se verificou nas investigaçöes efetuadas, na área locorre degradaçäo por

assoreamento dos lagos e contaminação, esta notadamente do solo e sedimentos na

área de estudos de detalhe (concentrações de Pb, Zn e B de até, respectivamente,

14700 mg.kg-1, 2930 mg.kg-1 e 2291 mg.kg-1¡ e nos de sedimentos do lago 2 (teores de

Pb, Zn e B de até, respectivamenle,4178 mg.kg-1, 2171 mg.kg-1 e 3760 mg.kg-1).

Nas águas superficiais, à exceção do boro, notadamente em épocas de chuva e

com concentraçöes não täo elevados (até 5,8 mg.L-1 no córrego da Fazenda ltaqui, até

7,0 mg.L-1 no lago 2 e alé 14,O mg.L-1 em pequenos cursos d'água), não foi constatada

contaminação.



O lago 2 é o maior de iodos os presentes na área de estudos, com extensäo de

aproximadamente 9800 m2 e profundidade máxima medida de 9,50m, variando

conforme a estação climática. Por situar-se na porçäo mais jusante na área de estudos,

é seu nível de base local.

É interessante observar que, mais recentemente, o córrego da Fazenda ltaqui foi

desviado e tem desaguado, praticamente todo, no lago 2, pelo ponto Fl-L2 (Figura

7.1.2). Outras entradas deste lago såo os pontos PCD-1 (pequeno curso d'água

proveniente da área de estudos de detalhe) e RAV2-L2 (a partir da ravina 2).

A única saída do lago 2 é o ponto L2-L1 , onde ruma ao lago 1 e, em seguida,

prossegue novamente no leito natural do córrego da Fazenda ltaqui.

Análises efetuadas nos pontos PCD-1, Fl-L2 e L2-L1 indicaram concentraçöes

de B de 13,0 mg.L-1,4,9 mg.L-1 e 5,0 mg.L-1.

lsto indica, como era de se esperar, que a área de estudos de detalhe é

fornecedora de boro; no entanto, há diluiçäo das concentraçöes no lago 2, até seu

ponto de saída. Esta interpretação é corroborada com as elevadas concentraçöes de

boro encontradas nas águas subterrâneas das porçöes mais contaminadas da área de

estudos de detalhe (até 504 mg.L-1) e com o fato do fluxo subterrâneo ser efluente.

Não é possível efetuar raciocínio análogo ao chumbo e zinco, dada a näo

observaçâo de concentraçöes expressivas destes metais nas águas superficiais, ou

seja, indicando que sua migraçäo nâo é importante.

De qualquer forma, as concentraçöes de boro estão próximas ou acima dos

limìtes de qualidade para cursos d'água estaduais da classe 2 (de 5,0 mg.L-1) e indicam

que este elemento, ao contrário dos demais analisados, está presente também nas

águas superficiais em quantidades apreciávers.

A área de estudos de detalhe faz parte da borda de uma antiga cava de extraçäo

de argila que, depois de desativada, transformou-se no lago 2. Tem sido submetida a

processos de deposiçäo de sedimentos, assoreamento e gênese de solo, processos

estes dinâmicos, ainda atuantes e amplificados pela inexistência de medidas

conservacionistas a montante, na área fonte de sedimentos.

Soma-se a este cenário a existência de antiga tubulaçäo de lançamento de

resíduos industriais no local que, mais recentemente removida, gerou uma boçoroca

Lago 2 e área de estudos de detalhe
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em seu lugar, amplificando os processos de transporte e deposiçäo de sedimentos. Há

também indícios de disposiçäo direta de resíduos sólidos industriais (pequenos

"montes" de resíduos cinza-esbranquiçados, visíveis em alguns locais), colocando a

área sob influência direta de resíduos das linhas de esmaltação e pigmentos/corantes

de indústrias ceråmicas.

No local, confinado geograficamente, desenvolveu-se um aqüífero livre local,

com espessuras máximas total e saturada de 3,5m e 2,0m, respectivamente. Apresenta

como substrato hidrogeológico os pelitos da Formação Corumbataí.

