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Esta tese de doutorado focaliza a contaminação de um sitio localizado em um ambiente
tropical úmido, após disposição de um resíduo industrial solido, rico em Mg, Zn, Cu, Mn e Pb O

objeiivo principal é determinar o ¡mpacto da disposição sobre o meio natural e os mecanismos
de transferência dos meiais pesados. Para tanto, foram realizados estudos visando determinar
a caracterização química, mineralógica e petrografica do resíduo e dos solos implicados, assim

como foi efetuado um monitoramento qualitativo e quaniitativo das águas circulantes no

sistema (águas de chuva e de percolaçäo do solo).
O resíduo contaminante apresenta-se sob a forma de uma camada compacta, com

estrutura heterogênea e espessura de 20 a 25 cm- Apresenta varias fase minera¡s (silicatos,

hidróxidos e carbonatos de Mg) bem cristalizados. Os meta¡s acima mencionados nåo se

encontram associados a estes minerais, mas sim concentram-Se em zonas localizadas, sob a

forma de oxídos, hidróxidos ou sulfatos.
O solo da regiáo, um latossolo vermelho amarelo, formado por processos de

lateritização, é bastante poroso (-40%) e const¡tuído essencialmente por caoliniia, oxi-

hidroxidos de ferro e quartzo. Apesar da alta porosidade, as águas de percolaçäo circulam

lentamente na vertical. Resultado das fortes concentraçÕes em Zn das precipitaçöes, os

primeiros centímetros dos Solos do s¡t¡o apresentam teores anômalos em Zn. Entretanto, o

perfil laterítico subjacente ao resíduo nåo exibe nenhuma contam¡naçáo, o que se explica pela

compactação do solo rcalizada durante a disposiçáo e pelo papel impermeabilizante do

resíduo compactado.
Na vertente, a jusante, os horizonies de superfície e os horizontes lateríticos mais

profundos estáo contaminados. A contaminaçáo de superfície se traduz pela existência de

coluvios ricos em partículas do resíduo, trazidas por transferência lateral, A erosåo

correspondente é de o,4cm/ano. A m¡gração vertical dos metais pesados se explica por

dissoluçåo destas partículas sob a ação dos fluidos de alteração com pH mais ácidos e
condiçóes redox mais oxidentes que a encontrados no resíduo, A realizaçäo de testes

experimentais de reatividade com o residuo (montagem soxhlet) corrobora a importância do pH

e Eh na mobilidade dos metais. No latossolo, os metais possuem mais afìnidade com a fraçáo
<2opm, mas nenhuma com os oxi-hidroxídos de Fe naturais, de Mn originários do resíduo ou

com a matéria orgânica. Os Zn, Cu e Mn antropogenicos eslariam ligados a caolinita por

fenômenos de superfície.

RESUMO



Ce doctorat porte sur la contamination d'un site après épandage d'un cléchet industriel
solide, r¡che en Mg, zn, cu, Mn et pb et soumis à une altèration tropicãle (Brésil¡, Lbo¡ectit est
de déterminer l'impact de l'épandage sur le milieu naturel et les mbcanismes aâ transtert ces
métaux lourds. une caractérisation chimique, minéralogique et pétrographique du déchet et
des sols impliqués et un suivi qualitatif et quant¡tatif deJeaux circulanidáns ie système leauxde pluie et de percolation du sol) ont été réalisés.

Le déchet se présente sous ra forme d'une dale compacte et épaisse de 20 à 25 cm, à
structure hétérogène. ses princípales phases minérares sont des s¡ricates, hydroxyde et
carbonate de Mg bien cristalisés. Les métaux ne sont généralement pas assáciés à ces
minéraux, maís restent concentrés dans des zones locarisées, soú" forme d,oxydes,
hydroxydes ou sulfates.

- !" sol de la région, un ratosol rouge jaune constitué de kaolinite, d,oxyhydroxydes defer et. de quartz, est très poreux (-40%)- Malgré cela, la circulation verticale 
-des 

eaux depercolation est assez lente. Résultant des fortes concentrations en Zn des précípítations, fes
prem¡ers centimètres des sols du site présentent des teneurs anormales en zn. pæ contre, le
prof¡l latérit¡que sous-jacent au déchet n'est pas coniaminé, ce qui est dû à la compactíon du
sol ayant eu lieu lors de l'épandage, et au rôle imperméabilisant du déchet compacté.

Sur fe versant aval, les horízons de suÍface ei les horizons latéritiquei plus profonds
sont contam¡nés. La contamination de surface se traduit par l'ex¡stence de colluvions ii"h", 

"nparticules du déchet, apportées par transfert latéral. L'éros¡on correspondante du déchet est
de O,4cmlan. La migration verticale des métaux s'expl¡que par dissolution de ces particules
sous l'actíon des fluídes d'altératíon aux pH plus acides et aux conditions réãox plus
oxydantes que ceux rencontrés dans le déchet. La réalisation de tests expérimentaux de
réactivíté_du déchet (montage soxhlet) corrobore l'importance du pH et Eh sui la mobilité des
métaux, Dans le latosol, les métaux ont plus d'affinité avec la fiaction <20¡rm måis aucune
avec les oxyhydroxydes de Fe naturels, de Mn oríginaires cru déchet ou fa mãtière organique.
Les_ Zn, cu et Mn anthropogéniques seraient liés à la kaolinite par des phénoménes de
surface.

RESUME



This work presents a study about contam¡nation clue to a solicl industrial waste deposit,
r¡ch ¡n Mg, Zn, Cu, Mn and Pb, that is undergoing tropical alteration (Brazil), The objectives are
to determ¡ne the impact on the environment due to heavy metals deposit¡on and their transfer
mechanisms within the soils. A chemical, mineralog¡cal and petrographical chatacter¡sation, as
well as a quantitaiive and qualitative monitoring of the waters thai circulate w¡thin the soil system
(rain and soil drainage waters), were performed.

The waste forms a compact layer of 20-25cm thick, presenting heterogeneous structure.
Its pr¡ncjpa¡ mineral phases are well-crystallised silicates, hydroxides and carbonate of Mg. As a
general feature, the metals are not associated with these minerals, but they are found as
oxides, hydroxldes or sulphates forms, concentrated in localised zones.

The soils in the area are mainly red-yellow ferrasol, constituted by kaolinite, iron
oxyhydroxides and quartz, Although the soil presents high porosity (c.a 40%), the water
drainage movement ¡s low. A high amount of Zn in the first 5 cm of the soils is observed, which
is attributed to the high Zn input through rainfall. However, ¡n the soil profile underneath the
wâste, no contam¡nat¡on is observed, whât can be explained by the soil compact¡on, due io the
disposition procedure, and by the waterproofing role of the cr:rmpacted waste.

Over the slope below the waste deposit, the surface horizons and the deeper lateritic
horizons are contaminaied. The surface contamination is forming colluvions r¡ch in waste
particles that were trânsported dowhill, which corresponds to an erosion rate of 0, cm/year on
the waste top. ln the deeper lateritic horizons, a heavy metals migration is observed and can
bee explained by the dissolution of these particles. The dissolutlon occurs under more acidic
and redox conditions than those existed into the waste. Reactivily experimental tests (soxhlei)
performed on the waste, confirms the importance of pH and Eh conditions for the metals
mobility. ln the contaminated ferrasol, the rnetals show high affinity with the <zopm fraction, but
none w¡th the natural Fe oxyhydroxides, nor wilh waste Mn oxyhydroxides or with the organic
matter. The anthropogenic Zn, Cu and lvln seemingfy bond to the kaol¡nite by surface
phenomena.
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Parte l. Generalidades



1.1 lntrodução geral

Os pr¡meiros trabalhos relativos aos metais pesados limitaram-se a inventariar os teores

totais e assimiláveis nos diferenles tipos de solos, tendo por objetivo elencar os problemas de

carência de oligo-elementos nos vegetais e nos animais (Pédro ef a/., 1968; Coppenet, 1970;

Nalovic, 1977). Na realidade, se o chumbo, por exemplo, é classicamente considerado um

elemento tóx¡co, todos os seres vivos necessitam de pequenos aportes diários de elementos

como o zinco ou o cobre. lnfelizmente, em teores elevados, estes elementos tornam-se tóxicos

para esses mesmos seres vivos (Page & Chang, 1994; Alloway, l99S; Kabata-Pendias &

Pend¡as, 1992).

Atualmente, o interesse pelos metais pesados nas coberturas pedológicas está

principalmente ligado aos problemas de proteção ambiental. Nâo ¡mporta qual seja o país em

questäo, o desenvolvimento da industrializaÉo trouxe conseqúências para o meio ambiente. O

aumento dos teores de metais pesados nos solos deve-se aos numerosos aportes

antropogênicos, quer por emissões atmosféricas (gases, aerossóis, poeiras), por emissões de

efluentes líqüidos contam¡nados ou, ainda, por lix¡v¡ação de resíduos ìndustriais e urbanos

(Nr¡agu, 1989; Coughtrey & Mart¡n, 1987; Ross, 1994). A polu¡Éo dos solos é hoje foco de

grandes preocupaçôes.

'. A f¡m de não somente preven¡r seu impacto no meio ambiente, mas também de

remediáìo, torna-se necessário conhecer e compreender os processos que regem a migraçâo

destes elementos poluentes, dos resíduos para os solos (Maclean, 1974, PagÊ, 1974)- Sabe-

se hoje que a forma química dos metais (esæciação) é o parâmetro fundamental que controla

a sua migração, a sua tox¡cidade e, sobretudo, a sua bíodisponibilidade (Adriano, 1986; Gasser

ef a/., '1996). Ao diagnosticar o estado de contaminação de um substrato, a concentração total

de um elemento deve ser ponderada levando-se em consideração suas formas químicas, mas

também pela comparaçáo do substrato estudado com um substrato de referência geoquímica.

Por vezes, a alta concentraçäo de um elemento no solo pode ser de origem natural, sem que

nenhuma contaminaçáo tenha ocorrido.

Estes problemas de poluição não podem ser abordados sem a definição de uma

terminologia bem precisa. Assim, o termo contaminaçâo representa "um aumento dos feores

totais consecutivos a aporfes antropicos" mas 'Sem presum¡r uma evoluçäo negativa da

qualidade" dos solos. O termo poluição define "um acúmulo de um composto em tal quantidade

que pode tomar-se um perigo para os organismos vivos ou comprometü o uso que se faz

habitualmente do meio receptol' (Chass¡n ef a/., 1996; Robert, 1995).



O termo especiação que, classicamente, definia a forma química dos elementos em

solução, abrange atuâlmente também as formas quím¡cas dos elementos ligados às fases

sólidas minerais ou orgânicas. Nos solos, a especiação de um elemento resulta às vezes em

¡nterações entre espécies dissolvidas e interações entre solutos e superfícies reativas dos

compostos sól¡dos do solo. Estas interaçöes podem levar à formação de complexos de

superfície, de precipitados isolados ou associados a uma superfície ou, ainda, à metabolização

em organ¡smos vivos (Alloway, 1995).

No caso part¡cular da disposição de resíduos na superfície, os primeiros estudos

realizados sobre a evoluçäo geoquímica de resíduos expostos às condiçoes de intemperismo

tinham por objetivo encontrar uma aplicaçäo para estes resíduos. Por sua riqueza em oligo-

elementos, poderiam ser empregados na agricultura por sua capacidade fertilizante.

Numerosos artigos foram realizados e muitos trabalhos foram publicados tratando da aplicação

agrícola de diferentes tipos de resíduos, principalmente, dos lodos da estação de tratamento de

esgoto (Anderson & Nilson, 1972; Page, 1974; John & Van Laerhoven 1976; Emmerich ef a/.,

1982; Lake et a|.,1984; Smith, 1994).

No entanto, a aplicação de resíduos na agricultura é um assunto que gera

controvérsias: por um lado, devido às normas severas quanto aos teores de metais pesados

que eles contêm e, por outro, devidr¡ às conseqüênc¡as pouco conhecidas de ta¡s aplicaçöes no

meio ambiente (Page & Chang, 1994).

Assim, diferentes autores interessaram-se pelo problema da mobilidade dos meta¡s

pesados dos resíduos através do solo- Além da barreira mecânica que o solo representa, sabe-

se hoje que seus constitu¡ntes sólidos (argilas, óxidos de ferro e de manganês, por exemplo)

partic¡pam ativamente na retençáo de substânc¡as contaminantes, como por exemplo os metais

pesados-

Para estudar a parÍicipaçáo do solo como elemento at¡vo neste processo de retenção,

numerosos trabalhos foram realizados em laboratório. Com ajuda de ensaios experimentais,

mais ou menos complexos, tentou-se reproduzir as condiçöes exteriores às quais os solos são

submetidos quando em contato com os resíduos (Kneale, 1985; Zhu et al., 1997; He et a/-,

1997).

Se este t¡po de estudo é indispensável para a compreensão dos mecanismos de f¡xaÉo

dos metais, é preciso admitir que as condições de superfície dependem de muitos falores,

sendo praticamente impossível reconstitui-las em sua totalidade em laboratório. Mesmo que

um estudo de câso real não permita, na maior parte do tempo, avaliar a importância de cada

variável, a pesquisa no terreno torna-se fundamental (Samanta ef a/., 1995; Merrington &

Alloway, 1994).



Quando se fala de poluição, especialmenle em países em vias de desenvolvimento, é

raro encontrar um câso bem controlado. Em geral, quando a contaminação é deteclada, já está

totalmente dispersa. No caso do Brasil, a tomada de consciência do problema ambiental e a

tomada de med¡das ef¡cazes pelos órgâos públicos såo relativamente recentes, se comparados

com a Europa ou América do Norte. Ass¡m, os tenenos contaminados såo numerosos e

diversificados,

No que diz respeito à legislação brasileira, o pr¡me¡ro passo data de 1923, quando foi

criada a inspeçáo de Higiene lndusirial e Profissional, seguida, em 1934, da aprovação do

Código das Águas do Bras¡|, prime¡ra lei concreta no sent¡do da proteção ambiental. No campo

dos resíduos, sejam ¡ndustriais ou urbanos, somente em 1961 aparece o Código Nacional da

Saúde, que estabelece, finalmente, normas para os serviços sanitários relacionados ao

tratamento dos resíduos líqüidos, sólidos e gasosos (Sigolo, 1998).

De fato, os órgãos públicos relac¡onados com o meio ambiente começaram a ser

eficazes, do ponto de vista técn¡co e repressor, na décâda de 70. Somente nos anos 80, graças

à criação de um Sistema Nacional de Meio Ambiente, estas inst¡tuiçóes começaram a

c¡ordenar suas açóes. A CETESB, criada em 1973, tornou-se o órgão mais at¡vo quanto ao

controle da poluiÉo e dos estabelecimentos industriais. Ao mesmo iempo, foi editado um

decreto regularizando a prevenção e o controle da poluiçäo do meio ambiente e normalizando

a qualidade da água e do ar. Entretanto, em se tratando do solo e de seu possível uso como

destino final de um resíduo praticamente nada existe de preciso sobre o assunto.

Normas estabelecidas em 1993, retomando de maneira mais precisa as de I 979,

definem o termo "residuo sólido", classificado então em 4 grupos de acordo com suas

câracterísticas e suas propriedades físico-químicas, com os tratamentos de

descontam¡nizaçâo, com a estocagem final e com a taxação para os estabelec¡mentos

industriais-

Na medida em que o equ¡líbrio do meio ambiente é perturbado pela atividade antrópica,

é primordial aval¡ar o impacto desta perturbação. Neste caso específico, de disposição, em solo

laterít¡co, de resíduos industriais ricos em meta¡s pesados será necessário caracterizar os

diferentes compart¡mentos impl¡cados af¡m de estabelecer o grau de contaminação do meio.

Desta forma. este trabalho tentará.

1. Caracterizar o resíduo - a proposta é determinar as características químicas,

mas também as micromorfológicas e mineralógicas, do depósito de resíduo, af¡m de

estabelecer sob quais formas, mais ou menos solúveis, local¡zam-se os meta¡s

pesados. Este úftimo ponto será abordado na segunda parte da tese;



2. Estimar o impaclo do ¡esíduo no meio ambiente - Exposto às condiçóes

climáticas trop¡ca¡s, o resíduo sofre transformaçôes físico-químicas ma¡s ou menos

importantes. Vários fenômenos podem ocorrer, como o transporte das partículas ou a

lixiviaÉo de elementos em solução quando da alteração. Seguindo os mecanismos

clássicos de subtraçäo, dominantes nos processos ¡ntempericos, a dispersão poderá ser

lateral e/ou vertical. Para um d¡agnóst¡co químico da contaminação dos solos, é
necessário identificar, no perfil laterítico, os metais pesados que não provêm da

alteração do resíduo, ou seja, originados da rocha-måe e integrados no solo, ou ainda

transportados via atmosfera. A determinaçáo do fundo geoquímico local (fundo

pedológico e entradas atmosféricas) será desenvolvida na terceira parte. lsto permitirá

estudar a contam¡nação do solo nos d¡ferentes terrenos considerados (quarta parte);

3. Estudar a dinâmica dos metais pesados no meio tropical - À partir do estudo de

perfis contaminados e da localizaçåo de metais no solo lalerít¡co (identificaçao das fases

portadoras), tentar-se-á compreender o comportamento, em meio tropical, dos metais

vindos do resíduo.



1.2 Alguns comentários sobre metais
pesados

Devido à ¡mportância da contaminação pelos metais pesados que ocorreu durante o

século passado, muitos trabalhos foram real¡zados sobre o comporlamento dos metais no meio

ambiente. Sínteses ¡nteressantes foram publicadas por diferentes autores, merecendo citação

as de Adriano, (1986) e de Alloway, (1995). Ass¡m, decidimos apresentar neste item um breve

resumo da geoquímica geral dos metais nos solos e dos fatores que afetam sua solubilidade,

e, consequenlemente, sua mobilidade no meio superficial.

Na aplicação do termo "metais pesados" na literaiura científica, percebe-se que esta

expressäo náo se refere sempre aos mesmos elementos químicos. Cada autor tem sua

definiçáo e a polêmica ainda exisie. A expressåo geral "metais pesados" corresponde a um

grande grupo de elementos, presentes como traço no meio ambiente e que såo importantes

tanto do ponto de vista ¡ndustrial, como b¡ológico. Estes elemenlos têm uma dens¡dade

superior a 5 g/cm3 ou possuem um número atômico superior a 20. Outras expressöes såo

empregadas com freqüência, mais ou menos apropriadas, ta¡s como "metais tóxicos". De fato,

os elementos Cu, Mn, Zn ou Cr e Co continuam sendo ol¡go-elementos (Kabata-Pendias &

Pendias, 1992). O termo "elementos traço" é mais apropriado, já que a concentração global

destes elementos químicos é inferior a 0,01% nos tecidos vegeiais e animais (Alloway, 1995).

Neste trabalho, escolheu-se o termo metais pesados para designar o cobre, o z¡nco, o

chumbo e o manganês, que são os principais elementos que caracterizam o resíduo estudado.

Este capítulo é portanto uma pequena síntese sobre estes metais na zona não saturada

do solo.

1.2.1 Cobre, Zinco, Manganês e Chumbo nos solos

Nâo se pode considerar o comportamento destes quatro metais de maneira similar, pois

Zn, Mn, e Cu fazem parte dos micronutrìentes para os organismos vrvos, enquanto que o Pb

nåo é, nem essencial, nem benéfico para os an¡mais ou as plantas. Talvez ¡sto explique porque

o conhecimento da química e da especiação do chumbo seja, ainda, um tanio quanto lim¡tado.

Existem mais estudos sobre o chumbo nas zonas onde ocorrem contaminações antrópicas do

que nas zonas onde sua ocorrênc¡a é natural. De maneira geral, existem poucas referências



sobre a geoquímica destes quatro metais nos substratos lateriticos em relaçäo, por exemplo,

às coberturas pedológicas desenvolvidas no clima temperado.

1.2.1.1 Teores

O teor destes quatro elementos no solo é fortemente variável, refletindo, de um lado, o
tipo de rocha-mãe sobre a qual o solo se desenvolveu e, de outro lado, e em menor escala, às

condiçöes climáticas (Schuman, 1977).

Segundo Valadares (1 975) e Alloway (1995), seus teores médios nos solos variam entre

os seguintes valores.

-Cu: 15 a 200 ppm.

-Mn: de algumas dezenas de ppm a 7000 ppm para solos desenvolvidos sobre

gabros.

-Zn. 50 a 100 ppm

-Pb: os limites geralmente mencionados váo de 2 a 200 ppm.

No entanto, concentrações em chumbo super¡ores a 100 ppm nåo refletem a

abundância natural (Adriano, 1986). sua presença nos solos explica-se pela contribuição do

mater¡al de origem, mas, pr¡nc¡palmente, por diversas fontes antrópicas. É d¡fícil estabelecer

uma discussão sobre o comportamento do chumbo sem levar em conta a poluiçäo, pois o
aporte antrópico anual representa cerca de 400000 toneladas/ano (Reaves e Berrow, igg3;
Davies, 1983) .

1.2.1 "2 Distribuição vertical

Em geral, a distribuiÇáo do zinco no perfil é uniforme. No caso do Mn, sua clistribr"riçäo é

mars aleatória. Na verdade, ele se encontra comumente nos solos sob a forma de óxidos, cuja

solub¡lidade é muito variável de um mineral para outro. Em clima tropical, a acumulação c{o

manganês é preferencialmente nos níveis super¡ores.

Contrariamente ao zinco, o chumbo e o cobre encontram-se acumulaclos na parte

superficial do perfil, nos primeiros centímetros. De acordo com diversos estudos sobre estes

metais (Kuo ef a/., .1983; Chang ef al., 1984, Williams et al., 19A4), eles persistem no topo do

perfil, fortemente f¡xados à matéria orgânica. Desta maneira, se o zinco é considerado como

um dos metais mais solúveis, o chumbo e o cobre estão entre os menos móveis no perfil de

solo (Williams et al., 1984).



1.2.'l .3 Formas e especiação

Para determinar a especiaçäo desies elementos, os métodos de extração química

específica såo comumente utilizados. O inconven¡ente destes métodos é que, em função clos

reågentes utilizados e do tempo de reaçäo escolhido, a fração e a concentração extraídas

variam fortemente (Jacinto et al., 1971; Machado & Pavan, 1987). Atualmente, a utilizaçäo cle

técnicas espectroscópicas, como a espectroscopia de absorção de raios X (EXAFS, XANES)

permile o acesso d¡reto às formas químicas dos metais pesados nos meios complexos, como o

chumbo e o zinco nos solos contaminados, por exemplo (Juillot, 1998).

De acordo com os trabalhos c¡entíf¡cos realizados (Sims & Patrick, 1978; Adriano, 1986;

Alloway, 1985), as diferentes formas químicas sob as quais encontram-se os metais pesados

nos solos são as seguintes: (i) em solução, na formá de íon solvatado ou complexado com

compostos orgânicos solúveìs (Cu, Mn, Pb e Zn); (¡i) trocáveis, em sítios normais de trocas

catiônicas (complexos de esfera externa) :Cu, Mn, Pb e Zn; (iii) adsorvidos nos sítios

específicos da matéria orgânica ou dos constituintes inorgân¡cos do solo (complexos de esfera

interna). Cu, Mn, Pb e Zn; (iv) em fases minerais, como óxidos hidratados para zinco e

manganês, como óxidos para cobre e manganès, como precipilados (carbonatos, sulfatos)

para Zn e Pb; (v) na matéria orgånica ou nos organismos vivos parå Cu e Zn; (vi) na rede

estrutural de rninerais primários ou secundários, para Cu, Mn, Pb e Zn.

Såo, principalmente, as formas (i) e (ii) que vão regular o equilíbr¡o enire o solo e sua

solução. O simples resuliado da análise química tem pouco s¡gn¡f¡cado para os vegetais: fala-

se de b¡odisponibilidade de um elemento pelas quant¡dades susceptíveis de serem absolidas
pelo vegetal, ou seja, as fraçöes (¡) e (i¡), em geral. As outras formas são consideradas

relatrvamentê insolúveis e pouco susceptíveis de se[em mobilizadas. No entanto, sabe-se que

as plantas säo capazes, graças a seu sistema radicular, mobilizar de maneira aliva os

elementos que necessitam, isto é, ietirando do estoque as formas ditas menos mobilizáveis

(lyengar et al., 1981; Barber, 1984).

l.?.2 Fnîr¡e!pais fatores Eue afetã¡m a so¡ubålEdade

No estudo da especiaçåo dos metais nos solos, o fenômeno de adsorção é, de longe, o

que predomina no controle de sua concentraÇåo na soluçáo do solo. Em comparaçåo, o

fenômeno de precipilaçäo é menos importante no gue se refere à retenção de Cu, Pb e Zn

pelos componentes do solo (McBride & Blasiak, 1979; Valadares & Cantini, 1975). Estes

autores evidenciaram a importância da fraçåo fina e, princ¡palmente, dos óxidos de ferro, de



alumínio e de manganêS que aparece, em abundância nos Solos ácidos, na fixaçáo dos

meiais. Ainda em cond¡çöes ácidas, Elliot ef a/ (1986) mostraram que a adsorçåo era um fator

mais importante que a precipitação de fases sólidas (hidróxidos, carbonatos' etc...) para a

saída de íons da soluçáo do solo.

Assim'osprincipaisfatoresqueafetamasolubilidadedeumelementopodemser

relacionados aos fatores que controlam o fenômeno de adsorção dos metais nos solos:

- A textura do solo: isto é, a presença mais ou menos marcada da fração

argilosa (argilo-minerais e óxihidróxidos) nos horizontes do perfil pedológico. De fato, quanto

menor o rato de uma partícula, mais sua superfície reativa é importante. Se a proporção desta

fraçãonosoloérmportante,aCTC(capacidadedetrocacatiônica)tambémoé'Santillan-

Medrano & Jurinak (1975) consiataram a conelação entre a fixação do chumbo e a CTC

cavallaro&McBride(1984)evidenciaramocaráterdefinitivodafixaçãodozincoedocobfe

nos minerais argilosos.

Entretanto, se a forte capacidade de retenção das argilas do solo é indiscutível, não é o

teoremargila,masSimotipodeargilapresentequepossuiumsignificadoma¡simportante
(Schuman, 1977). As argilas do tipo 2:1 , como a montmorillonita' tem um coeficiente de

seletividade bem mais elevado do que as argilas do tipo 1:1, como a caolinita que é a argila

mais representada nos solos lateríticos (Bittell ef a/ ' 1974)'

-Amatér¡aorqånica:Aimportânciadamatériaorgânicanoprocessode

retençäo dos metais pelos solos permanece bastante discutida certos autores mostraram que

ossolosricosemmatériaorgânicapossuíamumacapacidadedefixaçãosuperioradossolos

maispobres(Schuman,1977).Assim,admite-seaafinidadeentreocobreeoscompostos

orgânicos (substâncias húmica e fúlvica) (Knezeck & Ellis, 1980; Mclaren et al , 1993)' Kabata-

Pendias(1993)sugerequeaf¡Xaçãodochumbopelamatériaorgânicaémaisimportantequea

precip¡tação dos carbonatos ou que a adsorção nos óxidos hidratados O manganês'

juntamente com o cobalto, é considerado como o elemento que tem menor afinidade com a

matéria orgânica.

Ao contrario, se todos os autores concordam que existe realmente um processo de

complexaçãodosmeta¡SpelasSubstânciasorgânicas(câVallafo&McBride,1984;Chlopecka

ef a/., 1996), alguns insistem que seu papel é secundáno' em relação ao dos óxihidróxidos de

fefro,alumíniooumanganêsouaindadosargilo-mineraisnaretençãodosmetaisnosolo
(Kalbasi&Rac2,1977;Kuo&Barber,1980;Elliotefa/.,1986)'John(1972)e'posteriormente,

Harter (1979) concluem que näo há correlaçáo entre a adsorçäo dos metais e o teor em

matéria orgânica do solo.



De fato, a matéria orgânica presente nos solos pode ter efeitos contraditórios e tanto

pode in¡bir (Sequi & Aringarai, 1977), como catalisar a adsorção dos metais nos componentes

do solo. Foi mostrado que o ácido húm¡co no solo pode dissolver-se e formar complexos com

os metais, que apareceráo sob forma solúvel ou coloidal. A presença do ácido húmico pode

enlão inibir a adsorçåo pelos minerais do solo, mantendo os meiais em soluçåo pela formação

destes complexos organo-metálicos ou recobrindo os minerais por substâncias húmicas

(ocupaçáo dos sítios de fìxação) (Davis, 1984; Takahashi ef a/., 1999)- Ao contrário, a presença

de substâncias orgân¡cas recobrindo aS padículas inorgânicas pode, às vezes, favorecer as

l¡gações metal-mineral (Davis, 1 982).

A adsorção ou näo dos metais é um fenômeno dependente da competiçáo entre

ligantes em solução e os sítios de superfície de partículas (Düker ef ai., 1994).

- O pH: De acordo com os estudos dos mecanismos de adsorção e de

complexaçáo, é evidente que a carga global do solo e a estabilidade das ligaçóes orgânicas ou

inorgânicas formadas com os metais dependerão do valor do pH (Harter, 1983). Esta carga não

só depende dos grupos protonados, como também dos cátions adsorvidos.

Diversos estudos sobre o tema indicam que, em geral, a concentraçáo em metais

adsorvidos aumenta com o pH (Caravallo & McBride, 1978; Caravallo & McBride, 1980). Assim,

qualquer que seja a forma química da fase solúvel do chumbo, sua solubilidade é inversamente

proporcional ao pH (Lagerwe't| et al., 1973). Lindsay (1979) mostra que com o aumento de uma

unidade do pH do solo, a solubilidade do cobre e do zinco diminui de 100 vezes. Este dado

concorda com os resultados obtidos por McBride e Blasiak (1979) para o caso de solos ácidos

minerais, ricos em fração argilosa e em óxidos.

No entanto, nåo se deve esquecer que os efeitos do pH na adsorção säo diferentes de

acordo com o metal considerado e com as superfícies em questão (Banow & whelan, 1998;

Benyahya ef a/., 1999) de forma que a solubilidade dos metais não aumenta sempre com a

diminuiçåo do pH. No caso de uma mistura simples de caolinita e óx¡dos de ferro amorfos, uma

diminuição de pH favorece a desorçáo dos metais de argilo-minerais e dos óxidos. Ao contrário,

a adiçåo do ácido húmico, em proporção náo negligenciável, pode produzir o fenômeno inverso

(Kedziorek, 1996; Takahashi et a/., 1999).

- comÞet¡cão entre mUm outro fatof importante a ser considerado na

retençáo de um metal pela fração sólida do solo é a competiçáo que existe entre um metal em

relação a outro nos sítios de superfície. O caso mais estudado trata da competição entre o

cobre e o z¡nco (Kuo & Barber, 1980; Elrashidi & o'connor, 1982). o cobre apresenta mais

afinidade com a matéria orgânica, enquanto o zinco, preferencialmente, adsorve-se na

superfície dos óxihidróxidos (Mullìns et al., 1982; McBride, 1994).
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No caso do chumbo, McKenzie (1980) e Manceau (1996) ev¡denciaram sua afinidade

de adsorção com os óxidos de manganês.

1.2.3 Conclusão

- Os solos tropicais, em geral, possuem uma grande capacidade de retenção de metais

pesados, graças a sua fração argilo-húmica e aos óxidos de feno, alumínio e manganê9.

Conseqüentemenle, esses elementos apresentam concentrações normalmente muito baixas

na soluçåo dos solos,

- São os processos de superfície, principalmente de adsorçáo, que predominam nos

mecanismos de transferência dos metais no interior dos solos,

, Em comparação com ouiros metais, o zinco pode ser considerado como o mais solúvel

e o mais biodisponível. O cobre, o manganês e o chumbo parecem envolvidos em fenômenos

de adsorção mais específica. lsto explica a fraca biod isponibilidade do cobre nos solos e os

numerosos casos de deficiência observada nos solos agrícolas. No que concerne ao Pb, o qual

é um elemento tóxico, sua fraca biodisponibilidade pode ser considerada uma vantagem,

= Os solos sáo meios part¡cularmente complexos em funçåo da natureza heterogênea

de Seus const¡tutntes e pelas interaçöes que ocorrem entre eles. Mesmo que a matéria

orgânica e os óxidos tenham papel principal nas reaçóes de adsorção, sua importåncia

permanece relativa de acordo com os meios estudados. Se a destruição da matéria orgânica

permite, às vezes, liberar novos sítios de adsorÉo, o tratamento das argilas afim de retirar as

substâncias orgânicas nem sempre tem efeito na fìxaçåo dos metais pesados. Da mesma

maneira, a deferruginitizaçáo favorecerá a desorçåo dos metais sobre certos solos ou a

adsorçåo sobre outros (Shuman, 1988).

A partir das observaçóes extraídas da l¡ieratura sobre o tema dos metais nos solos, tem-



1.3. O local de estudo

1.3.1 Contexto Geral

O área de estudo localiza-se no Estado de Såo Paulo, no Município de Suzano, situada

a cerca de 40 Km ao sul da área metropol¡tana da cidade de Såo Paulo, nas coordenadas

23o32'15" de laiitude S e 46o18'14" de longitude W (Figura 1.3.1.)- Embora com vocaçáo

agrícola, a regiáo de suzano é um importante polo de atividades tndusfriais, o qual emprega

63% da populaÉo local. Os setores industriais existentes no Município são essencialmente as

indústrias da celulose, cerâmica e química. A indústria química Produquímica instalou-se na

Íegião, nos anos cinqüenta, no auge da industr¡alização desta região, (Foto I .3 '1). Foi'

especificamente, na propriedade desta indústria que os trabalhos de investigação

apresentados nesta tese foram desenvolvidos.

Durante o período em que funcionou, a Produquímica atuou em atividades muito

diversificadas, porém todas elas sempre voliadas para a recuperaçâo e reutilizaçáo de metais

pesados. No início dos anos 90, quando no Brasil começa a surgir a consciência do problema

ambiental, a região de suzano foi classificada como área de proteção de mananciâis. Êm

decorrência desle fato, a CETESB, órgão público de controle de emissóes ¡ndustrials passou a

exercer uma liscalizaçáo mais severa nas atividades da Produquímica.

De fato, as ¡nstalações industriais da Produquímica estáo situadas em um amplo

anfiteatro, delimitado por colinas e no centro do qual corre o curso d'água das Jaboiicabeiras,

afluente do Rio Taiaçupeba-Açcu (Figura 1.3.2).

Enquanto o córrego das Jabot¡cabeiras é a principal fonte d'água potável do município

vizinho, o rio Taiaçupeba-Açcu , afluente do Rio Tietê, alimenta um dos maiores reservatórios

de água da regiáo, o reservatório de Taiaçupeba. Portanto, a s¡tuaçáo geográfica da

Produquímica e suas atividades indusiriais sempre mereceram um ev¡dente interesse para os

órgãos públicos. A CETESB, através de diversas campanhas de coleta e de análise de

amostras, comprovou a contaminação do córrego das Jabuticabeiras. Os teores elementares,

especialmente em metAis pesados, estavam muito acima das normas de potabilidade

permitidas. Em seguida, impôs controles suplementares dos efluentes (gasosos e líqüidos) da

usina, assim como estudos complementares do solo e do lençol freático local, com o objetivo

de detem¡nar a extensão e a intensidade da contaminação do terreno
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Fonto : Lonoly Planot - Brazll maps - 1908

Figura 1.3.1: Mapa de localizaçåo da área estudada



Foto l'3'1:Vista geral do "anfiteatro", onde encontra-se a indústria. Ele se insere no vale formado peladrenagem do conego Jaboticabeiras, afruente do rio Taiaçupéùâ.
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Figura 1.3.2: Mapa topografico do sítb estudado. Os pontos P'|, P2 e P3 conespondem aos locais de estudo.
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Na verdade, a Produquímica funcionou muito tempo sem se preocupar com as

repercussÕes de suas at¡vidades no meio natural. Além da falta de controle de suas emissões,

os resíduos sólidos, resultantes de d¡versos procedimentos de produçäo, não eram traiados

adequadamente, e como tal eram despejados aleatoriamente nos terrenos de propr¡edade da

indústria.

Assim, depósitos de resíduos industriais, rìcos em metais pesados, foram descobertos

em diversos locais, sendo que nenhum estudo de impacio, nem de proteçâo do meio tenha

sido feiio.

Os trabalhos da CETESB, incluídos em relatórios internos, foram completados através

de duas dissertaçöes de meslrado (Mello Jr, 1997 e Amarante, 1997) que possibilitaram

caracterizar a natureza dos resíduos depositados em diferentes loca¡s.

Embora o trabalho aqui apresentado inscreve-se na continuidade da pesquisas

anteriormente citadas, constitui uma contribuição inteiramente original e nova, tendo em v¡sta

que o deposito ora estudado difere quanto a composição química e m¡neralógica dos

estudados anteriormenie.

1.3.2. Situação Geográfica

A cidade de Suzano situa-se na porção sudeste do estado de São Paulo. Encontra-se

encravada no compartimento geomorfológico denominado "Província Atlântica", fazendo parte

da zona do "Planalto Paulisiano", e mais precisamente da subzona denominada "Morraria do

Embu" (lPT, 1981). O relevo deste planalto é representado por colinas ligeiramente

arredondadas (meia laranja), com vertentes de perfis retilíneos a convexos com declividade

sempre superior a 15o/o. A altitude local destas colinas nåo ultrapassa os 400 m entre o topo e

a drenagem ¡mediatamenle sotoposta.

1.3.2.1O Clima

Por sua posição geográfica, próxima da costa atlântica, esta região sofre grande

influência das massas de ar do sistema polar sul, além do sistema tropical. Estes dois sislemas

se alternam durante o ano, o que determina, em parte, o tipo de clima da região- Os maciços

da SerrA do Mar, a oeste, func¡onam como barreiras para as massas de ar vindas do oceano

Atlântico, o que explica os importantes índices pluviométr¡cos que ocorrem nesta regiåo. No

município de Suzano, a partir de observações de campo, foi impossível determinar a direção do

vento dominante, em virtude de sua extrema variabilidade.

l6



De acordo com a classif¡caçåo climát¡ca estabelecida por N¡mer (1989), o cl¡ma reg¡onal

é cons¡derado do tipo Mesotérmico Brando, ou seja, do tipo superúmido sem estaçåo seca. A

região está sujeita a temperaiuras relat¡vamente amenas, sendo a média anual da ordem de

18-19'C. No veräo, estaÉo mais quente e mais úmida, a média do mês mais quente

permanece infer¡or à 22"C; a ma¡or parte das temperaturas situa-se entre 18 e 20oC. No

inverno, a estação ma¡s seca, as mínimas registradas osc¡lam entre 6 e 8oC-

No que se refere às precipitaçóes, a região é caracterizada por índices pluv¡ométricos

que podem atingir valores superiores à 1360 mm para a média anual. Em geral, a estaçáo das

chuvas ocorre de outubro a março e a estação seca, de abril a setembro, concentrando-se,

principalmente, no mês de julho. No decorrer deste período, o índice pluviométrico médio

mensal pode descer a valores próximos a 30 mm. De fato, durante o ano, a distribuiçåo das

precipitaçöes mensais não se dá de maneira uniforme, como mostra a Tabela 1.3-1, onde estão

ind¡cados os valores mensais estabelecidos pelo DAEE (f 975). A distribuição das precipitaçöes

médias semanais é igualmente muilo variável durante a estaçâo chuvosa.

Tabela 1.3.1: Precioitacões medias mensais anualizadas (DAEE, 1975)

(mm) (mm)
janeiro 236 iulho 34

fevereiro 190 augusto 40
maÍço 144 setdmbro 79

MES Precip¡tações

abril 65
maio 53

1.3.2.2 Geolog¡a local

íunho 49 dezembro 2O1

De acordo com o mapa geológìco da região (CPRM, 1990, modificado por S¡golo, 1998)'

o Sítìo industriaf da Produquímica localiza-se em uma zona pertencente ao complexo Embu

(Figura 1.3.3). Este complexo é formado por um conjunio litológico afetado por um

meiamorfismo regional defìnido por onze séries de rochas, com grau de migmatizaçáo

crescente. No local de estudo, encontram-se pr¡nc¡palmente duas destas onze séries de

rochas, em contato gradual. A primeira (denominada pCeT no mapa) é descrita como formada

por xistos com muscovita, biotita e quartzo, e numerosos porfiroblastos de sillimanit¿ e de

cianita. Localmente, estes xistos se apresentam feldspatizados e migmatizados. Associam-se,

a esia litologia, pegmatitos e aplitos, os quais cortam tanto esta unidade como a outra (pCe9 no

mapa).

MES Precipilações

outubro
novembro

119
129



['onte: Msp¡ Geológico - Projeto S¡nta Is¡bel/Mogi das Cruzes/M¡ufl. Governo do estado de São Paulo' Convênio SCTDI' - CPRIVI'

Rehtdrio Final, Volume I, Outubro 1990.
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No local, o relevo apresenta disposiçóes irregulares, com cobertura de alteração bem

desenvolvida, onde a rocha, quando encontrada, ex¡be parcial a elevado grau de alteração,

exibindo tonal¡dades vermelho violáceo a amarelados nos perfis. Os minerais característicos de

pCeT são feldspatos potássicos (com alguns plagioclásios) e sillimanita mais ou menos

alterados e transformados em caolin¡ta.

A segunda unidade (denominada pCe9 no mapa) caractenza-se por uma assembléia

m¡gmatíticâ resultante da fusåo parcial das seqüências supracrustais (CPRM, 1990). A

cobertura de alteração é igualmente bem desenvolvida, e os minerais mais freqüentes são

feldspatos potássicos, plag¡oclásios, quartzo, biotita e, acessoriamenie, muscovita e granada.

A área estudada apresenta mica xisios como litologia principal e vestígios de

pegmatitos, identificados pela presença de grandes cristais de muscovita na alteração.

Nos setores mais elevados, o processo de alteração normalmente conduz à formação

de solos ferralíticos (Souza, 1989). Nestas condiçóes, e de maneira geral, os perfis fenalíticos

säo compostos de três horizontes, A, B e C, quase sempre em transiçåo gradual, com as

características seguintes:

- No topo um horizonte A, escuro e pouco espesso- A decomposição da matéria

orgân¡ca é rápida em meio tropical úmido, devido ao fato da ausência de uma verdadeira

estaçáo seca;

- O horizortte B caracteriza-se em geral por uma parte superior de coloração

ocre, resultado da formação de goethita e submetido em parte a pedoturbaçáo. A parte inferior

é menos úmida e de cor vermelha, devido a presença de hematita;

- O horizonte C ou saprolíto, que constitui a base do horizonte B, pode possuir espessura de

vár¡os metros e é reconhecido facilmente graças a estrulura conservada da rocha mäe.



1.3.3 Atividades da indústria Produquímica

A atividade de produção desta ¡ndústr¡a encontrava-se centrada na recuperação de

metais (sucata metálica), de zinco e de cobre, preferenc¡almente. Suas atividades foram

encerradas em 1996, por determinação de autoridades ambientais e sanilar¡stas, tendo em

vista que suas ¡nsialações nåo obedeciam às normas de segurança vigenies- Além da pouca

cooperação dos responsáveis, o fechamento da usina tornou quase impossível a obtençåo de

informaçôes detalhadas sobre o funcionamento das diferentes seçóes; por isso a natureza

exata (composiçáo, quantidades, etc...) dos materia¡s utilizados e dos compostos produzidos,

ass¡m como os procedimentos empregados, permanecem relativamente pouco conhecidos.

As matérias-primas e o tipo dos produtos eram aparentemente muito variáveis, de

acordo com os períodos de funcionamento da usina. Ocasionalmente, usava-se como matér¡a-

prima compostos minerais naturais (óxidos e hidróxidos de Mn, por exemplo), mas sua pr¡ncipal

fonte eram os rejeitos de produ$o de outras indúsirias químicas e metalúrgicas, lais como

borras e cinzas ricas em Zn e Cu.