A profundidade do nível d'água, à exceção de alguns altos no terreno, näo

ultrapassa 0,5m. O fluxo subterrâneo caminha em sentido oeste, ao lago 2, que é o

nível de base local. Bail down fesfs efetuados nos poços de monitoramento indicaram

valores de condutividade hidráulica saturada entre 7,3.10-8 e 7,glO'7 m.S-1, que

correspondem, em média, a terrenos siltosos (FREEZE & CHERRY, 1979). O gradiente

hidráulico situa-se entre O,O22mlm (nas bordas do aqüífero) e 0,01m/m (no centro e

próximo aos níveis de base locais) com dispersäo das direçöes, devido às pequenas

elevaçöes no terreno.

Este panorama hidrogeológico pode ser visualizado nos Desenhos 2 e 3

(ANEXO A), com a potenciometria hidráulica, respectivamente, para épocas de chuvas

e seca.

A Figura 7.1.3 apresenta as concentraçöes de chumbo encontradas na área de

estudos de detalhe, evidenciando a heterogeneidade do local e sua elevada

contaminação.

FIGURA 7.1.2 - Configuração do lago 2 com

suas entradas (Fl-L2, PCD-1 e RAV2-L2) e

saída (12-11).
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Como se verificou, chumbo ocorre acima dos padrões de potabilidade nas águas
. -1, . _lsubterrâneas (50 t-rg L-'), com concentração máxima de 780 pg.L-'; o mesmo não

ocorre com o zinco (concentraçäo máxima de até 46 ¡-rg. L-1 em comparaçäo com o

limite de potabilidade, de 5,0 mg.L-1),

O pH é variável, sendo entre 7,5 e 8,5 nas áreas mais contamrnadas e entre 5,6

e 6,8 nos locais onde se encontram as menores concentraçöes de espécies químicas.

Ocorrem elevadas concentraçöes de sódio (até 605,1 mg.L-1), que devem estar

influenciando na mobilidade dos íons através de mecanismos de deslocamento.

Os ânions predominantes são Cl'(até 187 mg.L-1) e HCO¡-(até 55,0 mg.L-1¡. F-

ocorre até 3,1 mg.L-1, acima dos limites de potabilidade (1,7 mg.L-1) e pode estar

associado à atividade das indústrias cerâmicas - sabe-se de sua utilização, na forma de

fluoretos de alumínio, sódio e cálcio, como fundente.

Quanto aos demais ânions, SO¿2- e NO3- estäo praticamente ausentes; POa3-,

NO2- e 52- näo foram detectados.

Os resultados indicam que, embora Pb e B sejam os principais contaminantes

das águas subterrâneas de aqüíferos locais, há valores acima dos padröes de

potabilidade também para sódio, ferro, manganês, mercúrio, arsênio e selênio. Valores

máximos de bário e níquel também eståo próximos a estes limites,

Em perfil de solos amostrados durante a perfuração dos poços de

nionitoramento, verificou-se que as rnaiores concentrações de Pb, Zn e B estäo

situados nas porções mais profundas, hoje saturadas Este fato é interpretado como

resultado da grande contribuição de contaminantes na época de funcionamento da

tubulaçäo de lançamento de resíduos industriaìs. Uma vez que esta tubulação foi

interrompida e retirada sem que se tomassem medidas de combate à erosäo, foi

substituída por uma boçoroca que, por processos da dinâmica superficial, forneceu

grande quantidade de sedimentos que se depositaram sobre os sedimentos mais

antigos e mais contaminâdos, Este histórìco gerou, em perfil, as concentraçöes mais

elevadas situadas nas partes mais profundas, hoje saturadas.

De forma geral, a área de estudos de detalhe é uma área amplamente

contaminada (solos, sedimentos e águas subtenâneas) por Pb e B, em menor

proporçäo, por Zn (este näo nas águas). Em menor freqüência, também foram

encontrados Zr, Ni, Cr, Cu, Ba e outros elementos potencialmente tóxicos,

notadamente nos solos e sedimenlos.
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O lago 2, situado imediatamente a jusante da área de estudos de detalhe,

funciona como depositário de contaminanies ou poluentes em seus sedimenios de

fundo, o que é corroborado com as concentraçöes observadas em amost!^as coletadas

com prsfon'core e com os valores de lgeo pârâ Pb e Zn. Por fim, há a necessidade de se

examinar o lago 1, näo investigado por este trabalho devido a sua inacessibilidade.

A população local, inclusive crianças, freqüentemente transita pela área, atraídas

principalmente pelo lago 2, por seu tamanho, para lazer e pesca. lsto ¡"evela a

necessidade de maior esclarecimento à populaçäo (educação ambiental) e, até que se

tomem medidas efìcazes de recuperaçäo, seria recomendável o isolamento da ârea.