Os produtos químicos acabados eram óxidos e sais (sulfatos, carbonatos, cloretos) de

magnésio, de ferro, mas, essencialmente, de Zn, Mn ou Cu. Com uma produção total de 2000

toneladas/mês em 1994, a Produquímica era a maior produtora de sa¡s e de óxidos inorgânicos

do Brasil. Seus produtos apresentavam uma larga gama de utilização como micronutrientes e

pesticidas minerais na agricultura, como compostos empregados no lratamento das águas, ou

ainda na indústria química em geral, passando pela ulilização como suplemento nas raçóes

al¡mentares animais.

No que se refere aos procedimenios industriais, pode-se dizer que a técnica de

recuperaçåo dos metais, a partir de diversos resíduos, consistia, freqÚentemenie, em um

simples ataque com ácido clorídrico ou sulfúrico sobre os rejeitos e escorias em cuba. Na

época da dlsposição dos res/duos que interessam ao presente estudo, duas principais seções

de produção funcionavam. A primeira produzia cloreto de magnésio (usado como feftilizante ou

como complemento atimentar animal), a paftir do ataque de calbonato de magnésio por ác¡do

clorídrico. A segunda produzia sulfato de cobre (usado como pesticida) a paftir do ataque por

HzSO¿ sobre fragmentos metálicos de recuperação.

Na realidade, esta usina, tendo sido criada nos anos cinqüenta, quando o progresso

¡ndustrial estava no auge e as preocupações ambientais eram quase inexistentes, possuía

instalaçöes industriais, e oferecia condiçóes de trabalho, excess¡vamente precárias. Assim

sendo, como por exemplo, no selor das cubas de ataque químico, o prédio nada mais era do

que um galpão coberto com telhas de am¡anto. De acordo com as obseryaçóes de terreno e



com oS trabalhos realizados anteriormente, verif¡ca-Se que a natureza dos resíduos

produzidos foi bastante variável e aS quantidades mu¡lo importantes. Os resíduos eram

tratados de forma inadequadas e rudimentares; a usina era equ¡pada aPenas com uma S¡mples

lagoa de infiltração e com um filtro prensa. Alem da ¡agoa de infìltraçáo, que funcionou durante

um tempo relativamente curto, os resÍduos foram dispostos aleator¡amente nos arredores da

fábrica, anies que fìcou decidido de os encaminhar para o exterior, para um local apropriado

para a estocagem.

Quanto às emanaçôes expel¡das pelas chaminés da fábrica, elas eram abundanles e de

cor escura, com evidentes conseqüências nefastas para a flora circunvizinha.

1.3.4 Apresentação dos diferentes depósitos
resíduos industriais do local

A propriedade da Produquímica ocupa uma grande superflcie, de aproximadamente 6 ha.

Compreende um vale em forma de anfiteatro, onde se situam as instalaçöes industriais

propriamente ditas, e de colinas circunvizinhas. De acordo com a topografia, a natureza do

substrato a as condiçóes hidrológicas variam. A figura 1.3.4 representa um perfil topográfico

esquemático do local estudado. Os trabalhos anteriormente citados (Amarante, 1997 e Mello

Jr, 1998) foram realizados na parte inferior e intermediária do relevo, enquanto os estudos aqui

apresentados situam-se na parte superior da colina. Esta posição topográfìca devia promover,

sem devida alguma, uma melhor compreensão do impacto ambiental dos efluentes gerados por

esta atividade indusirial no local.

- Os deoósitos da zona ¡nfer¡or

Os estudos, efetuados por Mello Jr (1998), localizam-se nas proximidades e no interior

das ¡nstalaçóes industriais, e mais particularmente, num trecho do Córrego das Jabuticabeiras.

Nestes locais, aterros compostos de misturas de resíduos industriais, ricos em metais pesados,

com material natural (colúvios argilo-arenosos ou sedimentos arenosos), foram depositados

diretamenle sobre o solo. O objetivo desle estudo foi tentar estabelecer, do ponto de vista

mineral e quím¡co, a comparação entre os efeitos da coniaminação na área da industria com

área náo contaminada. Para tanto, foram estudadas três topossequências, uma no seior náo

contaminado e outras duas no setor contaminado (zona dos aterros).
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Figura 1.3.4: Localiizaçäo de diferentes depósitos de resíduo no local da Produquimica



Mello Jr (1998) determinou conclusivamente que, independamente da natureza do

substrato, subjacente ao aterro, o subsolo é contaminado pelos metais provenientes dos

resíduos do aterro, ass¡m como o lençol freatico e o Córrego das Jaboticabeiras.

- Os depósitos em posição topoqráfica intermediária

Amarante (1997) realizou intensa invest¡gação a montante e a jusante da lagoa de

infiliração. Diversos resíduos provenientes da fabrica, sob a forma de lodos r¡cos em metais

pesados ( Zn, Mn, Cu, Cd e Pb principalmente), foram depositados nesta lagoa para

adensamento. Os solos desta zona foram afetados pela flutuação do lençol freático (alternåncia

de períodos oxidantes e redutores), que no período seco se posiciona a 4 m de profundidade,

subindo parc 2 m na estação chuvosa-

O substrato, neste caso, constítu¡-se de três unidades distintas: uma coluvionar,

caracterizada por materÌal arg¡lo-arenoso, oriundo de latossolos; a segunda, de sedimentos

siltosos de cor cinza claro e a terceira, constituída de um horizonte de argila de coloração

escura, poster¡ormente determinada como portadora de matér¡a orgânica mineralizada. Os

resultados deste estudo (Amarante, 1997) mostraram que os metais pesados dos lodos

residuais migraram verticalmente para uma profundidade de cerca de 4m. Se bem que os

teorès em metais no colúvio continuassem elevados é, essencialmente, no horizonte de argila

escura, contendo matéria orgânica, que foram encontrados os teores mais elevados.

- Os denósifos da zonâ dâs col¡nâs

Este último caso constitui o local do presente estudo. Em janeiro de 1995, fo¡ depos¡tado

o resíduo, com elevadas concentrações de meta¡s pesados, no topo de uma das colinas do

entorno das instalaçóes da indústr¡a. Contrariamente ao caso precedente, este local

caracter¡za-se pela presença de uma zona oxídante, pois a drenagem é intensa e o nível

hidrólogico encontÍa-se a mais de l0m de profundidade. O substrato corresponde a um perfil

pedológ¡co do t¡po laterítico (solos ferralíticos), desenvolvido sobre m¡gmatitos, cortados por

corpos pegmatíticos e aplitos de dimensões inferiores a um metro.
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1.4 Estratégia de estudo e meios disponíveis

Na ótica do estudo da dinâmica dos metais pesados, associados a um resíduo

depositado sobre um solo ferralítico, duas fases do sistema solo-resíduo seräo focos de

interesse deste trâbalho: a fase solida e a fase liquida circulante neste sistema, isto é, as

precipitaçóes e a água livre no solo. O estudo conjunto destas duas fases deverá permitir

estabelecer o balanço geoquimico das transferências dos metais do resíduo para o ambienle.

De fato, a comparação dos teores dos elementos-traço, entre o "background"

geoquímico natural e o substrato, situado abaixo do resíduo, poderá colocar em evidencia a

existência ou näo de enr¡quecimento do solo em metais do resíduo e, por conseqüência, sua

poluição. Este aspecto conduziu à necessidade de se estudar em paralelo ao local poluído,

uma zona a montante, com as mesmas característ¡cas pedológicas e, teoricamente, náo

afetada por qualquer tipo de contaminação.

No inluito de se diagnosticar a importância do impacto causado pelo rejeito sobre o

ambiente no qual ele foi depositado, foram somadas às observação de campo, a aplicação de

um conjunto de métodos analíticos variados sobre as amostras coletadas no local de estudo,

visando a localização dos metais pesados em diferentes escalas.

Um primeiro diagnóstico foi efetuado direlamente no cåmpo através de constataçåo

visual do problema. Esta primeira abordagem permitiu determinar a organização espacial do

depósito na escala métrica e, traçar uma primeira estimativa quanto a dispersáo físicâ do

resíduo depositado sobre o meio. A implantaçáo de uma rede de pontos na área estudada

permil¡u realizar um mapa plano-altimetrico da regiáo e estabelecer os locâis para a realização

de sondagens verticais. Estas sondagens, realizadas com a ajuda de um trado manual,

permitiram igualmente observar e descrever a organizaçâo estrutural dos hor¡zontes

pedológicos do substrato local. A luz das observaçöes de c€rmpo, e mais particularmenie

àquelas associadas a pluviosidade, foram selecionados para estudos de detalhes tanio a zona

plana, onde encontra-se o deposito do resíduo, como a vertente a leste, de forte ¡nclinação, e

situada abaixo da zona do resíduo. É efetivamenle sobre esta encosta, v¡a duas drenagens

principais, que escoam preferencialmente as águas de superfície que passam pelo depósito do

resíduo.

A partir destas observaçöes de campo, é que foram escolhidos os locais para execução

dos perfis pedológicos, dos poços e das sondagens complementares, afim de coletar as

amostras de materiais sólidos. No que concerne ao estudo dos fluídos, um levantamento

qualitativo e quantitativo foi realizado graças a instalação de pluviômelros (Cornu, 1996) e a

colocação de lisímeiros para a coleta das águas de precipitação e as águas livres do solo,

respectivamente (Jem¡son e Fox, I 992).



Como é a especiação dos metais pesados na matriz que conslilui o principal fator de

influência de sua mob¡lidâde, torna-se primordial colocar em ev¡dência as diferenies formas
químicas e mineralógicas sob as quais estes metais eståo presentes, tanto no resíduo, como

no solo, para compreender seu comportamento no ambiente tropical. Um estudo

micromórfológico sobre amostras deformadas e indeformadas, foi complementado pela

utilização clássica da Difraçao de Raios X (DRX) para identificar as fases minerais existentes.

O Microscópio Eletrônico de Varredura, acoplado a EDS (Energy Dispersive Spectrum), ou

MEV/EDS, foi empregado com o propósito de precisar a naturezâ da fases portadoras dos

metais. Devido a complexidade e a heterogeneldade das fases cristalinas contidas no resíduo,

as separações granulométricas, foram igualmente utilizadas. No caso da espec¡açåo química, o

emprego de enraçôes químicas selelivas foi escolhido e util¡zado neste caso. O conjunto

destas diferentes análises foi evidentemente complementado por análises químicas totaís.

1.5. Porção estudada e
pontos de amostragem

Como foi mencionado anteriormente, a porção estudada é constituída pela zona do

depósito do residuo e seus ambientes próximos, localizados no topo de uma colina, vizinha das

inslalaçóes industriais da Produquímica. Cons¡derando a vertente que delimita o depós¡to a
leste, a superfic¡e total da porção representa cerca de 450 m2. A superfície do depósito

propr¡amente dito é de 100 m2. Devido sua pequena superfície, esta porçáo representa um

verdadeiro minilaboratório ¡n situ paê estudar a dinâmica dos meta¡s pesados em ambiente

tropical.

O resíduo formado por uma m¡stura de rejeltos sólidos e de lodos de diferentes seçöes

industriais foi depositado sem mu¡ta precaução sobre o solo. As condições exatas da

depos¡ção do resíduo e mesmo sua composição química e m¡neralógica inicial não são

conhecidas (Dauga e¿ al., 1997). No entanto, verifica-se que o solo foi escarificado antes da

deposição e depois o conjunto solo-resíduo foi parcialmente compactado. Sua extensâo

espacial é de fácil reconhecimento devido ao fato de não haver qualquer vegetaçäo na

superfíc¡e do depós¡to. O terreno natural no entorno encontra-se recoberto por vegetação

rasteira de origem secundária, envolvendo principalmenie gramíneas e samambaias (Fotos

1.5.1 e 2).

localização dos



Foto. 1.5.1: Visualização do depósito de resíduo e do poço 2. A vegetação rnarca o limite do
depósito e o início da vertente onde estão situados os þeriis adicionais.
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Foto 1.5.2: Msta lateraldo poço 2, A esquerda e ao fundo da foto, diferentes colorações
representam diferentes resíduos dispostos no local.



Na porção estudada, três locais principais foram selecionados, a partir das observações

de campo, para implantaçäo dos poços e das sondagens a trado. Nestes locais, foram

coletadas amostras de solos e de resíduo e instalados lisÍmetros. A figura 1.5.1 exibe o corte

da poçåo estudada com os diferentes locais :

- O poço P1 está localizado a montante, em posição topograf¡camente acima da

área de disposição do resíduo. Normalmente náo se apresenta contaminado, a näo ser por

eventuais entradas atmosféricas (precipitaçöes, depósiios secos). Este poço serve de

referência, como perfil de alteração sem impacto antrópico sob o ponto de v¡sta químico e

mineralógico.

- O poço P2 foi escavado sobre o depósito de reje¡to. Graças a ele, caracteriza-

se a natureza do resíduos e estuda-se a dinâmica vertical dos metais no solo subjacente. Alem

deste poço, foram executadas sondagens suplementares seguindo uma seçäo transversal,

começando da borda da vertente, passando pelo poço P2 e indo em d¡reçåo a P1, permitindo

determinar a superfíc¡e do depósito de resíduo e a representaçäo espacial desta camada. As

sondagens foram executadas à trado e somam 14 (F¡gura 1.5.1).

- O poço P3 está situado na zona abaixo do depósrto, sobre a vertente. Com o

objetivo de melhor observar a organizaçáo dos horizontes e de complementar a

toposseqüência ao longo do declive, esta vertente foi mapeada (F¡gura 1.5.2). Poços

pedológicos menos profundos foram realizados, afim cobrir a parte da vertente sob influência

do resíduo. Este procedimento permitiu verificar a existência ou näo de um movimento lateral

da poluiçáo, por via mecânica (coluvionamento de partículas) ou por via química (águas de

escoamento carregadas de metais sobre formas dissolvidas) (Dauga ef a/-, 1999)
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1.6. Procedimento de amostraEern

1.6.1 Amostragem nos poços

Os poços pedológicos P1, P2 e P3 atingem em média 2m de profundidade e permit¡ram

amostrar o solo, a alterita e o resíduo. As amostras obtidas nestas condições são mais

representativas da variabilidade local que as obtidas por trado (Pellet e Laville-Timsit, 1993). A

escolha dos ¡ntervalos de amostragem foi decidido em função dos horizontes pedológicos

existentes no perfil e das diferenças que poderiam existir no interior de um mesmo horizonte, a

luz do seu conteúdo em metais pesados. Assim, nos poços P1 e P3, as amostras foram

coletadas em intervalos de 15-20 cm de profundidade. No poço P2, as amostras foram

coletadas em intervalos próximos de 10 cm e a intervalos superiores quando houve

necessidade de fazê-lo. Uma série complementar de amostras de solo, obtidas em ¡ntervalos

de 4cm abaixo da camada do residuo foi também realizada no poço P2

Das 16 sondagens a trado realizadas ao longo do depósiio, somente as amosiras das

sondagens T1 ,T2,T3, 17, Î11, T15 e T16 foram coletadas. Correspondem, em geral, a

transição entre o resíduo e o horizonte natural de solo sobreiacente. Nos poços localizados

sobre a veftente, a obtenção de amostras foi realizada hor¡zonte por horizonte, em espaços de

amostragens bastante variados. Todas as amostras foram acondicionadaS em Sacos de

plástico fechados hermeticamente, Amostras indeformadas foram ¡gualmente obtidas para

confecção de lâminas delgadas.

1.6.2 Amostragem das águas

A coleta de amostras de água livre do solo e das águas de prec¡p¡tação, começaram em

novembro de 1996 e terminaram em junho de 1997, englobando o período da estaçáo chuvosa

e o inicio da estação seca; as coletas foram realizadas até a principal parada dâs chuvas- Até

fim de março, as coletas foram realizadas semanalmente e a partir de abril, passaram a ser

realizadas de quinze em quinze dias, afim de se obter amostras representativas da composição

inicial das águas a serem anal¡sadas. Com efeito, a composiçäo química das águas (espécies

em soluçäo-espécies precipitadas) é susceptível de se modificar no decorrer do tempo. o pH e

o Eh foram medidos d¡retamente no campo; os principais ântons, cátions e os metais pesados

foram analisados no laboratório.
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1.6.2.1. Agua livre do solo

Para captar a água de percolação circulante livremente no solo, foram utilizados

lisímetros do tipo placa com tensão zero. São constituídos de uma placa ligada a um recipiente

de pol¡efileno de'1 a 5 litros, por intermédio de uma mangueira. Todo material era de polietileno

branco para evitar qualquer tipo de contaminação. Estes lÍsímetros foram colocados nos poços

P1 e P2, em profundidades diferentes:

- No poço Pl :-um colocado diretamente sobre o horizonte A (aproximadamente

25cm), denominado L1 Pl,

-um colocado no horizonte de transiçáo (aproximadamente 1m) ; L2P1.

- No poço P2 : -um colocado exatamente sobre o depósito de resíduos (-25cm);L1P2,

-um no horizonte de transição (aproximadamente 60cm) ; L2P2,

-um no horizonte C (-1 lScm) ; L4P2.

1.6.2.2 As prec¡p¡taçôes

Em um primeiro momento, dois pluviômetros foram insialados na área de estudo, perto

dos poços P1 e P2, voltados para a coleta das águas de precipitações incidentes. Apesar das

precauçóes quanto a proteção das instalaçöes, estes pluviômetros foram roubados, ou

destruídos. Em funçáo disso, decidiu-se instalar um pluviômetro na vertente oposta, próxima do

posto de guarda da entrada da indústria. Trata-se de uma zona aberta e parcialmente

desprovida de vegetação. Este pluviômetro é constituído de um funil com cerca de 20 cm de

diâmetro, ligado a recipiente de 10 L por mangueira. No funil, em sua parte infer¡or, foi instalado

um pré-fìltro com abertura 0,5 mm para ev¡tar a entrada de detritos no recip¡ente reservatório de

água. Este filtro era trocado a cada amostragem.
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1.7 Metodologia

As d¡ferentes campanhas de amostragem levam a vários tipos de amostras: as sólidas,

amostras de solos (deformadas ou náo deformadas), de alterita e de resíduo, e as liquidas,

amosiras de água de chuva e de água de percolação do solo. Em função de sua natureza,

estas amostras vão seguir metodologias diferentes.

1.7.1 As soluções aquosas

As amostras de água de chuva e de água llvre do solo obedecem ao mesmo protocolo
analítico.

!.7.1.1 Protocolo gera!

Para cada amostra de solução, os volumes säo quantificados com precisáo. Depo¡s, as

soluções são, primeiramente, filtradas em filtros de éster de celulose 0,45 ¡rm (marca Millipore)

e depois a 0,22 ¡tm para as águas muito carregadas dos lisímetros colocados em P1 e as

águas dos lisímetros de P2. Para as precipitações, a amostra foi un¡camente filtrada a 0,22 pm

Para cada amostra aquosa, três fraçóes são coletadas, segundo o esquema da figura

t.7.1:

-uma fração bruta,

-uma fração correspondente as partículas ret¡das sobre os fìltros a 0.22 pm (e

0.45 pm, se for necessáno),

-uma fração dita "dissolvida" correspondente ao fìltrado <O.22 Pm (Grout, 1995).

Como o material coloTdal (0.22-0.05 pm) não apresentou uma atenção particular, o termo

"dissolvido" será empregado para denominar a fração inferior no trabalho a seguir.

Cada uma das frações serve para diferentes medidas (Figura 1.7.'1), Na fração bruta e

na fração dissolv¡da, o pH e o Eh são medidos e as ânions são analisados. No caso da medida

dos cátions maiores e os meta¡s pesados, as amostras de água foram acidificadas com ácido

nítrico concentrado. Todas as amostras foram conservadas em geladeira até o momento da

análise química. No que concÆrne a fração particulada, recolhidas sobre os filtros, algumas

amostras foram dissolvidos para a analise dos metais pesados e dos cátions maiores. Outros

filtros servem para observação, isso quer dizer que o material dos filtros é recuperado por

lavagem com água deìonlzada, e depositado sobre uma låmina de vidro. Esta lâmina é

obseruada ao MEV e é submetida também a difração de RX.
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FiguÊ 1 .7 .1: Protocolo geral aplicado as soluçöes l¡quidas.

Para as analises químicas, alguns filtros foram solubilizados, segundo o método

desenvolvido por Astolfo (2000), empregando ácido nítr¡co e ácido fluorídrico. O protocolo é

descrito em detalhes no anexo 1.1. O uso destes dois ácidos fortes restringe a analise

unicamente dos cátions.

1.7.1.2 Metodolog¡a anal¡t¡ca para as soluçöes

A dosagem dos cátions, ânions e metais foi feita por cromatografia líquida de íons no

laboratório de Química das águas do NUPEGEUUSP (ver detalhes no ânexo 1.2). A vantagem

desta técnica é seu baixo limite de deiecção, da ordem de ppb, o uso de um pequeno volume

de amostra (-5 ml), e o fato de ser multielementar. O único inconveniente é que o chumbo náo

pode ser analisado por esta técnica. As espécies analisadas são Ca2*, K*, Mg'*, Na*, Fe3*,

cu2*, Zn2*, Mn2* , Ni2*, Coz* para os cátions e Cl-, Nos-, Soa2-para os ânions. Os detalhes

referentes os métodos analíticos são mostrados na tabela Al.1 no Anexo L
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!.7.2 Os sólidos

1.7 .2.1 P rotocolo geral

Afim de se estabelecer as características químicas, mineralógicas e petrográficas dos

horizontes pedológicos e do deposito de resíduo e de determinar a repartição dos metais

pesados nestes materiais, uma seqüência analítica foi executada sobre o conjunto das

amostras, quer seja amostras de solo, senso sfncfo, quer seja amostras do residuo disposio

(F¡gura 1,7.2).