Além disso, na área de estudos de detalhe, há vegetaçáo típica de várzeas,

notadamente de taboas (gênero Typha, JOLY, 1991) e locais de criaçâo natural de

peixes em pequenos cursos d'água que deságuam no lago 2, o que evidencia a

necessidade de se estudar as conseqüências da contaminaçåo ao meio biótico natural,

notadamente dos organismos de hábito associado a solos e sedimentos.

Área ll

A área ll, situada na região ceniral da área de estudos, embora nåo apresente o

mesmo nível de contam¡naçäo observado na área i, merece atençåo, pois nela há uma

ìndústria abandonada (Poliglass) que, segundo relatos da população local, lança,.,a

efluentes lÍquidos em sentido aos lagos 3, 4 e do pesqueiro.

Na ocasião das investigaçöes de campo, esta indústria já estava desativada e

seu passivo ambiental ainda hoje se encontra sob júdice, devido à morte do antigo

proprietário. De qualquer forma, foram observadas grandes quantidades de resíduos

industrias dispostos inadequada e diretamente sobre o solo. Tais resíduos foram

analisados e indicaram elevadas concentraçöes de Pb, Zn e outros metais. Estes

mesmos metais foram encontrados em elevadas conceniraçöes nos sedimentos de

lago (até 1570 mg.kg-1 de Pb e até 365 mg.kg-1 de Zn), notadamente no lago 4,

localizado imediatamente a jusante å indústria, evidenciando sua contaminação ou

poluiçäo associada à Poliglass.

Nos lagos do pesqueiro ("pesque e pague") foram encontradas concentraçöes

expressivas de chumbo nos sedimentos de lago (até 201 ppm no lago 5), porém não

tåo elevadas quanto às do lago 4 (1570 mg.kg¡) Mesmo assim, essas concentraçöes

såo preocupantes, po¡s há pesca para consumo humano no pesqueiro, Uma análise
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detalhada do meio biótico faz-se necessária para avaliaçäo de eventual bioacumulação
ou biomagnificaçäo de chumbo e outros elementos tóxicos, notadamente nos perxes,

Área lll

Nesta área, foram efetuadas breves investigações, constatando-se graves
problemas de degradaçáo nos lagos 6 a 10, notadamente assoreamento dos lagos 6 e
7 associado ao avanço de aterros de uma das indústrias cerâmicas.

os aterros säo bastante heterogêneos e apresentam em sua composicäo:

rejeito/estéril de mineraçäo de argila; entulhos diversos, inclusive de construção civil;
pisos cerámicos (cacos) resultantes de perdas no processo industrial (quebras, falhas
etc.); resíduos industriais das linhas de esmaltação (facilmente identificados pela

coloração cinza-esbranquiçada e granufaçäo fina). Estes resíduos, particularmente,

apresentam concentraçöes de Pb e Zn de até cerca de 84000 mg.kg-1 e 4300 mg.kg-l,
respectivamente, evidenc¡ando contaminaçäo do local,

A exirema heierogeneidacie do local é evidenciada peia presença, ao lado dos
resíduos industriais, de material argiloso rn sÍu ou estéril/rejeito de mineraçäo (Fm,

Corumbataí), com concentrações de pb e Zn ao redor de 35 mg.kg-1 e g0 mg.kg-1,

respectivamente,

É- na área lll que se situam as nascentes do córrego da Fazenda rtaqui, sendo
que, na épo'ca das investigaçöes de campo, pelo menos duas delas (nascentes 2 e 3,

no Desenho 1, ANEXo A) situavam-se nas proximidades de indústrias cerâmicas e
encontravam-se degradadas ou descaracterizadas.

Nos sedimentos de fundo de lagos, foram encontradas concentraçöes de até
229 mg.kg-, de chumbo (rago 7), indicando que os aterros, contendo resíduos
industriais, são fonte de poluiçäo ou contaminação da área. Na água deste lago, foi
detectada concentração de 54,2 mg.L-l de boro, dez vezes acima dos limites de
qualidade vigentes.

Nos lagos 6 a 1 0, de forma análoga à área l, também foram encontradas
pessoas pescando ou nadando, o que evidencia a necessidade de maior
esclarec¡mento à populaçäo (educaçäo ambiental) e, até que se tomem medidas
eficazes de recuperação, seria recomendável o isolamento da área.



A Figura 7.1.4 apresenta, de forma esquemática e genérica, as principais fontes
primárias e secundárias presentes na área de estudos, bem como mecanismos de

transporte e exposição das populações aos contaminantes diagnosticados, indicando a
necessidade de avaliação de risco na região dos lagos de Santa Gertrudes.

Esta questão é particularmente importante em relação às crianças, devido a sua

conhecida maior susceptibilidade a efeitos deletérios da contaminação por chumbo e

outros elementos potencialmente tóxicos.
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FIGURA 7.1.4 - Fontes potenciais de poluição (primárias e secundárias), mecanismos

de transporte e exposição das populações locais a contaminantes presentes na região

dos lagos de Santa Gertrudes.
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7.2. Gomportamento do chumbo, zinco e boro

Estudou-se o comportamento do chumbo, zinco e boro em solos, sedimentos,

águas subterrâneas e superficiais.

O chumbo é um elemento tipicamente tóxico e pouco móvel.

Nas ágr-ras sr-lbterrâneas, pelas condições observadas nas áreas mais

contaminadas, seu comportamento está estritamente ligado às elevadas concentrações

nos solos contaminados, com a percolação de água (zona nåo saturada) e fluxo

subierrâneo (zona saiurada).

Com o pH das águas subterrâneas entre 7,5 e 8,5 nestas áreas, o chumbo pode

encontrar-se em solução na forma de complexos, como por exemplo [pb(OH)]'. por

outro lado, as concentraçöes de Cl-, embora elevadas (até 1g7 mg.L-1), não parecem

suficientes para complexá-lo sob a forma de [pbcl]-(HAHNE & KRooNTJE, 1s73 apucl

ADR|ANO, 1986).

A concentraçäo máxima observada em poços de monitoramento foi de 7g0pg.L-r

e, embora elevada e acima do limites de potabilidade, revela a baixa mobilidacle do

chumbo quando comparada às concentraçöes dos solos saturados, de até 14700

mg,kg-l. Esta concentração nos solos, acima de 1%, está bem acima dos valores de
intervenção para áreas agricolas, residenciais e industriais (CETESB, ern preparaçäo).

A mobilidade do chumbo é observada quando da presença de complexos em

solução ou do transporte associado a colóides e/ou material particulado em suspensäo

aquosa Pode também sofrer deslocamento devido a elevadas concentrações cie sódio

em soluçåo (até 605,1 mg.L-1).

A fixaçâo, por outro lado, dá-se através de fenômenos de precipitaçäo, sorção

etc. e é facilitada pelo comportamento pouco móvel do chumbo, pela grande

quantidade de fração argila (até 50%) e pela alcalinidade do meio. outra possibitidade

de fixaçâo é sob a forma de fosfatos (SANTILLAN-MEDRANO & JUR|NAK, 1g7s apud

ADRTANO, 1986).

A mineralogia, formada essencialmente por quartzo, caulinita e illita, parece ter
pouca influência na retenção do chumbo através de mecanismos de sorçäo, embora
estes mecanismos possam estar associados a compostos amorfos (óxidos/hidróxidos

diversos, alum¡nossilicatos etc.), não detectados por difração de raios X,
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Pelos experimentos de extração selet¡va, verificou-se que a maior parte do

chumbo esiá fixada a óxidosihidróxidos (entre 32,6 e 55,0%) e matéria orgânica (entre

28,6 e 55,0%). Também ocorre associado a carbonatos quando em meio alcalino (até

33,7%, nestas condiçöes). Carbonatos, aliás, foram observados nas descriçöes
petrográficas, nas análises de águas subterrâneas (HC03- e CO32-) e estão

evidenciados pela estabilidade esperada da fase pbco3 nas condiçöes de Eh-pH

observadas pelos diagramas de GARRELS & cHRtsTlE (1964) e BRooKlNs (1987)

As fraçöes trocáveis e fracamente ligadas såo pouco expressivas.

A presença de Eh negativo nas águas subterráneas pode estar atrelada à

matéria orgânica na forma sólida ou em complexos solúveis, como substâncias

húmicas, e/ou à presença de sulfetos - estes, no entanto, não foram evidenciados nas

análises químicas.