Figura 1 .7 .2. Protocolo geral aplicado aos sól¡dos

1.7.2.2 As análises químicas totais

As análises quimicas totais das amostras coletadas em P1, P2 e P3 foram realizadas

por ICP-MS, após dissolução, pelo laboratório canadense Acllabs. As análises das amostras

dos perfis da vertente e das sondagens a trado da seção transversal foram feitas no CEREGE

por lCp-AES, após fusão. A análise do carbono total foi realizada por via seca por combustão

(analisador LECO-CR4.12) pelo laboratório de B¡ogeoquimica do Solo (Piracicaba). Num solo

matérial sólido
solos, resíduo



ferralítico, a medida do carbono total pode ser assimilada mais ou menos ao carbono

orgânico; a presença de carbono inorgânico tal como carbonatos é pouco provável, o que foi

verificado pelo DRX.

1.7 .2.3 Extraçöes seletivas

O principio é simples e baseado no fato que os elementos com solubilidades variáveis

såo extraídos, empregando-se reativos mais ou menos fortes. As diferentes formas

geoquimicas do metal säo assim ideniificadas de maneira qualitativa, mas também quantitativa.

Esta técnica é comum no estudo das ciências do solo, mas tem sido muito criticada quanto a

validade dos resultados obtidos.

De fato, a duvida quanto a real selet¡vrdade de um reativo e os problemas devidos ao

fenômeno de redistribuiçáo de um elemento, fazem com que fìca difícil atribuir a concentração

medida para um metal a uma forma geoquímica específica, durante uma extraçâo. Com efeito,

qualquer que seja o reaiivo utilizado, a efraçâo mobiliza, alem da fraçåo desejada, quase

sempre uma certa fração ligada a outras fases (Ure, l99l). A correspondência entre reativo e

forma geoquímica associada permanece discutível na l¡ieratura cient¡fica. Alem disso, estes

métodos por via úmida näo permiiem avaliar o eno introduzido pela fraçáo do elemento que vai

passar em soluçäo e se readsorver logo depois sobre outras fases presentes. Quando do

emprego da técnica por extrações seletivas, a distribuição de um metal numa fração só pode

ser defìnida pelo método de extração utilizado.

Sabendo disso, as extraçöes seleiivas possuem a vantagem de serem rápidas e de

simples operação, alem de ser o único método para avaliar a mobilidade do metal.

Ex¡stem duas maneiras de empregar estas extrações: seqüencial, isto é o resíduo do

ataque serve para o ataque seguinte, ou em paralelo, isto é o ataque ocorre sempre com uma

amostra iniacta. Os resultados obt¡dos dependem naturalmente dos reativos escolhidos e do

tempo de contato com a amostra, mas, igualmente da ordem das extrações, no caso de se

tratar do méiodo seqüencial (Tessier e Campbell, 1988; Salomons e Fostner, 1980). Pierrisnard

(1996) mostrou com lodos ricos em metais pesados e com solos fertilizados que os resultados

obtidos por ataque em paralelo e ataque seqüencial foram quase iguais. Nesta pesquisa, o

ataque em paralelo fo¡ escolhido, por ser o de mais fácil execução.

O protocolo usado é baseado no método desenvolvido por Geyler (1992) e adaptado

por Pierrisnard (1996). O reativo escolhido é o EDTA-Na2 a 0.0'1 M, ajustado a pH=7 com

acetato de amônio. Este último permite quantificar a fração biodisponível dos metais pesados,

o que significa as espécies dissolvidas no soluçåo do solo e os cátions trocáveis (Védy, 1973).



Protocolo experìmental:

O l¡qu¡do sobrenadante é pipetado e analisado. Para cada solido, três extraçöes são

efetuadas afim de avaliar a d¡spersåo dos resultados e a reprodutibilidade do protocolo. Como

as quantidades exiraídas de metais pesados antropogenicas nos solos por este protocolo

foram relativamente elevadas (da ordem de 100%), limita-se ao emprego deste único reat¡vo.

1.7.2.4 A micromorfologia

-500m9 de amostra do solido

-20 ml de reativo (EDTA-Na2 a pH=7)

-agiiaçåo 2h a temperatura ambiente

-centrifugaçåo a 3500 rpm

A observação ao microscópio ótico de lâminas delgadas, real¡zadâs a part¡r do

endurecimento das amostras indeformadas, torna-se indispensável pois é o único método que

perm¡te colocar em evidencia a morfologia e a m¡croestrutura das fases minerais do solo

(Delvigne, 1998), assim como observar as ¡nteraçöes existentes entre as fases minera¡s.

Aplicada ao estudo do resíduo, esta técn¡ca permite, de um lado, entender melhor a

distribuição e a organização das diferentes fases do resíduo e, de outro lado, d¡recionar as

pesqursas durante a utilizaçáo de técnicas semi-quantitativas (MEV).

1.7.2.5 A m¡croscopia eletrônica de varredura

A microscopia eletrôn¡ca de varredura constitui uma técnica complementar para a

observação ao microscópio ótico. Sua mais alta resoluçåo perm¡te visualizar as partículas e

estabelecer as relaçóes texturais. Graças a acoplagem com um sistema de microanalise X

(EDS), a analise quimica elementar qualitativa e semi-quaniitat¡va torna-se possivel, trazendo

informaçôes sobre a composiÉo química das partículas estudadas. Existem dois modos de

analises elementares, o modo pontual e a cartografia elementar.

No que concerne as amostras deste esiudo, empregou-se, essencialmente, o analise

pontual, realizada sobre fragmentos ou lam¡nas delgadas. O modo elementar detecta,

localmente, os elementos presentes com teores superiores a lyoo e permite, se este teor for

atingido, localizar os metais pesados nas fases constitutivas do solo ou do residuo (Latrille,

r ees).

Pela comparação com os outros métodos de analises, torna-se possível:

-estabelecer para os const¡tuintes naturais do solo e do resíduo' a

especiação física dos meta¡s pesados, precisando a natureza da fase mineral portadora'
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-distinguir as partículas atípicas, de natureza química ou mineral

dìferenie e, em particular, aquelas ricas em meta¡s (assoc¡ações de elemenlos), especialmente

nos solos.

A analise elementar não permite, infelizmente, distinguir a especiaçáo química dos

elementos, isto é se o metal é adsorvido, precipitado na superfície ou substituído na rede

cristalina dos minerais. Este método apresenta o problema da representat¡vidade das particulas

analisadas em relação a amostra total; as analises såo efetuadas a uma escala microscópica.

1.7.2.5 A difração de Raios X

Para a identificaçåo mineralógica das fases cristalinas, a difração de raios X é a técnica

por excelência. Por um lado, ele serve para caracterizar os minerais comuns do solo e, por

outro lado, colocar em evidencia as fase m¡nera¡s atípicas do residuo. Entretanto, a DRX náo

permite detectar as fases minoritárias na amostra, nem as fases mal cristal¡zadas. Fica

evidente que um numero muito grande de reflexóes tornará a identificaçáo dos m¡nera¡s

incerta. Pela comparação com métodos analíticos tota¡s e pontuais, torna-se possível identificar

as fases portadoras de metais.

Para a analise, as amostras såo preparadas sob a forma de pó, depositada sobre um

suporte de alumínio ou sobre uma lâmina de vidro. Para a analise da fraçáo argilosa

(fração<2¡.rm do solo), a amosira em suspensão aquosa é depositada sobre uma lamina de

vidro. Diferentes tratamentos (saturaçäo com etileno gl¡col, com hydrazina e aquectmento) sáo

eventualmente usados para a diferenciação dos argilo-minera¡s (Brindley, 1961 ; Robert e

Tessier, 1974).
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1.8. Descrição geral da toposseqüência

ESte câpítulo descreve oS traços pedológ¡cos macroscópicos das zonas de montante,

do depósito e de jusante, evidenciados a partir dos estudos de poços e de sondagens

realizados no campo. A organização estruturaì dos diferentes hor¡zontes será, inicialmente,

comparada entre os perfis estudados nos poços principais (P1 , P2 e P3). Este estudo irá

possibiliiar a disiinção e a caracterização das anomalias introduzidas pela presença do

depósito de resíduo.

Em seguida, a observação dos perfìs situados a jusante do depós¡to (zona da vertente)

e um estudo mais detalhado sobre o conjunto do depósito, permiiirá estabelecer um primeiro

diagnóst¡co quanto a dispersáo espacial do resíduo compactado na escala centimétrica vertical.

1.8.1. Os perf¡s pedológicos pr¡nc¡pais - P1, P2 e P3

os perfis de montante (P1) e de jusante (P3) apreseniam uma organização idênt¡ca, no

que diz respeito aos horizontes pedológicos. Estes perfis estão representados de maneira

simplificada na figura 1.8.1. No topo da colina, a cobertura pedológica é constituída de um

latossolo bruno-ocre (foto 1.8. 1 ).

O horizonle A orgânico, argilo-húmico de superfície' espesso de 25 cm

aproximadamenie, é escuro, mu¡to rico em raízes e sua estrutura é nitidamenie grumulosa.

o horizonte B subjacente possui espessura compreendida entre 80 e 100 cm. Trata-se

de um horizonte muito argiloso, bruno-ocre na superfície, tornando-se æda vez mais amarelo,

em direção à sua base. A estrutura é bem mais microagregada que aquela apresentada no

horizonte anterior e sua porosidade é mais fina. Neste horizonte foi observada a presença de

grandes crista¡s de mica branca (muscovita).

Entre 100 e 120 cm de profundidade ocorre um horizonte de trans¡çåo gradual solo-

alter¡ta, denominado B/C.

A alterita apresenta-se como um horizonte C, vermelho-violáceo, menos argiloso e mais

poroso que os horizontes acima. É rico em cristais milimétricos de quartzo. No seu ¡nterior é

comum a presença de fragmentos de rocha totalmente alterada (saprolíto) com estrutura

conservada. A 3 m de profundidade, a alterita torna-Se mais amarela e mais arenosa; para a

base do perfil, este horizonte torna-se cada vez mais branco e mais seco As observaçôes

efetuadas até a profundidade de 6 m náo permitiram atingir a rocha mäe do latossolo.
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Perfil dos poços PleP3

Horizonte argilo-humifero, mu¡to úmido,
estrutura grumelosa, etiv¡dade biologica
importante, numerosas raízes, transição
em d¡reção do horizonte inferior gradual

Horizonte amarelo-bruno, se tomando cada
vez mais amarelo a medida que se afunda,
estrutura contínua, textura argilosa, pequena
atividade biologica

B,tc
Horizonte de transição gradual solo-alteritâ

Perfil do poço

Alterita vermelha, mu¡to secâ, estrutura contínua
com presença de fragmentos de saprolito a
estruturg conservada, textura mais arenosa

P2

Residuo
Horizonte compacto,
estrutura mu¡to heterogênea,
brechoidal, muito seco

Figura 1.8.1: Descrição dos perfis dos poços principais p1, p2 e p3

I

B.tc

I

1.80
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Foto 1.8.1: Vista do perfil pedológico de p1, similar ao do poço p3.

Foto 1.8.2: Vista do perfil do poço P2. Notar o contato brusco com o solo. São nítidos os diferentes

fragmentos que constituem o resíduo, dando-lhe aspecto brechóide.



Como mencionado anteriormenie, o resíduo depositado se apresenta sob a forma de

uma camada de cerca cle '100m2 de superfície. O depósito, tendo sido aplainado, situa-se no

mesmo nível do solo da zona não afelada (natural). Comparado com P1 e P3, o poço P2,

aberto diretamente sobre a camada de resíduo permitiu colocar em evidência as características

pedológicas particulares do perfil da zona contaminada (F¡gura 1.8.1).

Assim sendo, o residuo forma uma camada compacta e bem definida, de 20 a 25cm de

espessura, que constituí o topo de perfil. Apresenta uma estrutura bastante heterogênea,

constituída de uma matriz com textu ra fina e numerosos fragmentos com cor, tamanho e

textura variados. Nove tipos principais de fragmentos puderam ser identificados e selecionados

de acordo com estes critérios; eles se encontram descriios na Tabela 1.8.1.

Tabela 1,8.1 : Descricão dos fraqmentos do resíduo.

Fragmento Cor Textura Tamanho

RI

R

R t

Rlv

RV

marrom
aroflosa

escuro

preto friável

Meio aroilosa-
HOSe Claro meto ârenosâ

RVI

RVII

RV t

brarÌco

branco

A camada de resíduo repousa diretamente sobre a parte inferior do horizonte B ocre do

latossolo, o qual apresenta as mesmas características pedológicas observadas nos perfis P1 e

P3, sendo, entretanto, menos espesso (cerca de 40 cm de espessura). A transição entre este

hor¡zonte natural e a camada de resíduo é perfeitamente nítida e regular (Foto 1.8.2). Ainda

com relação ao perfil P2, o horizonte de tiansição B/C situa-se ao redor de 60cm de

profundidade. Nos perfis P1 e P3, este mesmo horizonte é bem mais espesso (cerca de 80 a

100 cm). Existe po¡s evidências de que os primeiros 60 cm do perfil lateritico, isto é, o horizonte

A de superfície e a parte superior do horizonte B foram escarificados antes da colocação do

resíduo.

de alguns mm
a alguns cm

lnferior a 2 cm

inferior à .l cm

inferìor à 5 mm

5 cm em média

Marrom-
vermelho

l\¡anom
claro

Muito friável

Dùra e

Rtx

. Granuladosbranco -- --:-- centimétricaagregaqos

Azulverde Friável e dura inferior a 2 cm

argilosa alguns mm

argilosa lnferior a I cm



A alierita vermelha subjacenie, descrita nos dois perfis precedentes, foi da mesma

forma aqui encontrada.

Pelas observ4ões macræcópicas, constatâ-se que o perfil normalmente influenciado

pela presença do depósito de resíduo a montante (P3), apresenta rigorosamente as mesmas

características pedológicas que o perfil de referência natural (P1).

Se bem que a camada de resíduo estudada forma um hor¡zonte atíp¡co, facilmente

identificado por sua textura indurectda e seus fragmentos coloridos, nenhum elemento do

resíduo foi observado macroscopicamente nos horizonles superiores do perfil P3. Se existe um

fenômeno de lixiviação do resíduo pelas águas de escoamento, o perfil P3 encontra-se fora de

sua zona de influência.

1.8.2. Azona do depósito

A zona do depósito loc€liza-se sobre uma grande superfíc¡e plana, bem diferenc¡ada e

delimitada da vertente com forte inclinação. Perto da camada do resíduo, a montante,

encontram-se outros depósitos, cuja cotocação foi posterior àquela da camada estudada. Eles

se apresentam sob a forma de acumulaçöes de lodos, úm¡da e näo compactada, que se

distinguem claramente, em segundo plano, sobre a foto 1.5.1; enquanto a camada de resíduo

forma uma zona plana, nåo diferenciada da topografia natural, estas acumulações formam

pequenas elevaçöes no relevo.

As sondagens efetuadas ao longo da seção transversal construída sobre a zona do

depósilo permitiram colocar em evidência as diferenças morfológicas dos pertis desla zona. Na

Figura 1.8.2, encontra-Se locatizado o l¡m¡te aproximado da camada em relação aos outros

depósitos, estabelecido graças às observaçóes de campo. Estão, ¡gualmente, localizadas e

descritas as sondagens da seção transversal e os perfls correspondentes.

Nestes pems observa-se uma complexidade do "substrato" nesia zona, donde a

existência de importantes diferenciaçóes laierais. diversos tipos de horizontes de lodo ou

resíduo eståo presentes e se sucedem Sem acompanharem uma seqùência lógica dentro dos

perfis. o horizonte natural subjacente, o mais freqüente, é o horizonte ocre, mas que pode ser

substituído pelo horizonte avermelhado ou vermelho-violáceo. Além do resíduo, que caracter¡za

a camada, três tipos principais de lodos foram identificadas de acordo com sua cor: lodos

marrons, lodos laranjas e lodos negras, possuindo todas elas uma textura muito fina. Por

vezes, a core a telitura
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das lodos são tão semelhantes àquelas do horizonte natural subjacente que se torna difícil

estabelecer o lim¡te entre lodos e solo.

Esta heterogeneidade dos perf¡s mostra que esta zona foi fortemente trabalhada pelo

homem (escarificamento do solo e disposiçôes), a diferentes reprises e sucess¡vamente no

tempo.

1.8.3. A vertente a jusante do depósito

Os perfìs estudados e sua localização são apresentados na F¡gura 1.8.3. A zona da

vertente é caraterizada por perf¡s constituídos por vários horizontes coluvionares. O horizonie

de superfície coluv¡onar possuí estrutura grumulosa, devido ao remanejamento provocado pela

vegetação, e cuja espessura não ultrapassa I cm (X14). Um outro horizonte coluvionar é muito

arenoso, com estrutura homogênea. Pelo fato de se apresentar sob forma lenticular, ele

aparece aleatoriamente no perfil, com espessuras variáveis. Nos casos de X2 e X3, e em

menor escala em X1, observa-se um horizonte coluvionar de estrutura fina e no qual

encontram-se pequenos fragmentos colondos, característicos da camada de resíduo.

Sob estes colúvios, ocorrem os mesmos horizontes do latossolo observados em P1 e P3; o

hor¡zonte orgânico bruno escuro, que constitui o topo do horizonte ocre, o horizonte ocre, a

alteriia avermelhada ou vermelha-violácea e finalmente o saprolíto.

O fato de se observar vários horizonies coluvionares prova que esia vertente constitui

uma zona ¡mportanle de transito do material presente sobre o platô da zona monlante

(notadamente do resíduo), devido a lexivagem pelas águas de escoamento.

1.81. Síntese

43

As observaçöes efetuadas neste capítulo permitiu concluir que a camada de resíduo

apresenta-se, sobre uma grande superficie aplainada, sob a forma de um horizonte bem

diferenciado, no topo de um perfil laterítico.

Se bem que alguns horizontes coluvionares dos perfis de vertente exibem certas

características típicas do resíduo, este resíduo nunca foi encontrado, como tal, nesies perfis.

O fato do horizonte de resíduo ser bem distinto dos horizontes lateríticos induziu nos a

tratar o resíduo independentemente do meio no qual ele foi colocado.

Assim, a Segunda parte do trabalho focal¡za unicamente a c€racterizaçäo do resíduo,

sem que a questáo do impacto sobre o meio ambiente seja abordada. Esta última, constituirá a

quarta parte desta tese.
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A comparação entre os perfis principais colocou em evidência:

-uma organ¡zação e características idênticas dos hor¡zontes pedológicos

nos perfis latêrit¡cos de montante (Pl) e de jusante (P3);

+m P2, um perfil igualmente laterítico porém:

-hor¡zonte de superficie é constituído pelo resíduo'

endurecido e caracter¡zado pela presença de inúmeros fragmentos

coloridos;

-este horizonte repousa diretamente sobre o horizonte B do

A observaçäo dos perlis e das sondagens na zona do depésito e uona da

vertente permitiu colocar em evidência;

-uma organização muíto heterogênea dos perfis nas sondagens realizadas

sobre o platô, ao longo da zona do depósito:

-a zona da vertente marcada por um importante aporte de material por

coluvionemento



Parte ll. Garacterizaçäo do resíduo
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11.1. A camada de resíduo

Com o objet¡vo de explicar o impacto provocado pela deposição do resíduo sobre o

meio amb¡ente próximo (solo e águas), foi efetuada sua caracterização quím¡ca, mineralógica e

morfológica. Esta caracterização, obtida através de diferenies tipos de análises, foi realizada

sobre as amostras 2-1 e 2-2, coletadas no poço P2, aberto sobre a camada de resíduo, nas

profundidades compreendidas entre 0 e 12 cm e entre 12 e 22cm, respeciivamente. Tendo em

vista que a camada possui uma estrutura muito heferogênea, o estudo foi compleiado pelo

exame de diferentes fragmentos que a const¡tuem e que foram descritos no capítulo 1.8.

11.1.1. Mineralogia e petrográfia

O exame ao microscópio ótico de lâminas delgadas das amostras do resíduo com

estrutura conservada permitiu, igualmente, confirmar a heterogeneidade estrutural da camada.

Na escala microscópica, os d¡ferentes fragmentos coloridos aparecem como domínios de

cores, de tamanho e de textura variadas, com limites, em geral, bastante nítidos (Foto ll.1)

Entre estes domínios (independentes>>, o preenchimento ou fundo matricial é

constituído, tanto por pedaços dos domínios, quanto por cristalitos ¡solados. Neste fundo

matricial de preenchimento, o estudo de diferentes lâminas coloca em evidência dois fipos de

cristalitos, facilmente ¡dent¡ficados devido ao seu tamanho que pode atingir 100pm:

-um cristalito branco sob luz natural e cinza sob luz polarizada, de forma

romboédrica (Foto ll.2) identificado como sendo cristais de magnesita por analogia com o

difratograma do resíduo (Figura ll.1 . 1 );

-um cristalito branco acinzentado sob luz natural e cinza, com aspecto leitoso

sob luz polar¡zada. Sáo cristalitos de forma circular, as vezes zonados no ¡nter¡or, mas

apresentando sempre contornos sublinhados de uma franja laranja (Foto ll.2).

Efetivamente, o difratograma sobre pó do resíduo permitiu ¡dentificar a magnesita como

fase crisializada dominante do resíduo compacto.



Foto ll.1 : Foto do resíduo onde distingue-se em baixo, o domínio azul, delimitado poruma franja laranja.
Acima, zona de preenchimento entre os domínios contituídos de cristais de tamanho variado e de pequenos 100pm
e pequenos fragmenlos de oulros domínios.

Foto ll.2: A direita, domínio preto, no qual eståo incluídos grandes cristais brancos com
franjalaranja. No centro, cristalito romboédrico branco (magnesita) incluído no domínio branco
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Foto ll.3: Domínio branco constituído de um fundo de pequenos cristalitos brancos e cristalitos brunos,
concêntricos, supe rim postos.
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Figura ll.'1 .1 : Difratogramas de amostras coletadas no resíduo compactado.
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Os pr¡ncipais minerais identificados nas amostras Z-1 e 2-2 foram os seguintes:

-magnesita

-quartzo

-brucita

-m¡neral do grupo do talco: talco, willemséita (Ni, Mg)¡Si¿Oro (OH)2

-caolinita

*oxídos de ferro do grupo dos espinélios

(magnet¡ta, magnesioferrita, cromita

-mica (muscovita)

-aluminossilicatos de cálcio com estrutura do

tipo zeolitas (escolecita, mesolita)

N.B. O número de cruzes indica a abundância relaliva do mineral no resíduo

Além desses minera¡s, pode-se encontrar igualmente calcita em quantidades não
neglicenc¡áveis.

os difratogramas obt¡dos mostram de maneira clara que o resíduo representa uma

mistura complexa de numerosas fases, com pequenas diferenças entre as proporçöes cle cada

mineral nas amostras 2.1 e 2.2, apesar dos minerais presentes serem cla mesma natureza. A
importante reflexão situada entre a reflexão do mineral do grupo do talco (d=9,36) e aqueta da

caolin¡ta (d=7,1) näo foi até agora identÍficada. por comodidade, para designar o mineral do
grupo do talco, falaremos diretamente de talco, assim como seråo empregados os nomes

magnetita e escolecita para designar os minerais dos grupos correspondentes.

Mg(Fe)C03

Ms(oH),

+++

++

++

+

De acordo com os resultados do DRX e as observaçöes micromorfológicas,

diferentes tipos de fragmentos do resíduo ¡dentificados macroscopicamente puderam

reagrupados segundo os diferentes domínios:

-O domínio branco, correspondente aos fragmentos do tipo Rlll, RV e RVll, é

bastante heterogêneo, É constituído de um fundo branco, onde podem ser encontrados

cristalitos superimpostos de tamanhos e cores variadas. pequenos cristalitos marrons (-5pm),

grandes cristalitos brancos descritos anteriormente, assim como pontuações e pequenos

fragmentos marrons a marrons-alaranjados.

OS

ser



Folo ll.4: Foto do resíduo onde distingue-se um domínio branco
é constituído de finas pontuaçöes diséeminadas numa matriz de

Foto ll.5; Foto do domÍnio azul, constituído de pequenos cristais
das vezes cercados por um halo azul (dissoluçåo dos cristais).

5l

e um domínio preto.
cor acinzentada.

Este último
- ldopm

Foto ll.6: Mesma foto que a precedente mes realizada em luz polarizada. Os límites do dominio
azul sobressaiem mais nitidamente, graças e sua corvivo. Os cristais escuros

apârecem levamente verde e seus limiles difusos corroboram a dissoluçâo. 100 ¡rm

escuros e

100 pm

opacos, estando a maioria



Os cristalitos marrons apresentam formas concèntricas, cujos contornos são,

comumente, bem nítidos (Foto ll.3). Sua densidade sobre o fundo matricial é variável: de uma

fina pontuação a uma rede compacta. A diferença de tamanho dos cristais presentes no

domínio branco explica as diferenças de texturas constatadas para os fragmentos Rlll, RV e

RVilr.

Do ponto de vista mineralógico, este domínio é principalmente constituído por

compostos de magnésio, brucita e magnesiia; este fato expl¡ca a cor branca dominante. A

diferença entre os tipos de fragmentos é devida a presença de outros minerais, mas sobretudo

à proporção de cada uma das fases presentes na mistura (Tabela 11.1.1).

Tabole 11.1.1 : Tabela resumido os minerais identificados nos fraqmentos tioo Rlll . RV e RVlll.
Amostra

Rlll Brucita, magnesita, magnetita, (quartzo)
RV Periclasio (MgO), bruc¡ta, magnéslta (talco, quartzo, calcita)

RVIII

Classificado como fragmento de cor branca, mas não entrando na categoria

precedente, o fragmento do tipo RIV é na realidade constituído de calcita, associada, a
dolomita, a magnesita, a brucita, o quartzo e o talco, que aparecem, entretanto, de forma

subordinada.

'o domínio de cor preia e opaca (fragmento Rll) é caracterizado por uma forma

alongada, podendo produzir bandas de tamanho centimétrico. Estas bandas são finamente

cristalizadas e apresentam um aspecto sobretudo opaco. Elas são constituidas de numerosas

pontuações pretas, com contornos as vezes arredondados, mas geralmente difusos. A
densidade das pontuações é variável; de algumas poucas, disseminadas em uma matriz de

pequenos cristais brancos, semelhante ao domínio descrito anteriormente (Foto ll.4), a uma

rede muito densa, como preenchimento ao redor de cristalitos brancos de grande d¡mensões

(Foto ll.2).

Os difratogramas dos fragmentos Rll não permitiram identificar claramente os minerais

existentes. Entretanto, parece, que estamos diante de uma mistura de diferentes óxidos de

manganês;

-o domínio marrom, cuja cor pode var¡ar de bruno-alaranjado ao marrom escuro,

corresponde aos fragmentos do tipo Rl, RIV e RVll_ Ele é relativamente homogêneo, formado

de uma matriz de textura fina envolvendo pequenos minerais brancos. Os límites do domínio

Minerais identificados

Magnes¡ta, brucita, (talco, quartzo)
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såo relativamente níiidos e ondulados. Os domínios de cor vermelho-alaranjado correspondem

a fragmentos reliquiares do solo fenalítico. Reconhece-se facilmenie cristais de quartzo

angulosos, que se apresentam muilo fraturados, cristais alongados e fortemente iridizados sob

luz polarizada de muscovita, incluídos em uma matriz ferruginosa f¡na.

Em relaçäo aos outros tipos de fragmentos estudados, a mineralogia indica aqui uma

mistura constituída de minerais ricos em ferro. Daí sua coloraçäo, exprim¡ndo diferentes

nuances de marrom (tabela ll.1 .2).

Tabela ll-1.2 : Tabeìa resumindo os minerais ident¡ficados nos fraqmentos tipo Rl, RVI e RVll

sita

Mg6Mn2(OH)16CO3,4H2O, oxido de ferro (magnetita Fe2O4 / magnesoferritar\r MgFeo¿ / akaganéita Feo(oH,Cl)...) em menores proporções ì magnesita e

bruc¡ta

RVI ldêntico a Rl mas com piroaurita/desautelsita principalmente

Amostra

RVll Magnes¡ta ferrifèra, (talco, quartzo)

-o domínio azul (Fotos ll.5 e ll.6) é geralmente de forma arredondada. Sua

coloração provêm de uma zona azul que envolve cristalitos escuros, brunos a pretos, finamente

iridizados ou opacos; esta zona forma um halo ao redor desies cristais- A cor azul não é

uniforme e recobre um fundo branco acinzentado, comparável àquele do domínio branco. A

relação entre o halo azul e os cr¡stalitos não é constante: pode-se muito bem observar zonas

de halos azuis sem cristal¡tos e vice-versa. Este domínio aparece, em geral, sublinhado por um

contomo laranja-bruno, como aquele observado para os cristalitos de preenchimento.

No que concerne a mineralogia, este dominio é complexo: é constituído de uma mistura

de numerosos cloro-hidróxidos de cobre dominante e de zinco subordinado. Como compostos

secundários encontra-se o quartzo e um hidroxi-cloro-sulfato de cobre

Deve ser ainda assinalada a presença de fragmentos pretos, de tamanho centimétrico

que apresentam o aspecto de óxido de ferro alterados.

Assim, o exame de nove diferentes tipos de fragmentos permitiu identif¡car as fases

cr¡stalinas subordinadas do resíduo, mas comumente portadoras de metais pesados. AS

atividades industriais dos diferentes setores da Produquímica explicam facilmente a presença e

a diversidade dos minerais identificados no resíduo. Com efeito, um bom número desses

compostos sáo largamente utilizados na industria. Por outro lado, a fábrica empregando como

M¡nerais ¡dent¡ficados



matéria pr¡ma materia¡s de recuperação de origem variada, é normal encontrar relíquias de

minerais täo diversificados. Naturalmente, compostos neoformados, ¡n situ, na camada do

resíduo podem coexistir com estas relíquias.

A magnesita deve ser herdada da matéria prima utllizada em fábricas que produzem

clorelo de magnésio. É provável que a brucita seja formada em detr¡mento da magnesita,

quando da reação de ataque ácido, ou dentro do resíduo. Na mesma ordem de idéia, a

existência de cloro-hidróxidos de cobre e de zinco e de h¡d roxi-cloro-sulfatos de cobre variados

é cerlamente ligada a fábricas de sulfato de cobre.

O talco, por sua vez, é um mineral muito utilizado na industria por sua forte resistência

ao calor, à eletricidade e aos ácidos; ele entre igualmente na composição de tintas, colas e

inseticidas.

Existem duas explicaçóes possíve¡s para a presença de zeolito; neoformaçäo no

resíduo (zeólitos podem se formar em baixas temperaturas) ou então herdado de produtos

industriais (certos zeolitos sáo efetivamente empregados na ¡ndustria, como filtro quimico).

O quartzo é empregado para a fábricaçåo de vidros, lentes óticas e abrasivos, mas

também em produtos elétricos, como a muscovita. Para explicar a presença destes dois

minerais, é preciso lembrar a possib¡lidade de uma mistura do solo com a resíduo; isto

justificaria também a presença de caolinita.

11.1.2. Gornposição quínnica

Como era de se esperar, os resultados das análises químicas dessas amostras (Tabela

11.1.3) evidenciam que o resíduo é, efetivamente, muito rico em meta¡s pesados;

3,5 -4,3% de Mn

2o/o de Cu

2,5o/o de Zn

0.5olo de Pb

Além disso, ele é principalmente constituido de Mg (15 a 21 ,5o/o), o que explica a

presençâ de diferentes compostos de magnésio identificados por DRX e o elevado pH

encontrado, que se situa ao redor de 9,5.



Tabela ll.1 .3: Resultados das analjses quím¡cas das amostras do
resíduo.

Elemento

SiOz

Al203
Fe203

Mno
Mgo
CaO

Na2O

Kzo
TiOz

LOt

CUO

Pbo
ZnO

N¡

Th
Zr

Ctotal

o/o

%

%

o/o

o/o

Ppm

Ppm
ppm

Amostra
2-1 2-2

(0-l2cm) (12-22crnl

15.97

4.28

6.13

4.41

35.71

0.06

0.53

o.21

29.61

2.56

0.56

3.09

87

4

76

3.58

24.08

7.776

5.48

25.18

1,29

0.06

0.29

0.38

0.24

103

7

144

2.19

Média

20.03

5.5{)

6.95

4.95

30.45

1,26

0.06

0.41

0.30

27.78

l.9l
0.,'{)

3.18

95

6

ll0
3.04



Ele apresenta igualmente fortes teores em silício (7,5 a 11%), em ferro (2,1 -2,7o/o) e teores

mais baixos em alumínio (1,1-1,8%).

Deve ser assinalada ainda a existência de diferenças entre teores de um mesmo

elemento nas duas amostras coletadas na camada de resíduo. lsto poderia ser explicado por

uma diferenciação, de acordo com a profundidade, em função da solubilidade do elemento.

Entretanto, é bem mais provável que isto se deve à forte heterogeneidade estrutural do

resíduo; os fragmentos nåo se encontram dispersos de maneira homogênea no interior da

camada.

11,1 .3. Microscopia eletrônica de varredura/EDs

Afim de corroborar e completar as observações mineralógicas e petrográficas, análises

complementares com a ajuda do MEV foram realizadas sobre amostras do resíduo da camada.

Estas análises, bem como sua comparação com os dados obtidos por DRX e com a relação

dos compostos produzidos pela Produquímica, permitiram eliminar certas dúvidas. As

diferentes observaçÕes foram feitas sobre lâminas delgadas ou sobre pequenos fragmentos do

resíduo.

11.1.3.1. O fundo matricial

A matriz geral do resíduo compacto, semelhante a um agregado de pequenos grãos, é

constituída, sob um ponto de vista químico, por numerosos elementos, cujas proporções são

muito variáveis de um ponto a outro da matriz (Foto 11.1.3.1 e Figura 1.1.3.1).

Foto 11.1.3.1: Micro agregados (néoformados ?), constituindo a
matriz geral do residuo e rico em numerosos elementos.
Aumenlo de 2000X.
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Figura 11.1.3.1: Especlro EDS com os elementos
identificados no conjunto da foto 11.2.1.
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Como o silício e o magnésio såo os elementos dominantes nesta matriz, parece que o

talco deve ser o principal mineral e que os outros elementos aparecem intimamente

associados. Se bem que o talco seja reputado como um mineral que apresenta baixas taxas de

substituição, estudos recentes mostraram a existência de ferro e de manganês em posiçåo

octaédrica na estrutura do talco (Martin et al., 1999; Martin et al., 1999).

No que concerne as variaçöes de cores do fundo matricial (do branco ao marrom) nos

domínios definidos ao microscópio ótico, as análises químicas por EDS mostram que a cor é

associada à presença do ferro ou em menor escala do manganês. Os pequenos cristalitos

brancos observados no fundo matricial são na realidade isentos de qualquer impureza e

constituídos unicamente de silício e de magnésio (cristalitos de talco padrão).

As análises ao MEV/EDS permanecem coerente com os resultados obtidos por DRX.

Distinguem-se nitidamente numerosos cristais romboédricos de magnesíta, presentes nas

lâminas delgadas do resíduo e nos diferentes fragmentos examinados. Estes cristais, que

podem atingir tamanho milimétrico, são reconhecíveis por sua estrutura semelhante àquela da

calcita. São geralmente recobertos por pequenas lentes e rosáceas bem cristalizadas que se

supõem serem de brucita, e que se formam em detrimento da magnesita (Foto ll.1 .3.2 e Figura

t|.1.3.2).
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Figura 11.1.3.2: Espectro EDS com os elementos
idenlificados no conjunto das fotos 11.1.3.2 e 11.1.3.3.

Anota-se a presença de magnésio unicamente.

Foto 11.1.3.2: No cenlro da foto, micro-cristal de
magnesita ( primaria >r em dissoluçåo, coberta de
cristais néoformados sob a forma de lentilhas
(brucita), acima e abaixo. Na parte superior da
foto, observa-se que as lentilhas parecem
cimentadas, provavelmente por uma terceira
geração de composto de Mg. Aumento de 2000X.

Mg

0.00 vFS = 4096 10.24



Deve se notar igualmente, a presença de pequenos cr¡stais de calcita e de dolomita,

assim como fragmentos de quartzo. Sobre estes úllimos, zonas de dissoluçäo são nitidamente

observáveis. No caso destes m¡nera¡s, nenhum metal pesado se encontra associado.

11.1.3,2 Os metais pesados e o ferro

Da observação global das lâminas delgadas, pode se extrair que os metais pesados e o

ferro estäo geralmenie concentrados em zonas localizadas na matriz do residuo, isto é, tânto

sob a forma de fragmentos ou de cristalitos arredondados, como preenchendo cavidades entre

fragmentos e matriz (Fotos 11.1.3.4 e 11.1.3.5).

O ferro aparece assoc¡ado ao magnésio e ao silício, na matriz agregada do resíduo (foto

11.1.3.1 e figura 11.1.3.1), mas, igualmente, sob a forma de cristais pretos e br¡lhantes. No

entanto, ocorre essencialmente localizado sob a forma botrioidal, associado ao manganês (foto

11.1.3.6 e figura ll.'1.3.3), ou ao cloro ou ainda ao cromo. Estes botrioides são abundanies e

espalhados no conjunto do resíduo. O ferro ocorre também como resíduos de forno

(fragmentos irregulares e lisos), ou ainda como crjstalitos alongados e com ranhuras de

tamanho grande. Ele também pode ser observado precipiiado nas cavidades.

Foto 11.1.3.3: Delalhes das lenlilhas e das
rosaceas de magnésio. Aumento de 2000X.



Fotos 11.1.3.4 e 11.1.3.5: Localizaçåo dos metais pesados e do feno (zonas claras). Exame ao MEV a partir de
lâminas delgadas (elétrons retroespalhados). Estas zonas são fragmentos ou preenchimentos de cavidades.
Aumento de 1500X e 20OX respectivamente.

Foto 11.1.3.4
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Foto 11.1.3.5

AI

0.00
Figura 11.1.3.3: Espectro EDS com os elementos

identificados nos botrioides (B) na foto 11.1.3.6.

Fe

Fe

Foto 11.1.3.6: Fundo matricial no qual observa-se:
(B)= botrioides constituídos de ferro; (N)= nódulos de
manqanês. Aumenlo de 3000X.

Mn

VFS = 4096 10.24

zn

0.00

Figura 11.1.3.4: Espectro EDS com os elementos

identificados nos nódulos (N) na foto ll.1 .3.6

VFS = 4096 10.24



O manganês, assim como o ferro, pode estar associado à matriz, em proporçóes muito

variáveis. Extraídos preferencialmente do fragmento "R1", cristalitos pretos e brilhantes são

compostos de magnésio com ferro, ou magnésio com manganês. Estes cristalitos

corresponderiam a piroaurita e desaultelsita identificadas por DRX. Entretanto, o Mn é
encontrado principalmente incluído em nódulos concêntricos (óxidos ou hidróxidos), juntamente

com pequenas quantidades de cálcio (Foto 11.1.3.6 e Figura 11.1.3.4). Estes nódulos, de

tamanho pequeno (-Spm), são numerosos e distribuídos caoticamente no resíduo, porém

podem aparecer igualmente agrupados (Foto ll.1 .3.7 e Figura 11.1.3.5).

Como pode ser observado através da utilização da técnica de elétrons retroespalhados,

os nódulos de manganês apresentam diferenças de concentraçåo em relação ao centro e as

bordas. Um centro mais claro é devido, em geral, a um aumento da concentraçåo de

manganês em relação ao cálcio. Um centro mais escuro e uma borda mais clara podem ser

explicadas pela presença de Zn em detrimento ou não do cálcio.
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0.00

Figura 11.1.3.5: Espectro EDS
nódulos na fotografia 11.2.7.

M^o si ?""

Mn

Foto ll.1 .3.7'. micronódulos concêntricos de Mn

Mn zn

em elétrons retroespalhados. Composíçåo
oxidós e/ou hidróxidos de Mn. Aumento de

vFS = 4096 10.24
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No resíduo, o cobre encontra-se principalmente associado ao cloro, formando finas

plaquetas (Foto 11.1.3.8 e Figura 11.1.3.6). Analisados aos raios X, este composto

corresponderia a um cloro hidróxido de cobre hidratado, mais precisamente um polimorfo de

Cu2(OH)3C1. De acordo com a literatura (Grice et al., 1996; Jambor et al., 1996), estes

polimorfos (paratacamita, atacamita ou botallaquita, por exemplo) são minerais de hábitos

placoídes, donde o aspecto em conjunto de plaquetas.

De acordo com as microanálises ao EDS, parece que estas plaquetas resultam da

dissolução de pequenos cristalitos, que correspondem aos cristalitos escuros do domínio azul

(Foto 11.1.3.9 e Figura 11.1.3.7). Estes cristalitos são constituídos de cobre, de cloro, de zinco e

de enxofre (um cloro hidróxido sulfato de cobre e de zinco). lsto concordaria, portanto, com as

observações do domínio azul, reallzadas ao microscópio ótico.

61

Foto 11.1.3.8: Pequenos cristalitos em plaquetas.
Composiçåo provável: polimorfo de Cu2(OHbCl.
Aumento de 3500X.

o
Cu

cl

Outros cristalitos escuros do domínio azul são constituídos de chumbo; isto explica o

fato de não serem todos os cristalitos envolvidos por um halo azulado neste domínio.

Ms I lzn

0.00

Figura 11.1.3.6: Espectro de EDS
conespondente à análise das plaquetas da
fotografia 11.2.8 e da fotografìa 11.2.9.

Cl rr^ r- I ,Cu

Cu

M! f" I h''"zn
VFS = 4096 10.24



Foto 11.1.3.9: O cloro hidróxido sulfato de cobre e de
zinco (massa escura abaixo na direta) esta se
dissolvendo e é recoberto pelos crislais neorfomados
sob a forma de plaquetas lisas. Supõe-se que as
plaquetas de Cu2(OH)3Cl se formam ao detrimento do
sulfato. Aumento de 5000X.

Além disso, o zinco e o cobre foram observados, isoladamente, sob a forma de

pequenos fragmentos de óxidos, ou no caso do z¡nco e do chumbo, de sulfatos. Estes

fragmentos encontram-se distrribuidos de uma maneira generalizada no resíduo.

SCI

AI

0.00

Figura 11.1.3.7: Espectro EDS
elementos identificados na foto 11.2.8.
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Ð O residuo se apresenta sob a forma de uma camada compacta e estrutura muito

heterogênea: ele é composto de uma matriz essencialmente magnesiana e possui numerosas

fases cristalinas.

Presentes em fortes teores no resíduo (da ordem do porcento), os meta¡s pesados (Mn,

Zn, Cu e Pb) estão principalmente concentrados nos cristalitos, incluídos na matriz

magnesiana. Estes cristalitos såo óxidos, hidróxidos ou sulfatos, o que vai no sentido dos

compostos produzidos pela Produquímica. Se bem que neoformações possam ser geradas "in

situ", parece que os metais pesados nåo se dispersam na matriz. As diferentes análises

efetuadas mostram que fragmentos do solo ferralitico estão incluídos no resíduo. Em

proporções que nos são desconhecidas, é provável que uma mistura resíduo bruto-solo tenha

existido antes da sua deposição. Realmente, o limite entre a camada e o solo subjacente é

nítido, não havendo evidências de interpenetração.

Cu

VFS = 4096

7n

't0.24

com os



ll.2 Difenenciações laterais

Sobre a zona plana, onde se s¡tua o resíduo compacto, foram identificados depósitos de

lodos, posteriores à deposiçáo do resíduo, provenientes igualmenle da Produquímica. Com o

objet¡vo de descobrir se esies lodos possuem características vizinhas ou não daquelas da

camada de resíduo, os três tipos de lodos, bem como certos resíduos com caracierísticas

físicas diferentes, encontrados nos perfis do seção transversal foram coletados.