Nas águas superficiais, o chumbo ocorre em baixas concentrações: até S,3pg.L-
1, 19,1pg,L-1 e 30,1pg.L-1, respectivamente em pequenos cursos cl'água, no cónego da

Fazenda ltaqui e nos lagos - isto mais uma vez evidencia sua baixa mobilidade e

migração, uma única exceçäo consiste em íons em material particulado, em suspensão

aquosa (concentraçöes de até 195 mg.kg-r ou s7,7pg.l'1), como se verificou através da

análise de amostras do cónego da Fazenda ltaqui.

De iorma gerai, os ambientes mais comprometidos, com elevaclas

concentraçöes de chumbo, såo solos, sedirnentos e águas subterrâneas da área de

estudos de detalhe (AREA l); os sedimentos de fundo dos tagos 2 (ÁREA t) e 4 (ÁREA

ll) e, em menor proporçáo, tagos 7 (ÁREA ill), 3 e 5 (ÁREA il). É esperada, desta

forma, sua retençäo e pequena contribuição (disponibilidade) para os corpos d,água a
jusante. lsto ind¡ca que medidas de remediação ou recuperaçäo, em relação ao

chumbo, deveräo ser por isolamento, tratamento in situ etou com remoção dos

materiais contaminados.

O zinco, em geral, apresenta mobilidade relativa mais alta que o chumbo. Além
disso, como as fontes de poluição (material-fonte, proveniente das indústrias

cerâmicas) não apresentem concentraçöes tåo elevadas quanto às de chumbo, as
concentrações de zinco nos solos e sedimentos contaminados, conseqùentemente,

também se apresentam menos elevadas - máximo de 2930 mg.kg-r de Zn, em

comparaçåo com até 14700 mg.kg-1 de Pb.
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Esse comportamento reflete-se nas concentraçöes das águas intersticiais e está

controlado por mecanismos de fixaçåo nas condiçöes físico-químicas reinantes.

Nas águas subterrâneas, pelas condiçöes observadas nas áreas mais

contaminadas, seu comportamento também está, assim como o chumbo, estritamente

ligado às elevadas concentrações nos sedimentos e solos, ao pH das águas

iniersticiais, à presença de matéria-orgânica, partículas coloidais, óxidos/hidróxidos e'

eventualmente, a carbonatos.

Nestas áreas, com o pH entre 7,5 e 8,5, tem-se o favorecimento da formaçäo de

Zn(OH)z (HAHNE & KROONTJE, 1973 apud ADRIANO' 1986).

Pelos experimentos de extraçäo seqüencial, verificou-se que a maior parte do

zinco está fixada a óxidos/hidróxidos e matéria orgânica, ou a carbonatos, estes

quando em meio alcalino. Carbonatos também estäo evidenciados pela estabil¡dade

esperada da fase ZnCO¡ nas condiçöes de Eh-pH observadas pelos diagramas de

GARRELS & CHRISTIE (1964) e BROOKINS (1987). As fraçöes trocáveis e

"fracamente ligadas" são pouco expressivas.

Mudanças nas condiçöes físico-químicas podem, no entanto, alterar os

equilíbrios e d¡spon¡bil¡zar o zinco em condiçöes mais ác¡das nas formas Zn2*

(GARRELS & CHRISTIE, op c¡t , BROOKINS, op cit) e [Zn(OH)]- (HAHNE &

KROONTJE, 1973 apudADRIANO, op. clf.).

Deformageral,osambientaismaiscomprometidos,comelevadas
concentraçöes de zinco, Säo os solos e Sedimentos da área de estudos de detalhe

(ÁREA l), bem como os sedimentos de fundo dos lagos 2 (ÁREA l) e 4 (ÁREA ll)

Desta forma, é esperada sua retençäo na ârea de estudos e pequena contribuição

(disponibilidade) para os corpos d'água a jusante.

o boro é o elemento mais dinâmico entre os três mais investigados. Devido a

sua elevada solubilidade, pode encontrar-se disponível em soluçöes, principalmente na

forma de ácidos pouco dissocìados (ácido bórico) ou [B(OH)4]-. Em concentraçöes

elevadas, tal qual observado nas águas subterrâneas da área de estudos de detalhe

(até S04 mg L-1), podem ocorrer, ainda, como formas poliméricas a exemplo dos

tetraboratos (BoOz2-) (MËRCK, 1 990).