Eventualmente, o exame destes resíduos poderiam petmitír a obtençâo de informaçóes

suplementares que concernem a composição da camada de resíduo.

Como visto anter¡ormente, somente amostras perturbadas dos perfis T1, T2, T3, -f7 
,

T15 e T16 foram coletadas. Este capítulo tratará unicamente das amostras correspondentes

aos diferentes resíduos; o estudo dos horizontes do solo laterít¡co subjacente e portanto a

¡nfluência do resíduo sobre estes últimos será abordado na quarta parte deste documenlo.

Contrariamente às amostras da camada, somente análises químicas e uma

identificação mineralógica foram praticadas sobre as amostras do seção transversal.

A tabela 11.2.1 descreve as amostras coletadas nos perfis, o tipo de resíduo ou lodo

associado, suas particularidades texturais bem como os compostos identificados por raios-X.

Taþela 11.2.1 : DescriÇão de diferentes amostras de resíduo do seção transversal.

Amostra
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TIA

T2A

T3A

T7A

T7B

T11A

T11B

T15A

Pequeno horizonte
larânja

Residuo lipo
camada

Pequeno horizonte
rosa

Pequeno horizonte
verde

Lodo laranja

Lodo marrom

Lodo marom

Lodo preto

T¡po Textura Minerais identif¡cados

B=brucita, K=caolinita, Q=quarlzo el S=escolec¡ta.
amostra ; (1) correspondendo a fase major¡tária.

arg¡losa Q (1), Musc (2), c (2) e T (3)

friáve¡ O (1), c (1), N¡ass (1), T (2), K(2), N¡usc (2) e S (2)

arenosa Mags (1), B (2), C (2), e K(5)

arenosa T (1), O(1), Ank (1) e Musc (2)

Como no caso da camada de resíduo, os difratogramas obtidos são muito complexos e

os diferenies resíduos ou lodos coletados ao longo da seção transversal são também

arg¡losa

argilosa

argilosa

argilosa

T (1), O(2), Ank (2), N¡agl (2), lvlags (3) + compostos de
ferro

T (2), o(1), K (2), Musc (2) e Mast (3)

lvlast (1), O(1), Musc (2), K (3), B (3) T (3)

Mags ('1), T (2), O (2), Musc (3) e

O numero entre parênleses indica a abundância do mineral na
Ank=ankérita (Ca(Fe, Mg, lt/n)(Co3)z), c=calc¡ta,



part¡cularmente ricos em fases cristalizadas. Ass¡m, somente as fases correspondentes às

principais reflexöes puderam ser ¡dentificadas-

A partir dos resultados mineralógicos constata-se que, apesar dos tipos de resíduos ou

de lodos serem de aspecto físico mu¡to diferente, as fases cristalizadas determinadas são ma¡s

ou menos idênticas e correspondem ¡gualmente àquelas que haviam sido ¡deniificadas na

camada de resíduo. Somente diferem as proporçöes das fases nas diferentes misturas.

O estudo dessas amostras permitiu, além disso, colocar em ev¡dência a presença de

ankerita nos resíduos, um cárbonato de cálcio, contendo ferro, magnésio e manganês em

proporções variáveis. A reflexão principal (d= 2,9) se confunde com a do escolecita (zeolita) a

d= 2,87.

A presença dos três minerais típicos do solo ferralít¡co (quartzo, caolinita e muscov¡ta)

reforÇa a hipótese da mistura solo-lodo antes da deposiçáo.

Os resultados das análises químicas såo apresentadas na tabela 11.2.2.

Tabela 11.2,2: Análises quím¡cas dos diferentes tipos de resíduo da

' o/o % I "1" i % % PP- :PPm:PPm PPm__---_-______......___ _ -_-TiA qr rcl a,s I t.ø 11,2 18250. 1000 193 o2

T2A i 19,6 i 6,2 i 6,3 i 5,8 22,8 ,19354't3O37 , 174 72
;iil

T3A 10,6 t 2,2 t S,S : Z,t 4O,3 i 9294 1222; 37 | 50

T7A iss.z I g.a 't q,z 1 z,s 23,2 9363 383 68 106

WB 
i 
38,e r 4,6 i 14,9 Ì 0,s ', 25,1 \, 1542 'l 44 | 77 : 48

T11A 4S,O 10,0 10.1 3.1 11,6 6653 192 .100 , 58

T11B r33.0: 7.5 : 15,1 2] 19.1 12350 317 122 173

T15A 21,6 4.6 11,9 17,1 't8.2 10s40'.845 130 1',16

lMgO!Zn CulPb N¡

Os dados químicos estão de acordo com os precedentes resultados m¡neralógicos.

Realmente, a presença de minerais major¡tários e de elementos associados são perfeitamenie

correlacionáveis (amostras T1A e T7A e T1 1A). A forte porcentagem da perda ao fogo traduz a

presença de carbonatos. Por outro lado, convêm observar que as análises prat¡camente

fecham a 5% e quando a diferença é superior, caso das amostras f 1A, f2A e T3A, isto deve-

se a alta porcentagem de calcita (o cálcio náo foi analisado) nas amostras.

No que concerne os metais pesados, os teores medidos nas amostras permanecem

muito elevados, porém n¡t¡damente mais baixos que aqueles da camada do resíduo.

25,1 tt, 1542 'l 44

11,6 i 6653 i 192

19,1 ) 12350 317

1A? t 10940' 845

Gr i HzO

ppm

82

60

31

82

10

t/J

151

405

LOI Total

2,6

4,39

3,7

2,1

5,9

3,1

5,5

13,'1 I 88,8

22,5 I 89,6

29,3 : 93,7

4,8 195,2

8,5 t98,4
11 I Ô7'7

12,2' 96,?

18,6 98,5



Contrar¡amente aos elementos maiores, eles náo parecem ser correlacionáveis a qualquer

mineral

Como foi observado anteriormente, quando do estudo micromorfológico da camada do

resíduo, parece que a cor marrom é efelivamente associada a um teor de ferro elevado (T78,

T11A e T11B) e que a cor preta ao manganês (T154). Ao contrario, se bem que a amostra

T15A apresenta um valor de manganês de 17 ,1"/o em peso do óxido, nenhuma fase part¡cular

foi observada na análise aos raios-X. lsto nos leva a pensar que os óxidos de manganês que

foram observados no capítulo precedente estáo sob forma amorfa ou mal cristalizado.

Ð Se bem que a observação de te¡'¡'eno tenha feito aparece!' unna

complex¡dade topográfica da zona do depósito (diferentes tipos de resíduo), as

d¡ferenciações laterais são, com efe¡to, relativamente pouco pronunc¡adas.

Efetivamente, por comparação com o resíduo compacto da camada, encontramos

nas amostras coletadas nos perf¡s da seção transversal que atravessa esta zona:

-os mesmos elementos maiores, cujo magnés¡o constitui o elemento

traçador do resíduo;

-as mesmas fases cristal¡zadas do resíduo;

-as mesmas fases cristalizadas do solo, indicando uma m¡stura;

-os mesmos meta¡s pesados em abundân cia (Zn' Mn' Pb e Gu).



11.3. Teste experimental de reatividade do
resíduo: utilização de um extrator soxhlet

11.3.1 lntrodução

Como regra geral, a evoluçåo dos materiais na superfície da Terra resulta da açäo de

diferentes agentes climáticos e em particular da água. O ciclo da água sendo caracterizado por

quatro fases sucess¡vas e/ou simultâneas: a precipitação atmosfér¡ca, a infiltração

(escoamenlo), a acumulaçäo e finalmente a evaporação, é, portanto, uma experiência cíclica,

aquela que se melhor adapta ao estudo dos fenômenos de alteração.

Sem dúvida, o fenômeno de alteraçäo é caracterizado por sistemas físico-químicos

abertos, onde a entrada e a saída de fluidos säo contínuas. Os fluidos náo permanecem em

contato permanente com o material em vias de alteração e, desta mane¡ra, o equilíbrio entre a

fase sólida e a fase líquida é raramenie at¡ngido.

No laboratório, existe duas maneiras de se estudar a evolução de um material e que se

aproximam mais ou menos das condiçóes encontradas na natureza. A primeira consiste em

coletar uma coluna de solo näo perturbado e simular as cond¡ções de precipitação. Este

método é aquele que reproduz melhor as condiçôes exteriores reais, mas permanece mu¡to

ex¡gente do ponto de vista exper¡mental.

O segundo, utiliza um exlralor do tipo soxhlet. Foi Pedro (1964) quem primeiro utilizou e

adaptou este aparelho para estudar a evoluçåo e a reat¡vidade dos minerais e de rochas. É

verdade que este método esta nitidamente mais longe das condições do meio natural que o

precedente: as principais críticas concernem a temperatura elevada do sistema e o fato de que

a amostra nâo conserva mais sua estrutura in¡cial. Entretanto, ele pode fornecer indicaçóes

precisas sobre a reatividade dos materiais, em uma experiênc¡a de curto prazo. No c€lso que

nos interessa, ¡sto é o estudo da reativ¡dade do residuo, o método desenvolvido por Pedro

torna-se cômodo e rápido. Ele fornece ¡nformaçóes suplementares quanto à estabilidade do

residuo e a solubilidade das fases que o constituem.



11.3.2. Descrição do soxhlet

Do ponto de vista hídrico, o soxhlet adaptado por Pedro reproduz o ciclo da água

(Figura ll-3.1). Efetivamente, a solução que se encontra no balåo, aquecida à temperatura

desejada, se evapora por um tubo lateral e vai se condensar graças ao sistema de refrigeraçäo

a bolas superior. O líquido percolado se acumula na parte central do soxhlet e impregna o

material aí colocado. A amostra, colocada geralmente abaixo do nível do s¡fåo, encontra-se

alternativamente em um estado total de impregnação e em um estado de umidificação

superfìcial. Quando o nível do líquido atinge aquele do sifão, a soluçâo é eliminada para o

balão e o ciclo se reinicia.

Do ponto de vista geoquímico, este aparelho permite obter uma dissoluçåo contínua dos

fragmentos da amostra. As duas fases resultantes do processo (sólida e líquida) podem ser

separadas facilmente e recuperadas a medida que a evolução progride. A primeira é a fase

sólida residual que se encontra no cartucho, constituida por minerais neoformados "in s¡tu" e

por compostos insolúveis nas condiçôes experimentais. A segunda é a fase lixiviada que

contêm os elementos susceptíveis de migrar em solução. Graças ao sistema soxhlet, esta fase

se concentra progressivamente no balão, por evaporaçâo sucessiva (Melfi, 1971).

Além disso, este disposilivo é prático pois permite a escolha dos parämetros de

alteração, como a drenagem, que depende do aquecimento, da quantidade de solução

introduzidâ no balão e da naiureza da soluçáo de alteração.

11.3.3. Protocolo exper¡mental

Os ensaios foram realizados utilizando cerca de 409 de amostra da camada de resíduo,

anteriormente peneirados a 2mm e colocados em cartuchos de celulose. No presente caso, a

amostra foi colocada na parte inferior ao máximo de líquido de percolação, isto é, abaixo do

nível do s¡fáo. As condiçóes térmicas e hídricas das experiências são idênlicas às adotadas por

Pedro (1964) e Melfi (1971); a lix¡viação é contínua e ¡ntensa, da ordem de 3,5 Udia e a
temperatura foi mantida constante a 70"C. O volume de solução no balão é de 200m1.

Quanto à natureza das soluções empregadas, optou-se em um primeiro ensaio usar

água ultrapura e, em um segundo, uma solução fracamente concentrada em ácido acético, de

maneìra a obter um pH de 4,5. Este pH foi escolhido pois é viz¡nho do pH médio medido nas

águas de chuva do local estudado (ver capítulo seguinte).
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os experimenlos näo foram lançados simultaneamente por falta de material
experimental. Todas as cinqüenta horas ma¡s ou menos, o balão e seu conteúdo foram
retirados e lrocados por um outro balão com uma nova solução original. para remed¡ar
eventua¡s depósitos particulares sobre o vidro, o baláo utilizado fo¡ limpo ao ultrassom durante

/. ho¡a. o volume de solução concentrada é medido e fìllrado à 0,45 ¡rm e depois a o,22pm.
Alíquotas do filtrado foram conservadas a frio para análise de ân¡ons e alíquotas acidificadas
foram utilizadas para análise dos cátions. A análise da amostra retida no cartucho após o
ensaio nos traz ¡nformações sobre a reatividade e evolução quÍmica e mineralógica do resÍduo
"in situ".

A Tabela 11.3.1. apresenta uma recapitulação das experiências realizadas.

Tabela 11.3.1 : Apresentação das d¡ferentes amostras obtidas durante as experiências sobre a
reat¡vidade do residuo.

Experiência ut¡l¡zando uma solução acida acét¡co a
pH=4,5

Amostra obtida Tempo de
(lixiviado fittrado e coleta

filtros usedos)

AA1
AA2 33 4,8 AD2
AA3 98 14,3 AD3
AA4 148 21.6 AD4
AA5 2OO
AA6 274
AA7 333

(em horas)

*No caso do ensaio com água ultrapura, ocorreu um proÞlema no nível da alimentação da água de
resfriamento e a experiència feve que ser interrompida após 200h.

Os lixiviados filtrados, os filtros utilizados ass¡m como os sólidos residuais resultanles de

cada experiência foram em seguida analisados.

11.3.4. Resultados e d¡scussão

11.3.4.1. Os sólidos res¡dua¡s

I 1,3 AD1

Volume Amoslra obt¡da Tempo de corera volume
percolado (tixiviado fitbado e '"'ö ñö*- percolado

(lit¡os) -__.-__ fìlhos usados) t_"_'-_i "' _ (litrog__ __.

Exper¡ênc¡a util¡zando água ultrapura*

29,2
40,0
48.6

Os constituintes m¡nerais ¡dentificados a partir dos d¡fratogramas dos sólidos res¡duais

são idênticos àqueles do resíduo. somente algumas proporçôes variam em relação ao sólido

inicial. (Figura 11.3.2 e Tabela 11.3.2).

42,5
112

161 23,5
210 30,6

6,2
16,3
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Tabela 11.3.2: Características químicas e mineralógicas do resíduo antes e depois dos ensaios.

. Rcsíduo após

Etemento R.e:rglo ;;;;;i"-;; do ensaio Minêrâltntctal ,. com sotuçaoagua unfapuÞ ecdâ
sio2% 17,7 15,78
AlrO3% 4,9 4,O1

Fe2O3o/o 6,45 6,61
Mno% 7,28 5,34
MgO% '19,90 28,14
ZnO Yo 3,3

Totãl(%) 60 6a 60 escolecita (3) (4) (3)
O numero enlrc parênteses indicâ a abundância do m¡ne¡al na amostra; (1) correspondendo a fase ma¡oritária.
Os ¡lO% faltândo na compos¡çåo qufmica das amostras coresponde princ¡palmente aos agrupamentos tipo
ox¡+¡droxidos, sulfatos, clo¡u¡os, et6-..não med¡dos.

Certas diferenças de teores entre a amostra do resíduo antes a após os ensaios parece-

nos pouco ænfiáveis, pelo fato de apresentarem valores excessivos (-10% para o magnésio

entre o resíduo inicial e o resíduo após o teste com água ultrapura). O fato da análise química

das amostras antes e após o ensaio não ter s¡do realizada no mesmo laboratório poderia ser a

origem de tais diferenças. Entretanto, em uma mesma amostra, as relaçôes entre os elementos

se conservaram aproximadamente constantes.

Ao contrário, se compararmos as amostras residuais dos dois testes, os resultados das

análises químicas mostram valores pouco diferentes uns dos outros. Realmente, as medidas

correspondentes ao maierial lixiviado refletem baixas quantidades. São portanto,

pnncipalmente, as análises químicas das fases lixiv¡adas no baläo que váo permitir as

comparações entre os elementos.

De acordo com a d¡fratograma do sólido do ensaio com solução acidificada, os dois

minerais majoritários são a magnesiia e o quadzo, enquanto que a calcita é a fase dominante

no ensaio com água ultrapura. Ao contrário, nos dois c€rsos, a proporçáo de brucita diminue

fortemenie, enquanto gue a de escoleclta aumenta ligeiramente. O forte aumento da

intensidade da reflexáo da calcita pode ser devido a um efeito de precipitação da calcita ou de

uma mefhor cristalização deste mineral. A larga reflexáo a 7,7 oblida sobre o d¡fratograma do

resíduo mais fino pode sugerir uma melhor cristalizaçåo do composto correspondente durante

o ensâio. lsto permitiu identifìcar como sendo um mineral de estrutura tipo hidrocalcita

[Mg6A|r(CO3XOH)16.4H2O], subgrupo romboédr¡co. Este subgrupo é constituído de carbonatos

hidratados, cuja pirauorita e a desaultels¡ta, já identificados nos fragmentos do resíduo, fazem

pa rte.

Cuoo/o 0,4 0,9
Pb ppm 370 320
Ni ppm 87

31

15,7 Magnesita (1) (2)
3,e7 Bruc¡ra (2) (3) (3)
6,85 ralco (3) (3) (2)
5,10 Hidrotalc¡ta (4) (4)

25 ,44 Cãlcita (3)

Reslduo apósô^-ir, ,^ XeSIOUO aOrOSñgsruuu . do ensatoqo ensa¡o comlnlclal ásua uttrapura ""l::j:o""

2,3 QuarÞo (1) 12)
0,8 caolin¡ta (3) (3) (3)
138 Muscovita (4) (5) (4)
121 Masnetita (4) (5) I
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(1) (2)

(1)

(3)

(1)



11.3.4.2 Á.s fases lixivladas no balão

As variaçöes de pH do lixiviado dos dois ensa¡os durânte o experimento såo

representadas na Figura 11.3.3. Nos dois casos, os pH säo elevados (t8,4). Para o ensa¡o com

água ultrapura, o pH inicial é mais baixo, porém em seguida, evolui como para o ensaio

ut¡lizando o ácido acético, Neste caso, duas zonas aparecem: a primeira, correspondendo às

primeiras 150 horas, é caracterizada por um pH elevado (-9,6) que dim¡nu¡ lentamente. Este

pH inicial, vizinho do pH do resíduo (-9,5) é, provavelmente, dominado pela presença

majoritária de magnes¡ta no sólido, sendo a magnesita um dos compostos mais solúveis do

resíduo. Seu elevado valor se expl¡car¡a por um excesso de íons de CO32-, liberados por

dissoluçáo dos carbonatos. A segunda zona, além das 200h, é uma zona estável, onde o pH se

estabiliza a 8,4. Supöem-se que o equilíbrio entre sólidos e solução foi atingido para estes

lixiviados, O valor do pH é próximo do pH de equilíbrio da calciia, medido em condições

normais, que é de 8,2 (McBride, 1994). Este dado corrobora a h¡pótese que os carbonatos têm

uma influência dominanie sobre o pH da solução.

Observa-se esses mesmos aspectos de curvas para a massa de material particulado

coletada nos filtros durante os ensaios, com um corte ao redor de 150h (Figura ll'3.4)-

11.3.4.2.1. Mi neralog ia do material part¡culado

o material particulado corresponde aqui a partículas que foram precipitadas no balão,

pois o cartucho de celulose é normalmente f¡ltrante. Para cada fase lixiviada, o tamanho do

material particulado é superìor a 0,45¡rm. Após fìltragem a 0,45¡rm, o lixiviado é límpido e

nenhum outro material foi recolhido pelos filtros de Q,22pm. A Tabela 11.3.3. resume a

morfolog¡a e a mineralogia do material particulado de cada lixiv¡ado.

Em conjunto com as observaçoes do parágrafo I1.3.4.1, estes resuliados sugerem que

uma parte da brucita d¡ssolvida recristal¡za em seguida sob a forma de finas partículas no

balåo, o que explica a diminuição de proporçáo de brucita obseNada nos d¡fratogramas dos

sólidos residuais e as importantes concenirações particuladas de magnésio medidas.



Tabela 11,3.3 Descriçäo do material particulado dos lixiviados das experiências de
reatividade do resíduo.

Filtros l\SDeClo e COrestu('ados
AAI
AA2 Finas partículas rosado
AA3 Lantejoulasbrilhanteshid¡ófobas
AA4 Lantejoulas brilhantes hidrófobas Brucita em menor quantidade

AA7 Lantejoulas brilhanles hidrófobas Largo sinal de amorfos

ADl Finas partículâs marrom rosado Brucìta bem cristal¡zada

AA5 Lantejoulasbrilhanteshidrófobas
AAG Lântejoulas br¡lhantes hidrófobas

F¡nas partículas maTrom rosado

Onde AA= ácido acético e AD=água ultrapura.

AD2 Finas parlículas Íosado

Parlículas finas de cor creme e Calc¡la bem cristalizada, hidrotalcita e
AL'J

algumas lantejoulas brìlhanles outros minera¡s mal cristalizados

AD4 Lanteioulas brilhantes hidrófobas

11.3.4.2.1 Composição química da fração particulada do lixiviado

Nos dois ensaios efetuados, o magnésio é o elemento majoritár¡o na fraçáo particulada

do lixiviado; entretanto, as concentraçöes em cátíons maiores permanecem inferiores àquelas

medidas na fração dissolvida (Figuras lll.3.5 e lll.3.6).

Ao contrário, os meta¡s pesados estão essencralmente sob a forma particulada (Figuras

lll.3.7 e lll.3.S). O fato de existir fracas concentraçóes na fração particulada ou dissolvida

s¡gnif¡ca que eles estão incluídos nos compostos mais estáveis que os carbonatos. Com

exceção do cobre, talvez, o lento aumento de concentraçöes particuladas e dissolvidas a

medida dos lixiviados sucess¡vos prova que estes compostos sáo todavia sensíveis à alteraçáo.

No ensaio com ácido acético, o aspecto da curva do magnésio particulado apresenta as

duas mesmas zonas assinaladas anteriormente. Se a prime¡ra corresponde à recristalização da

bruciia, a segunda é devida a um ouiro composto de magnésio, porém mal cristalizado. De

acordo com as reflexóes DRX obtidas, parece se tratar de um composto de tipo h¡drotalc¡ta. No

ensaio utilizando água ultrapura, observa-se também a cristal¡zação de um outro carbonato, a

calcita.