Elevadas concentrações no solo (até 3660 mg kg-1) e sedimentos (alé 2261

mg kg-1) indicam que, apesar de sua elevada solubilidade, ele pode também

apresentar-se fixado aos constituintes sólidos. Como se sabe, vários mecanismos
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podem retê-lo aos materiais sólidos: troca aniônica; precipitaçåo de boratos insolúveis

com sesquióxidos; sorção de íons borato e ácido bórico molecular; formaçåo de

complexos orgânicos e adsorção a argilominerais. (ADRIANO, 1986),

os valores positivos de apH da ârea de estudos indicam que troca aniônica não

deve ser um mecanismo relevante. Além disso, parte do boro pode encontrar-se retido

nos materiais sólidos, sob a forma de compostos pouco solúveis, formados a altas

temperaturas no processo de queima das cerâmicas (boretos de alumínio, carbertos de

boro eic.) com estruturas complexas ainda pouco conhecidas (JOLY, 1964).

Síntese das análises efetuadas

O Quadro 7.1.1 apresenta uma síntese com as concentrações de pb, Zn e B e
valores de pH observados nas áreas l, ii, ill e de referência.

QUADRO 7.1.1 - Síntese das análises de pb, B, Zn e pH efetuadas na área de

estudos.
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7.3. Medidas emergenciais de recuperação e continuidade das investigações

Medidas mitigadoras de cunho emergencial têm sido efetuadas sob supervisão

da CETESB e deverão ser amplificadas nas etapas de recuperaçäo da regiäo dos

lagos. A elas, somam-se medidas preventivas, notadamente de cunho educativo às

populaçôes que transitam pela área sem conhecimento de causa dos problemas de

contaminaçäo. Estas medidas devem merecer grande atenção, porém devem ser

efetuadas com o devido cuidado para nâo gerar discussöes sem fundamentaçäo

técnica ou científica.

Observa-se avanço e mudança na mentalidade dos empresários ceramistas, que

começam, em graus drferentes de abertura, a minimizar a geraçåo de resíduos, a não

mais dispô-los na região dos lagos, a efetuar medidas de cunho corretivo e a encarar a

questão ambiental com a devida atençäo.

Duas das grandes conquistas recentes foram a criaçäo de um grupo técnico

encabeçado pela CETESB (DlÁRlO OFICIAL, 2001) e a aceitaçäo, por parte dos

ceramistas, de se clestinar R$0,0025im2 de piso cerâmico produzido no pólo ceråmico

de Santa Gertrudes para a recuperação da regiäo dos lagos. Esta quantia vai

representar algo em torno de R$40000,00/mês, considerando-se as estimatjvas

apresentadas em CHRISTOFOLETTI (1999). Como a produção do pólo tem crescido

continuamente, este valor deve ser ainda maior.

Medidas emergenciais incluem o combate a processos erosivos, e ao

conseqüente assoreamento de lagos, através de recuperaçäo de taludes e revegetaçäo

de áreas descobertas.

Outra medida eficaz foi a remoção de resíduos do terreno da antiga indústria

Poliglass, cessando, assim, a principal fonte de poluição da área ll. Resta saber, no

entanto, como será tratado o passivo ambiental nos solos e sedimentos a jusante da

área industrial da Poliglass,

Há também trabalhos junto a indústrias cerâmicas, visando a minimização da

geraçäo de resíduos, bem como seu reuso. Esta recuperação, particularmente, ainda é

pequena, com retorno ao processo de produção na proporção em massa matéria-prima

tradicional (argila) : lodo seco de 1 : 1000. lsto evidencia a ìmportância de estudos de

caracterização tecnológica para seu reuso ou reaproveitamento para alguma finalidacle

a ser estabelecida.
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De forma geral, os resultados de recuperação até o momento têm sido bastante
heterogêneos, como se observa petas fotos a seguir (Fotos 7.3.1 a 7.3.s).

Enquanto alguns ceramistas já começam a estabelecer auditorias externas e
programas de qualidade, que futuramente poderão resultar em sistemas de gestão

ambiental (SGA) - como o caso da indústria CEDASA, outros ainda recorrem a práticas
perniciosas. Foram observados exemplos recentes de destarte de resíduos industriais
misturados a entulhos em determinados locais das áreas I e lll. Também é evidente a

movimentação de grandes quantidades de material (argila, reslduos etc.) e,

conseqüentemente, o avanço ou criação de novos aterros, sem medidas eficazes de
combate à erosão e sem levar em conta os impactos do assoreamento a jusante. lsto
foi notado nos lagos 2, 6 e 7, sendo que estes eventos implicaram no desaparecimento
dos lagos 6 e 7 e na diminuição em área de cerca de 1s% do lago 2.