Bruc¡la bem cr¡slalizada
Brucita e hidrotalcìta mal cristalizadas

Brucita

Mineralogia

Largo sinal de amorfos
Largo signa de amorfos

Brucita e hidrotalcita mal cristalizadas

Largo sinal de amorfos
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Figure 11.3.6: Concentraçðes de Na, Ca, K e Mg particulados dos lixiviados dos testes de reatividade
do resíduo.
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11.3.4.2.2. Composição química da fração dissolvida do lixiviado

As concentrações em elementos dissolvidos säo bastante fracas em comparação com

as quanlidades inicialmente presenies no resíduo bruto, em particular para os metais pesados.

Geralmente, as concentrações em elementos dissolvidos registra uma forte d¡minuição entre o

primeiro e o segundo lixiviado (Figuras 111.3.5, lll.3.7 e lll.3-9). Isto traduz a existência no

resíduo de compostos muito solúveis, dissolvidos desde o primeiro lixiviado.

Em ambos os ensaios, constata-se igualmente que as concentrações em cloretos,

sulfatos e nitratos, medidos un¡camente na fraçâo dissolvida, são particularmente importante

em relaçäo aos outros elementos. lsto mostra que estes elementos são significativamente

presentes no resíduo, sob forma muito solúvel nas condições experimentais.

Como na fraçáo particulada, o magnésio dissolvido continua sendo o cátion dominante e

apresenta uma contínua diminuição de concentração durante o ensaio. Observando-se as

matrizes de correlação entre os elementos (Tabelas 11.3.4 e 11.3.5), constata-se que os ânions,

o potássio e o cobre dissolvido seguem a mesma tendência. O cálcio e sód¡o sáo igualmente

correlacionados, mas unicamente no caso do ensaio conduzido com água ultrapura.

O zinco apresenta comportamento de acordo com o ensa¡o. Ele é freqüentemente

associado ao magnésio: sob forma dissolvida no ensaio com solução acidifjcada e sob forma

particulada com água ultrapura. Neste últ¡mo caso, sua forma dissolvida é correlacionada ao

ferro.

O fato do cobre dissolvido variar da mesma maneira que os ânions e mais

particularmente com os sulfatos, de acordo com os resultados obtidos no ensaio com o ácido

acéi¡co está de acordo com os m¡nerais ideniificados graças ao estudo dos fragmentos do

resíduo.
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Em relação à massa da amostra e às concentraçôes iniciais, as concentraçöes

particuladas e dissolvidas medidas nos lixiviados såo relat¡vamente baixas. Nas condições

experimentais escolhidas, a massa total lixiviada, materiais particulados e d¡ssolv¡do junlos, náo

ultrapassam 3,5o/o da massa da amostra (Tabela 11.3.6). Além disso, se bem que seu volume

ioial percolado sobre o residuo seja bem inferior àquele do ensaio com a soluçåo acidificada, o

ensaio conduzido com água ultrapura mobiliza quase que a mesma quant¡dade de material. A

volume iguais, a massa lixiv¡ada será quase que uma vez e meia super¡or à massa lixiviada

pela soluçäo ac¡d¡ficada.



Tabela 11.3.4: Matrizes de correlação das concenlrações de elementos dissolv¡dos e particulados do
leste de reatividade com o acido acético.

Nã
K
Mg
Ca

Cu
Zn
ct
No¡

1.0

de elementos d¡ssofvidos
KMgCâ
64 ,52 ,521, ,96 ,461, ,39

I,

Taþela 11.3.5: Matrizes de conelação das concentraçÕes de elementos d¡ssolvidos e particulados do
teste de reativid?de com a água ultrapura.

,13 -,02 ,69 ,59 ,57 43
,03 ,61 ,86 ,97 97 ,93
,14 ,72 ,ß 99 ,99 ,98,,2 ,39 ,44 ,40 ,45 ,46
1, -,34 46 ,21 ,17 ,O3

1, ,U ,63 ,68 ,83
1, ,91 ,90 ,78

1, 1, ,95
1 ,97

I

Na 7A
K
MS
Ca

Cu
Zn
CI
Nos

de elementos dissolvidos

.72
99

4 .28 .57 .37 .73 73 .717
86 -.46 . -.39 99 .99 99
83 - 43 95 -.36 1 .99 1

-.72 .96 ^.61 82 .81 .U
-.60 98 -.42 - 41 -.44

,.51 .94 .94 .95

1. .99
99

Concentraçôes de elementos particulados
Nâ K [¡g Ca Fe Cu Zn Mî

Na 1,00 ,98 -,36 ,67 ,01 -,15 ,O1 ,i1K 1,O0 -,2A ,74 ,13 -,O7 ,14 .21
i/g 1,tn ,25 -,U ,,14 -,17 ,43
Ca 1,U) ,14 -,2A -,25 ,1O
Fe 1,00 ,53 ,44 -,20
Cu 100 ,5t -09
Zn 1,Cn ,56[¡n 1oo

Tabela 11.3.6: Massas totais de elemenlos ¡ixiviâdos duranle os lestes de reatividade do
resíduo.

a pH=4,5 para um volumê pêrcolâdo de ¡16,7L para um volümc pcrcolado de 29,4L

Concentraçôes de elementos particulados
Na K [¡g Ca Fe Cu Zn li¡n

Na 1 .99 -.€A .12 -.54 74 -.99 -.38
K -go .17 -.51 71 ,.æ -42
Mg - 57 10 - 36 .90 .65
Ca .66 -.51 -19 -79
Fe -.71 .æ .14
cu -.69 .3ib

Cu 38 124 162 33

dissolvida part¡culada d¡ssolvida
l¡x¡viâda (!g) lixiviada (pg) (r¡S) lixiviada (uq)

Zn 14 a7

Totalmetais pesâdos 475 444

l¡x¡viada (mg) l¡x¡v¡ada (mg) (mS) l¡xiviada (mg) Iixiviada (mg) (mS)

Zn

Massa Tota¡

K 15.2 12.2

dissolvida particulada

Mg 249.9
Ca 34.7

Total cátions maiores ¿09
ct 454.9

NO3 21 .4

so4 408.7
lotal ânions

123 123 0 64 64

Durante a experiência

102 7

55.3 305.2 243.4 ?O 7

4.0

45
1

particulada
lixiviada

Þara

27.4 9.6

dissolvida part¡culada

amoslra

38.7 41.6 0.9

147 180

77 84

454.9 423.7

21.4 15.1

408.7 381.9
8E5

(!s)

1.2 '10.8

264.1

42.5
34:'

- 423.7
- 15.1

- 381.9
421



11.3.4.3. Mobilidade dos elementos

A partir da comparação entre a relaçäo das concentraçóes ¡nic¡a¡s no resíduo (Ri) e a

relação das massas totais l¡xiv¡adas (Rf , é possível estabelecer uma seqûência de mobilidade

para os elementos do residuo.

A relação R¡ das concentrações no resíduo leva em conta as quantidades iniciais,

enquanto que a relação das massas lixiviadas considera as concentrações fìnais. Para o

cálculo de Rf, retoma-se os valores de massas totais calculadas para um elemento na Tabela

f t.3.6.

Para um elemento 1 e um elemento 2 Ri = Clilc2i e Rf = C1ÍlC2f. Se Ri=Rf, estes

elemenios säo semelhantemente móveis. Se Rf<Ri, o elemento 1 é menos móvel que o

elemento 2 e se Rf>Ri, é o elemento 2 queé o mais móvel.

Os resultados estão presentes na Tabela 11.3.7.

Tabela 11.3.7 : Relacões R¡ e Rf das concentracóes do resíduo bruto e das massas totais lixiv¡adas

Fe
Cu
Zn
Mn

Ri

'16,1

2,0 0,1

0,9 0,1 0,5

0.3 0,0 0.2 0,4

Onde em negrito, Ri>Rf e em 0, R¡-Rf

Por comparaçáo entre as duas relações, obtém-se a seguinte seqüência de mobilidade

para os ensaios com solução acidificada;

Fe-Mg<Mn<Zn<Cu

e para os ensaios com água ultrapura:

Mn<Mg<Fe<Zn<<Cu

Qualquer que seja a solução de percolação empregada, o zinco e sobreludo o cobre

permanecem os elementos os mais sensíveis à alteração, o que está coerente com as fases

portadoras anteriormente identificadas. Esiudando resíduos de origem diferente, outros autores

constataram que o cobre era o metal mais móvel (Xiao et al., 1999; Greter-Domerque et Vedy,

Rf (solução ac¡d¡ficada) Rf (água ultrapura)

0,5

0,9 1 ,6

0,7 1,3 0,8

Cu Zn

0,5 0,3 0,5

Mn

0,6

1,4 2,1

'I,B 2,4 1,3

0,4 0,7 0,3

Cu Zn



1989). Ao contrário, as quantidades ¡mportantes de magnésio lixiviadas refletem a forte

concentraçåo inicial no residuo e não seu grau de mobilidade.

A mobil¡dade dos metais pesados do resíduo depende da distribuiçáo de cada elemento

na fase sólida que controla as taxas de lixiviação iniciais. Os elementos que se encontram na

superfície das partículas devem ser mais acessíveis à solução de percolaçáo. Em

conseqüênc¡a, são eles que váo ser lixiviados com taxas mais rápidas, sobretudo se est¡verem

associados a fases solúveis; como é o caso do cobre, que uma das formas presentes no

resíduo é de hidro-sulfatos, enquanto que o zinco esta ma¡s un¡formemente distribuído na

mair¡z do resíduo.

No presente caso, o pH tem um papel igualmente importante na mobilidade dos

elementos. Xiao et al., (1999) estudaram a mob¡l¡dade dos metais contidos em um resíduo

possuindo fortes semelhanças com o resíduo estudado através de seu pH fortemente alcalino e

a presença majoritária de carbonatos (CaCOg). Da mesma forma que aqui, eles colocaram em

evidência concentrações de lixiviados mu¡to baixas em metais pesados, sem correlaçåo

particular com as fortes concentrações iniciais no resíduo, e pH finais da ordem de 9.

Assim, parece que as fracas quantidades de metais mobilizados se explicam pela forte

alcalinidade do meio. Por um lado, por um pH muito básico, o que é coerente com os

numerosos estudos sobre a ¡nfluênc¡a do pH sobre a fixação dos meta¡s pesados. Por outro

lado, pela existência de cálcio e de magnésio que têm um papef importante na esfabilizaçâo

dos metais no resíduo pela sua capacidade tampåo (Fanfani, 1997).

A luz destas constatações, parece razoável pensar que teríamos muitos anos para que

uma lixivagem natural pudesse levar ao mesmo resultado. Do ponto de vista dos metais, o

resíduo é portanto relativamente estável e pouco alterável.
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+ Nas condiçöes de temperatura e de drenagem superiores às normais (70"C e

3,sudia), o residuo sofreu poucas modif¡cações e sua mineralogia perrnanece

essencialmente a mesma.

Os principais elementos exportados são os ânions e o magnésio, com

concentraçöes iniciais no lixiviado que podem at¡ngir 1g/L.

Os metais pesados estão incluídos em compostos relativamente res¡stentes à

alteraçåo; a concentração na fase lixiviada não ultrapassa a centena de pg/L.
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lll.1. Fundo pedológico

Valores de referencia local, ou fundo geoquímico, são necessários para o dìagnostico

do estado de contam¡naçâo do local, ¡sto é precisa-se estabelecer se o teor elevado de um

determinado elemento ou de um m¡neral especifìco no solo não é de orjgem natural (Latrille,

1ee8).

Este capitulo tratara unicamente da descriçáo do compartimento mineral do perf¡l

laterítico natural e dos valores do fundo geoquímico pedológico, obtidas a partir das análises

quimicas das amostras solidas. Tudo que concerne a solução livre do solo será abordada no

capitulo lll.3.

O poço P1 , Iocalizado a montante da zona do deposito do resíduo, const¡tu¡ o perf¡l

natural de referencia. Entretanto, como descrito anter¡ormente, no capitulo 1.8, verifica-se que o

perfil do poço P3, s¡tuado a jusante, näo sofre a influencia do deposito. De fato, ele apresenta

uma organização dos hor¡zontes idêntica aquela do perfil P1. e, ao contrario dos perfis da

vertente, não possui horizontes de coluv¡onamento do resíduo. Se as análises químicas

corroboram esta hipótese, as concentraçóes medidas no perfil P3 completaråo as analises

obtrdas a partir de Pl .

lll.'!.'l Caraterização do compartimento mineral
Assim como para o resíduo, diferenles análises såo efetuadas com as amostras

coletadas em P1 e P3, afim de caracterizar qualitativamenle e quantitativamente o solo

lateríiico

111.1.1.1 Mineralogia e petrolog¡a

Nas figuras lll.1.1 a 111.1.5, sáo apresentadas os difratogramas e as fotos de lâminas

delgadas dos horizontes laieríticos observados no perfil natural do poÇo P1, e do P3.

No horizonte A, distingue-se pequenos cristais de quartzo, muito fraturados e possuindo

as vezes algumas reentrâncias, e micronódulos ferruginosos, no seio de uma mairiz argilo-

ferruginosa, de cor muito escura, devido a presença de matéria orgânica (foto lll.1). Crista¡s de

muscovita sáo muito pequenos e pouco abundantes. Trata-se de um horizonte rico em restos

vegeta¡s, onde eståo presentes numerosas raízes (foto lll.2). A pedoturbaçáo é bem visível. A

porosidade deste horizonte é particularmente importante, assim como no conjunto das

amostras ao longo do perfil.



Figura lll.1.1: Descrição do horizonte A do poço Pl



Figura lll.1.2: Descrição da parte alta do horizonte B do perfil P1
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Foto lll.6: Ao cenlro, outro vestígio de alteraçåo (mas de forma nodular), os que
quais são numerosos na parte baixa do horizonte ocre (luz natural). 
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K=caolinita
q=quartzo
M=muscovita
6¡=gibbsita
6s=goethita

Figura lll.1.3: Descrição da parte baixa do horizonte B do perfil P1
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7: Cristais de quartzo pouco alterados (Q) na matriz fenuginosa (luz

Foto lll.8: Mesma foto mas em luz polarizada. Distingue-se as finas
bagueles de muscovita incluidas na matriz femlginosa.
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K=caolinita
Q=quartzo
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Figura lll.1.4: Descrição do horizonte de transição B/C do perf¡l P1
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Perfil laterítico

A
muscovita millimétricos (luz natural). ll

i 300pm 
i

B/C

Foto 11.10: Foto em luz
a sua matriz argilosa e

polarizada, onde apresentam-se, a esquerda, a laterita, reconhecivel
, a direta, o saprolito a estrutura herdada da rocha mãe com seus

I oolota do amostaa

i ) saprol¡to a ôstrutura cons€rvada
isoquartzos

300pm

K=caolinita
q=quartzo
M=muscovita
6i=gibbsita
çe=goethita

Foto ll.9: A esquerda e mais no centro, cristais de quartzo fraturados e de

Figura 11.1.5: Descrição do horizonte C do perf¡l P1
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Na parte superior do horizonte B, observa-se crista¡s de quartzo de tamanho superior e

"baguetes" de muscovita maiores (foto lll.3). A pedoturbação é ainda perceptivel e a matriz é

mais clara, de cor ocre-amarelada. Observa-se cristais pleócroïcos de turmalina verde, assim

como nódulos ferruginosos de tamanho maior (foto lll.4). A parte inferior do horizonte B

caracteriza-se por crista¡s de muscovita milimétricos mas, sobretudo, pela presença de

vestígios de inúmeros minerais alterados (fotos lll.5 et lll.6). Os quartzos säo mais angulosos e

os restos de vegeta¡s quase ausentes.

O horizonte de transição B/C particulariza-se pela presença de crista¡s de quartzo

menos fraturados e muitos abundantes na matriz, em relação aos horizontes precedentes

(fotos lll.7 et lll.8).

No horizonie C, a matriz ferruginosa aparece menos homogênea e o tamanho dos

cr¡sta¡s de quartzo e de muscov¡ta atingem alguns milímetros (foto lll.9). Verifica-se, na alterita

a presença de liloreliquias de quartzitos e fragmentos de biotita-

Nos difratogramas obtidos, observa-se pouco ou nenhuma diferença da mineralogia ao

longo do perfil: såo quartzo, caolinita e muscovita, sendo o quartzo o mineral dominante. Anota-

se também a presençâ sistemática de goethita mal cristalizada, como traços e a de gibbsita,

aleatória.

Alem dos três minerais característicos (quartzo, caol¡nita e muscovita) e dos nódulos de

ferro, o exame ao MEV das lâminas delgadas e dos fragmentos de solo, permitiu a

ideniificaçáo de zircóes, microcr¡stais de anatásio.

Afim de melhor conhecer a porosidade do solo natural, a densidade real e a dens¡dade

aparente das amostras de solo do perfil P1 foram medidas. A densidade real medida em

algumas amostras é de 2,5 gicm3, aproximativamente. De fato, num perfil laterítico e sobre uma

pequena profundidade, as variações da densidade real são pouco sign¡ficativas. Pode-se,

portanto, extrapolar este valor ao conjunto das amostras do perfì|, sem introduzir um erro muito

grande. Este valor está de acordo com medidas de densidade (d=2.56) realizadas por Medina e

Leite (1985) para latossolos amarelos cobertos por gramíneas. As densidades aparentes eståo

apresentadas na tabela Allll.l (em anexo). O valor médio é de 1,48 g/cm3, O que sign¡fica que

a porosidade med¡a do solo natural laterítico no poço Pl é de aproximativamente 4l%-

111.1.1.2. Caracterizaçäo química

Os valores do pH medidos e os resultados das análises químicas correspondentes aos

perfìs P1 e P3 encontram-se na tabela lll.1.l. Oscilam por volta de 4,7 em Pl e de 5 em P3 e

traduzam bem a acidez dos solos lateríticos.



Tabela lll.l.l Caraterizaçäo química das amostras dos perfis lateríticos P1 e P3.

Amæt Prorund. S¡O, AlrO3 Fezos MnO MgO CaO NarO KrO TiO, LOI Cu Pb Zn N¡ Cr C total pH Medla

(cm) Uo õ,4 o/o a/o % Vo o/o a/o o/o o/o ppm ppm ppm ppm pp ô/. pH

1.1 I 60.5 16.4 7.02 <0,01 0.1

1-2 35 63,8 17.0 6.88 0-01 0.1

1¡ 60-70 64.1 16,3 7.33 0.01 0.',1

14 e2-r02 59.6 .19.5 8.48 0.01 0.1

1-5 122-132 62,2 19.6 7.55 0.02 0.2

3.2 30-3e 62.8 16.2 6.95 <0,01 0.1

33 73€3 62.6 16.B 8.63 0.01 0.1

34 s3-103 59.2 19.7 8.13 0.01 0.1

3-5 't22-132 61.f 19.8 7.72 0.01 0.1

62.4 ß.7

Em geral, as concentraçöes medidas para as amostras de P3 são similares àquelas de

P1, o que confìrma o fato do poço P3 ser pouco marcado pela presença do deposito de resíduo

a montante. Os valores medidos sáo coerentes com os de um latossolo: silício, alumínio e ferro

såo os elementos dominantes e as porcentagens de carbono total sâo baixas. Para este tipo de

solo, o carbono total medido corresponde, essenc¡almenie, ao carbono orgânico. As

porcentagens mais elevadas em superfíc¡e expliæm-se pela presença de raízes e restos de

vegetais ainda nåo decomPostos.

0.01 0.08 1.08 0.95 9.38 19 17 25

0.03 0.07 0.92 0.9 8.02 19 I 16

0.03 0.06 1.24 1 .O4 9.34 24 21 22

0.04 0.1 1.86 1.08 6.88 29 27 22

'1

<0,0 0.02 0.55 1.03 10.7 t5 16 37
1

0.04 0.03 0.s2 1.07 9.17 25 21 19

0.02 0.03 0.67 1.12 9.35 20 16 18

0.0'1 0.03 0.86 1.17 8.08 20 14 17

0-55 0.97 11.9 27 17 68 16

88

20 71 2.34 4,76

12 71 1.O9 4,56

15 a1 0.61 4,77

14 S2 0.37 4,69

16 77 0.17 4,40 4.72

De um modo geral, verifica-se que as concentraçôes variam pouco com a profundidade

de perfì¡. Para observar as variações geoquímicas de cada elemento no perfil, foi estabelecido

uma normalização em relação à um elemento considerado como imóvel

Nos perfis lateríticos, vários elementos apresentam comportamentos geoquím¡cos

similares e podem ser utilizados como referência, devido sua baixa mob¡lidade, como por

exemplo o titânio, o tório e o zircônio. Mas, em certos casos foi demostrado que essa hipóiese

de imobilidade nem sempre é observada. Assim, Braun et al., (1993) et Mathieu et al., (1995)

mostraram que o tório podia ser menos móvel que o titânio e o zircônio. oliva et al., (1999)

mostrou que a presençâ de matéria orgân¡ca era susceptível de mobilizar o zircônio e o tório.

Neste estudo, o tiiânio foi escolhido para a normal¡zação.

12 76 1.03 4,90

15 11 0.59 5,05
0

18 B0 0.25 5,08

l9 84 0.17 4.90 4.99



O fator de enriquecimento FE é calculado da seguinte maneira :

FE= lC¿,r /C''l

Onde, Cu¡,. = concentração do elemento na amostra; Cri = concentraçåo do Tiiânio na amosira;

Cen, aìrer.= concentração do elemento na alterita (amostra coletada na parte mais baixa do perfil)

ê Crr arter = concentraçåo do Titânio na alterita.

Se o valor calculado é igual a 1, o elemento ænsiderado é imóvel, como o titânio. Se o

valor é superior a 1, ocorre um enriquec¡mento na amostra e se o valor é inferior a l, ex¡sie um

empobrecimento, sign¡ficando que o elemento foi lixiviado.