FOTO 7.3.1 - Filtro-prensa adotado

pela indústria CEDASA, para

otimizar o processo de recuperação

de lodos (resíduos) das linhas de

esmaltação, pela diminuição de

massa (umidade).

FOTO 7.3.2 Adoção de

campânula, ao invés de spray de

jateamento de esmalte nos pisos.

Este processo contribui para

minimizar a emissão de spray que

pode contaminar o ar.



Foro 7.3.3 - Lago 7, em fevereiro de 2000, com avanço de aterro à direita

FOTO 7.3.4 - Avanço de aterro no mesmo local da foto anterior, com Oesaparéóirnento

do lago 7 e assoreamento completo do lago 6. Foto em dezembro de 2000.
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FOTO 7.3.5 - Avanço de aterro em sentido ao tago Z, pár-èxpan-ðãl de uma das

indústrias, causando intenso assoreamento do mesmo. Foto em dezembro de 2000.



8. COh¡CLUSOES

A área de estudos localiza-se na bacia hidrográfica do córrego da Fazenda

Itaqui, sob influência direta de indústrias cerâmicas do pólo cerâmico de Santa

Gertrudes, o maior do país. Estas indústrias utilizam grandes quantidades de fritas,

esmaltes e corantes, compostos que contêm concentraçöes expressivas de chumbo,

zinco, boro e outros elementos potencialmente tóxicos ao meio ambiente.

A área, conhecida como "regiåo dos lagos de Santa Gertrudes", situa-se na

porçäo mais a montante da bacia hidrográfica do córrego da Fazenda ltaqui, que

contempla inclusive suas nascentes. Nela, foram dispostos ou lançados de forma

inadequada resíduos das linhas de esmaltaçäo das indústrias cerâmicas, gerando

contaminação ou poluiçåo ambiental por chumbo, zinco e boro e, em menor freqüência

ou concentraçäo, por bário, cobre, níquel, cromo, zircônio etc.

Tomando por base levantamentos geológicos, geofísicos e hidrogeológicos

constatou-se que o modelo conceitual da área é formado por um pacote com três

camadas principais, da base para o topo: sr// de diabásio (principalmente, em

subsuperfície), pelitos da Formação Corumbatai (litologia aflorante predominante na

regiäo) e por um pacote heterogêneo e recente de sedimentos,

Esse pacote sedimentar recente engloba aluviöes e áreas aterradas, por vezes

formando aqüíferos locars. Tem sido amplamente modificado e degradado por

atividades antrópicas, notadamente pelas indústrias cerâmicas e por processos

associados à dinâmica superficial.

Das três nascentes do córrego da Fazenda ltaqui, duas delas, por se localizarem

próximas às indústrias, encontram-se degradadas. No córrego, em todo seu percurso,

os teores de poluentes na água só se apresentam comprometidos em relaçäo ao boro,

principalmente em épocas de chuvas mais intensas. Análise de chumbo do material

particulado de sedimentos em suspensão aquosa, no entanto, mostrou ser este um dos

veículos responsáveis pelo transporie dos íons poluentes aos lagos e ao córrego,

especialmente nas épocas de chuvas.

O chumbo e zinco não ocorrem nas águas superficiais em elevadas

concentraçöes, entretanto, encontram-se em grandes quantidades no sedimento de

fundo de lagos.
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Os lagos såo, na realidade, antigas cavas de extração de argila, atualmente

abandonados ou utilizados para lazer ou pesca, e apresentam elevadas concenirações

de chumbo, zinco e boro nos sedimentos de fundo, respectivamente, até 1 30, 100 e

125 vezes acima dos sedimentos tomados como referência. O resultado analítico de

perfis de sedimentos de fundo do lago mostrou diminuição dos teores de pb, Zn e B

com a profundidade indicando uma aceleração dos processos de deposiçäo e

contamrnação em épocas mais recentes.

Análises químicas de sedimentos do córrego associados à saída do lago 2 e da

área de estudos apresentaram-se isentas de Pb e Zn, indicando serem os lagos

depositários contínuos de poluentes das indústrias cerâmicas. A única exceção é o
boro, devido a sua alta solubilidade. As águas dos lagos e córregos, portanto, em

determinados períodos sazonais de estiagem, näo se apresentaram contaminadas.

O solo apresenta-se, em relaçäo aos constituintes maiores, comportamento

esperado para materiais sujeitos à açäo de clima tropical, com acúmulo em Fe, Al, Mn

e Ti na superfície e intensa lixiviação de Na, K, Mg etc. Os teores de pb, Zn e B,

comparados com o solo de referência chegam a ser, respectivamente, 47O,3O e 225

vezes maiores.

O boro, outro elemento poluente, mesmo sendo bastante solúvel, principalmente

como H¡BO:, encontra-se retido nos materiais sólidos, sob a forma de compostos

pouco solúveis, formados a altas temperaturas no processo de queima das cerâmicas e

com estruturas complexas ainda pouco conhecidas. Também pode estar fixado por

mecanismos de sorção, preopitação etc.

De forma geral, o chumbo e zinco sofrem influência principalmente de

parâmetros como pH, presença de carbonato (alcalinidade), matéria orgânica, natureza

das partículas coloidais do meio e de óxidos/hidróxidos (Fe, Al etc.),

O chumbo, devido à baixa mobilidade, toxicidade, elevados teores encontrados

na região dos lagos e conhec¡da utilizaçâo em materiais da indústria cerâmica, é o
principal contaminante na área de esiudos em solos e sedimentos, ocorrendo também

em quantidades contam¡nantes em águas subterrâneas de aqüíferos livres locais_

O zinco, embora apareça em concentraçöes elevadas em solos e sedimentos,

não ocorre nas águas superficiais e subterrâneas em quantidades contaminantes.

Pelas condições de pH observadas, encontra-se retido na forma de Zn(OH)2, ZnCO3

etc., por mecanismos como precipitação, sorçäo etc.
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O boro, por sua vez, aparece em concentraçöes acima dos limites de

potabilidade e qualidade, sendo quase onipresente na maioria dos ambientes

amostrados.

Elementos maiores, como por exemplo o sódio, também estão presentes em

elevadas concentraçöes nas águas subterrâneas, principalmente na área de detalhe.

As concentraçöes de sódio säo muito elevadas e contribuem com grande parcela para

a elevaçäo da força ionica do s¡stema, interferindo nos equilíbrios químicos, deslocando

íons adsorvidos aos materiais sólidos e materiais particulados.

Pode-se afirmar que o transporte dos ions poluentes ocorre através de íons

complexos, adsorvidos a partículas coloidais e/ou em particulados em suspensão

aquosa.

Devido a sua conformaçäo topográfica, aos processos da dinâmica superficial, à

natureza argilosa de seus solos e sedimentos e às conclusões aqui observadas, a área

de estudos pode ser considerada confinada, com solos e sed¡mentos dos lagos como

depositários dos principais contaminantes ou poluentes. Uma exceçâo é o boro, que

devido sua acentuada solubilidade, pode encontrar-se disponível e, eventualmente,

migrar para locais a jusante da área de estudos.

A compartimentaçåo da área de estudos em três partes (áreas l, ll e lll), bem

como sua comparaçäo com uma área de referênc¡a srtuada fora da influência direta das

indústrias, permitiu o entendimento da contaminaçäo ou poluiçäo nos diversos

ambientes: solos, sed¡mentos, águas subterrâneas e superficiais.

A presença de agentes contaminantes levou a sugerir ao proprietário da

indústria CEDASA que se efetuasse separação do lodo (resíduo das linhas de

esmaltação), com lavagens, secagem e retorno ao processo de fabricaçäo de

cerâmicas. Nesse seniido, estão sendo propostos testes visando também o

reaproveitamento do lodo para outros frns. Sugeriu-se também a cominuição dos cacos

perdidos nas linhas de produção com retorno também ao processo e isto deverá ser

testado brevemente.

Embora a ârea tenha sofrido intensa degradação ambiental, tem havido

conscientizaçäo da população local e mudança de mentalidade por parte dos

industriais, que sob monitoramento da CETESB e participação aiiva da CEDASA, tem

começado a ¡mplementar medidas que visam recuperá-la.
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Como se nota, este trabalho nâo esgotou os estudos ambientais na regiâo dos

lagos de santa Gertrudes, mas seus resultados estão sendo utilizados na definição de

medidas de recuperaçäo e nos rumos da destinação da área.

Deve-se, por fim, observar que, embora o Pb, o Zn e outros metais tendam a

fixar-se no solo e sedimentos, variaçöes ambientais podem resultar em mudanças

destas condiçöes, tal quaì observado em experimentos com sohxlet,
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