A tabela lll.1.2 apresenta os valores obtidos com os cálculos de normalização.

(C ett. 
"u.r. 

/ G r¡ attér.)

Tabela lll.1.2: Valores de fator de enriquecimento FE cãlculados para as amostras dos

perfÌs lateríticos P1 e P3.

Amost Prorund. sio2 Atro3 Feros Mno Mgo cao Na2o K2o T¡o, Cu Pb Zn N¡ cr
(cm)

1-2 35 1.2 1.0 ',1.0

1_3 60-70 1.2 1.0 1.2

14 92"102 1.0 1.O 1.2

1-5 122-1s2 1 .0 1 .0 1.0

3-2

34
3-5

3039

7393

93-103

122-132

L1

O manganês e o poiássio fazem parte dos elementos mais lix¡viados, ao contrario do

alumínio que assim c,omo o titânio permanece estável no perfìl. Em relação ao perfìl P1 , as

amostras de P3 exibem, entretanto, algumas pequenas diferençasi qvalores såo lige¡ramente

maisdevados para o manganês, chumbo e cobre ao longo do perfil, e para o magnésio, em

superfície. O problema é saber se estas d¡ferenças são funçåo da influencia do resíduo

localizado a montante do perfl do poço P3 ou, simplesmente associados a mobil¡dade dos

1.2 0.9 1 .0 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 1 .0 0.9 1 .3 2.5 0.7 1.0

1.1 0.9 1.2 1.1 1.1 3.4 1.1 0.7 1.0 1.4 ',1.6 1.2 0.9 1.4

'1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.6 1.0 0.8 1.0 1.0 1.2 1.1 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ',|.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ',l.0 1.0 1.0 1.0

0.6 1 .0 0.3 0.9 0.7 1.0 0.7 0.7 1 ,3 0.9 '1 .0

0.6 0.9 0.9 0.8 0.6 1.0 0.8 0.4 0.9 1.1 1.3

0.5 0.8 0.8 0.6 0.7 1.0 0.9 0.8 1 .0 0.9 1.2

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

FE = (c 
"Ì¡ 

/ cï)
(c;"Jc'*J

2.1 0.9 1.2 0.8 1.0 1.6 1

1.3 1.0 4.7 1.4 1.0

4.8 1 1.1



90

elementos, que säo susceptíveis de se acumular em P3, pelo fato do perfil se local¡zar

topograïicamente abaixo de P1 .

Segundo os resultados das análises químicas, percebe-se, mais especialmente, que a

maioria dos metais pesados apresenlam teores anormalmente elevados para as amostras

coletadas em superfície. lsso verifica-se, particularmente, no caso do z¡nco. O fato dos dois

perfis (P1 e P3) apresentarem teores elevados de metais pesados perm¡te supor a existência

de aporte atmosférico náo desprezável.

A análise em componentes principais, ou ACP (tabelas lll-1.3 e lll.1.4), com todas as

amostras "naturais"", exceto as amostras 1-1 e 3-1, n¡tidamente conlam¡nados, mostra que os

diferentes pólos observados são caracterísiicos de um latossolo (as amostras servem como

observações e os elementos anal¡sados como varáveis). A figura lll.1.6 permite colocar em

evidencia:

-um polo "residual", representado pelos elementos pouco moveis (cromo, ferro,

alumínio, níquel e titânio),

-um polo "móvel", com os elementos mais moveis, o silício e o zinco,

-um polo "matér¡a orgânica"", representado por o carbono total e o LOI (perda ao fogo a

r 000'c).

A mesma análise estatística, mas considerando agora o conjunto total das amostras

(Tabela lll.5 e lll.6), evidencia que a presença das duas amostras contam¡nadas influenciam de

forma marcante a importância dos fatores. Para os elementos com aporte extenor, a

importância dos fatores muda e fica fácil distingui-los (figura 11.1.7). A aplicação da ACP aos

tratamentos dos dados torna-se uma ferramenta apreciável para o estudo do impacto do

resíduo sobre o meio ambiente.

lll.1.2 Valores do fundo pedológico
Afim de estabelecer o estado de contaminação das amostras solidas do solo, escolheu-

se normalizar as concentrações medidas elemento por elemento, em vez de normalizar em

relação a um elemento únrco. Para isso, necessita-se calcular os valores médios de

concentração para cada elemento, a partir de amostras representativas do latossolo natural.



Tabela lll.1.3: Valores
resultando da ACP nas
exceçåo de 1-1 e 3-1.

yorot"tffi
ValPropr Variância ValPropr Vovar.Total

2 4,44
3 2,12
4 1,78

próprios dos fatores
amostras de P'l e P3 a

27,74
13,27
11,16

11,00
13,12
14,91

68,75
82,01
93,17

Tabela lll.1.4: Pesos dos fatores resultando da ACP
nas amostras de P1 e P3 a exceçåo de 1-1 e 3-1
(Varim. Normalizada). (Pesos marcados > ,7)

SiOr
AlzOg
FezO¡
MnO
Mgo
CaO
NazO
Kzo
Ti2o
LOt
Cu
Pb
Zn
Ni
Cr

Fat. 1

J23 -,884
,333 ,884-,134 ,465
,902 J64
,964 -,090
,470 -,062
,893 -,326
,963 ,093-,085 ,919
-,675 -,077
,718 ,251
,656 ,366-,058 -,147
-,051 ,671-,283 ,068-,277 -,717
5,405 3,972
,338 .248

9l

Fat.Z Fat.3 Fat.4
,159 ,006
,006 ,247-,830 ,167-,029 -,004
,030 ,036-,801 ,246
,100 ,168
,086 ,087-,127 ,019
,062 -,690
-,626 ,147-,431 -,465
,320 -,895
-,056 ,704-,935 ,073
,258 -,556
3,017 2,513
,189 ,157

C-TOTAL
Var Expl
Prp. Tot

F)v
Figure lll.1.6: Representação graf¡ca dos elementos analisados em

função dos fatores 1 e2 (ACP amostras de Pl e P3, menos 1-1 e

3-3)



Tabela lll.1.5: Valores próprios dos fatores
resultando da ACP nas amostras de P1 e p3.

1 5,12
2 4,35
3 2,90
4 1,38

ValPropr
%;o Tolal Cumuf
Variância-3rB9-

27,22
18,10
8,60

ValPropr o/ovar.Total

5,12
I,47
12,37
13.75

Cumuf

3l,99
59,20
77,31
85,91

Tabela lll.'l .6: Pesos dos fatores resultando da ACp
nas amostras de P1 e P3 (Varim. Normalizada).
(Pesos marcados > ,7)

SiOr-
Al203
Fe:O¡
MnO
Mso
CaO
NazO
Kzo
Ti20
LOt
Cu
Pb
Zn
N¡

Cr
C_TOTAL
Var Expl
Prp. Tot

92

Fat. 1 Fat.2 Fat.3 Fat. 4
,062
-,775
-,358
-,355
,518
,404
-,'t40
-,352
-,562
,895
,515
,144
,925
,206
-,'184

,951
4,673
,292

-,008 -,904 ,156
,211
-,019
,806
,627
,572
,849
,879
-,128
-,286
,740
,742
,150
,141
-,132
-,016
4,163

,260

,564 -,064
,320 -,837
-,010 ,108
-,086 ,234
328 -,202
-,228 ,287
,046 ,235
,622 -,262
,132 ,086
,327 -,223
,291 -,273
,208 ,241
,802 ,051
-,030 -,963
-,093 ,216
2,700 2,210
,169 ,138

Pa cuoo
tGo

\c¡oo
\o

\

NI
o

90-'ô

-t,o

Frct. 1

Figura lll.'1.7: Representaçåo

analisados em funçåo dos fatores 1

e P3)

grafica dos elementos

e 2 (ACP amostras de P1

1,O t.a
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Com base nos resultados precedentes, sáo as amostras dos perfìs P1 e P3, que vão

servir para calcular os valores do fundo pedológico, com exceção das amostras 1-1 e 3-1

consideradas contaminadas por aportes atmosféricos. O fato de med¡ár as concentrações das

amostras sobre o conjunto do perfil e não a part¡r das amostras coletadas na parte baixa do

perfil, que sáo as mais próximas da composição da alterita, perm¡te, precisamente, obter um

valor médio levando em conta as variaçöes ao longo do perf¡|. El¡mina-se assim, diferenciaçöes

de origem natural ao proveito de diferenciações ligadas a uma contaminação. Os valores do

fundo pedológico säo apresentados na tabela lll .1 .7.

Tabela lll.1.7 : Valores do fundo pedológ¡co local.

Eremento varor media po"¡Elåno''ftX';riIo.,
w o,e6

At203 18,100/"
Fe2O3 7 ,71o/o 1,1

MnO O,O1o/o 1,8

MSO 0,11o/o 1,3

KzO 0,960/o 1's

TìO2 1 ,Q5o/o t,1

Zn 22,00 ppm 1,7

Cu 21 ,38 ppm 1,4

Como esperado, os valores exibem pequenas variaçóes ao longo do perfil. Os teores

em metais são baixos, não ultrapassando 25 ppm, com exceção do cromo que se distingue por

um valor de fundo pedológico de 80 ppm. Este valor mais elevado que os valores dos outros

metais é um bom exemplo da ¡mportância da determinaçåo do fundo geoquímico antes do

estudo da contaminaçåo de um meio.

Pb 17,50 ppm
Ni 15,13 ppm
Cr 83,88 ppm

"valor máximo/valor méd¡o;
**valor mínima/valor médio.

L1 0,9

-- O estudo do fundo pedológico da ârea estudada ev¡denciou:

-um solo ácido, tipo latossolo vermelho'amarelo,

0,9

0,9

0,8

0,5

0,9

0,8

0,7
0,461 ,54

'1,3 0,8

f ,3 0,8

essencialmente por caolinita, quartzo, muscovita e oxihidroxidos de ferro,

aportes atmosféricos,
-concentrações em Zn, Pb, Cu et Ni do" ordem de 20 ppm

-uma contaminação em Zn dos primeiros centímetros do solo

constantes ao longo do



lll.2. Entradas atmosféricas

Após ter estimado os vaìores do fundo pedológico, neste câpitulo seräo analisados os

aportes em elementos minera¡s por v¡a atmosfér¡ca. Nesta otica, as águas meteóricas do local

de estudo foram coletadas, quantificadas e analisadas. De fato, o coletor de precipitaçöes

permanecendo aberto ao ar livre, é a deposiçäo total atmosférica e näo as precipitaçöes senso

sfncto que são estudadas.

As coletadas cobrem a estação das chuvas, período começando no inicio de novembro

de 1996, data de instalaçáo do pluviômetro, até o fim de maio de 1997.

Em Suzano, o mês de novembro de 1996 foi relativamente pouco chuvoso, sendo que a

primeira amostra de água de chuva coletada data de 6 de dezembro. As diferentes amostras

säo denominadas em função da data de coleia, mas é importante lembrar que o volume de

água recolhido corresponde ao período entre duas coletas, ¡sto é, mais ou menos 7 d¡as (ou

quinze dias para as ult¡mas amostras).

111.2.1. Pluviometria
A pluviomelria semanal apfesenta uma forte variabilidade durante a estaçäo das chuvas

(tabela Alll.2.1 em anexo e figure lll.2.1); observa-se um valor máximo de 130 mm medido para

a amostra de 31 de janeiro e um valor mínimo de 1,2 mm, no caso da amostra de 20 de

dezembro (estes valores såo dados sem considerar o efeito de evaporaçäo que pode ocorrer

entre a chuva e a coleta). E possível obter as precipitaçöes mensais médias, somando as

precipitações semanais para cada mês (tabela Alll.2.2 em anexo). Comparando estes valores

com os do DAEE (1975), observa-se que os resultados são relat¡vamente similares, com

exceçäo dos resultados referenies aos meses de novembro e de dezembro que apresentam

precipitaçóes mais fracas (figura lll.2.2).

111.2.2. Garacteri zaçäo das preci pitações

O pH das precipitaçöes é acido, apresentando valores de 4,78 em media para as

amostras filtradas e 4,8 para as amostras não filtradas. O potencial redox é de 142 e 135 mV

respectivamente (tabela I 11.2. I ).
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Figura lll.2.1: Pluviometria observada no local de Suzano
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Figura 111.2.2: Comparaçåo com os dados do DAEE.
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Este pH médio é próximo do pH médio medido nas águas de chuva da cidade de säo
Paulo (pH=4,9) e traduz a ¡mportante atividade ¡ndustrial e antropogenica da regiáo (Moreira-

Nordemann et al,, 1986). De falo, com algumas exceçóes (tabela Alll.2.1 em anexo), a
diferença entre águas filtradas e águas não filtradas é desprezível, o que significa que o
material particulado é relativamente estável e pouco solúvel. Os resultados das análises
químicas das frações dissolvidas que serão apresentados em seguida, correspondem a
análises real¡zadas com amostras de águas filtradas a 0.22 pm

lll.Z.2.7 Carga part¡cu lada

De um modo geral, as variações da carga particular são ¡mportantes no decorrer da
estação chuvosa (figura lll.2.3). Esta variabilidade explica-se fac¡lmente como função da
precipitaçáo local. A pluviometria e a carga part¡culad a da água de chuva seguem uma relaçäo
inversamente proporcional. Trata-se do efeito de diluiçäo e ass¡m, quanto mais a pluviometria

do período de coleta é importante, menos a água é carregada em malerial particulado.

com a fìnalidade de estudar a morfologia e a mineralogia desta fraçåo, o material
particulado de alguns filtros foi depositado sobre uma lâmina de vidro afim de ser analisado por

DRX e examinado ao MEV. Os difratogramas obiidos perm¡tiram identificar os mesmos
compostos mineralógicos, que caracterizam o solo do local de estudo: caolinita, quartzo e, mais
raramente, muscovila. Ao MEV foi constatado também a presença em quani¡dade de restos de
vegeta¡s nesta fração particulada. A presença, náo desprezível, destes minerais no mater¡al

particulado explica-se por um aporte devido a erosâo do substrato (neste caso, um latossolo)
pela açäo do vento. Este mecanismo é amplificado pelo fato que a vertente, onde enconira-se
instalado o pluviômetro, é parcialmente desprovida de vegelação.

No que concerne as concentraçöes de elementos particulados nas águas meteóricas,

elas foram determinadas depois da dissolução dos filtros 6-déc-96, 10-janv-97, 1z-janv-g7,24-
janv-g7, 311anv-97, 14-lév-97, 7-mars-97, 26-avß-97 e1 12-,mai.g7 (tabeta A l.2.3). Convêm

salientar que os ânions não foram med¡dos na fração particulada, pois a dissolução se efetuou

em meio acido. Os resultados são lançados nas fìguras lll.2.4 e 111.2.5.

Tabela lll.2.1 : pH e Eh médios das águas meteóricas do local de
Suzano

Solução fiftrada

pH Eh lmv)
Chuva 4,78 142 4,8

Solução näo
f¡lirada

pH Eh lmv)
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No conjunto das análises, as concentrações em elementos particulados såo mu¡to

inferiores as concentraçôes em elementos d¡ssolvidos, não ultrapassando 100 mg/L de água de

chuva. No caso dos metais pesados e do ferro, o ferro é o elemento dominante. lgualmente

medidos, cobalto, cromo, níquel e manganês näo foram detectados. Entre os cátions maiores,

o potássio é dominanie, enquanlo que o sódio é ausente da fração particulada.

111.2.2.2 Composição quím¡ca da fração dissolvida

Foi medida a concentração de elementos d¡ssolvidos na chuva de Suzano. Os

resultados das análises químicas são apresentados nas figuras 111.2.6,|.11.2.7 e 111.2.8. Em geral,

verifica-se fortes variaçóes nas concentraçöes para cada elemento analisado, ao decorrer da

estaçáo de coleta. Da mesma maneira que para a carga particulada, esta variabilÌdade é

explicada pelo efeito de diluiçâo. No caso dos ânions analisados (Cl, SO+ et NO3), eles se

encontram, quase uniformemente presentes ao longo da estaçåo chuvosa, ao contrar¡o dos

cátions maiores. com efeito, a concentração de potássio, dominante no inicio da estação,

diminui em relaÉo ao cálc¡o e ao sódio, que aumentam fortemente. O sódio, como observado

antenormente, ocorre unicamente sob a forma d¡ssolvida.

No que concerne os metais pesados e o ferro, a concentração de z¡nco é

nitidamente dominante, podendo atingir 3 mg/L, o que representa uma valor notável.

Enquanto, o manganês apresenta concentraçóes que podem afingir 300 pg/L, as

concentraçóes de ferro dissolvido sáo da mesma ordem de grandeza que aquelas medidas na

fraçáo particulada. o cobalto, o cromo e o níquel, igualmente analisados, não foram

detectados.

Para estabelecer-se a proporção entre a fração dissolvida e a fraçáo particulada,

calcula-se a porcentagem média em étions dissolvidos em relação a massa total (soma

particulado e dissolvido) na chuva, nas coletas onde as duas concenirações foram medidas

(tabela lll.2.2). O interesse desta dist¡nção é o de perm¡tir a determinação da fração disponível

para os seres vivos, desde do contato entre as gotas de chuva e o solo.

rabela lll.2.2

Ks8
ca 99

M9 88 19

meteóricas.

Fe 63
Cu 90 20
2n983
Mn 100 0

médias da fraçáo
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Os dados obtidos evidenciam claramente que os elementos estudados estäo

majoritariamente sob forma dissolvida: a fração particulada é pouco importante. Como já se

podia prever pelos resultados precedentes, o ferro é o elemento que apresenta as mais baixas

porcentagens da fração dissolvida na chuva. Estes resultados são similares aos de Guieu

(1991) e Lorno (1989), que analisaram com precipitaçöes da bacia mediterrânea. No seu

relatório sobre as emissöes naturais e antrópicas na escala do globo, Nriagu (1989) assinala o

fato que alumínio e ferro são principalmente originados de fonte natural, contrariamente ao

zinco que é unicamente devido a fontes antrópicas.

No presente estudo, evidenciou-se um aporte não desprezável de partículas lateríticas

por erosão mecânica na chuva. Desta maneira, pode-se supor que estas partículas naturais

são a principalfonte de ferro nas deposições atmosféricas.

111.2.2.3 Assinatura química das águas meteóricas

O estudo do caráter terrígeno das amostras de chuva traz informa@es sobre a origem

da composição química das águas meteóricas. Assim, calcula-se o fator de enriquecimento FE

da composição da chuva em relação a do latossolo.

Para determinar este fator de enriquecimento chuva/solo, o ferro foi escolhido como

elemento de referencia. Com efeito, foi evidenciado no capitulo anterior lll.1, que este elemento

fazia parte do polo laterítico residual, marcador da alterita. O fator de enriquecimento é

calculado a partir das concentraçöes particulares e dissolvidas medidas nas precipitações e no

substrato, da seguinte maneira:

FE = (Ctl¿,*. +ner{ trra/t t an I Clt¿¡"" +nar{ ìua/t ì Fa)

-i,
$
C/.)

fl
\'
t--

ferro, na amostra aquosa, G substrato = valor do fundo pedológico para o elemento, ou para o

ferro (capitulo lll.1).Os resultados dos fatores de enriquecimento são expostos na tabela

Alll.2.4 em anexo e figura 111.2.9.

Com G11ciss.+parr.)F9/L) = a concentraçåo dissolvida e particular do elemento, ou do

C substrato ¿¡, / C substrato Fe

enriquecimento médros nas águas meteóricas

¡ltTlTulo oE GEoctÊNCtAl . Ull
- BIBLIOTECA -
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Apesar dos desvio-padrôes serem ¡mportantes, estes resultados ev¡denc¡am fatores

pos¡tivos elevados para todos os eìementos considerados. lsto indica que a compos¡ção

química das precipitaçóes náo reflete a composiçäo do substrato. o fato do zinco, cobre e

manganêS se distinguirem por fatores de ennquecimento particularmente altos sugere que a

principal fonte destes elementos é ligada a forte ind ustr¡alização da regiáo de Suzano.

111.2.2.4 Gomparação com outros locais

Para compleiar o raciocínio pfecedente, comparações entre as concentrações aqui

encontradas com as de outros locais conhecidos contribuem para esclarecer o problema. Os

valores mínimos, máximos e a media ponderada das concentrações dos íons maiores nas

águas de chuva de Suzano foram comparados aos de outros locais do Estado de Sáo Paulo

(Moreira-Nodermann, 1986 ; Tavares, 1983) (tabela lll.2.3). Os teores de elementos traços e de

ferro não eram disponíveis nestes trabalhos.

Em geral, as concentraçóes máximas e as médias ponderadas elevadas nas águas de

Suzano eståo mais próximas daquelas encontradas nas águas de chuva da cidade de Sáo

Paulo do que aquelas da cidade de Sáo José dos Campos. lsso corrobora o fato que Suzano

caracleriza-se melhor como uma zona Sob forte ¡nfluencia indusirial, AS elevadas

concentraçóes de nitratos na cidade de Såo Paulo são especificas de um local com forte

atividade humana. O fato de Suzano apresentar Valores ainda maiores evidencia,

def¡nitivamente, a contr¡buição de origem antrópica na composiçäo química das precipitaçöes-

Alem disso, os valofes obt¡dos para o sódio e o cloro, marcadores do meio marinho, såo

da mesma ordem de grandeza que aqueles de Ubatuba, cidade do litoral paulisia, significando

que a influencia oceânica sobre o local não é desprezível

111.2.3. Fluxo de elementos trazidos durante a estaçäo
chuvosa

Para estabelecer o balanço geoquímlco linal, calcula-se o fluxo anual de elementos

trazidos pela chuva. Ele é, comunamente determinado a partir das concentrações elementares

dissolvidas e particuladas. Entretanto, como a concentraçâo de elementos particuladas não foi

medida para todas as amostras, somente a concentraçáo de elementos dissolvidos ¡ntervém,

em um primeiro tempo. Depois, acrescenta-se a este fluxo, a porcentagem média da fração

dissolvida na chuva, anteriormente calculada (tabela lll.2.2).



Tabela lll.2.3: Comparação das concent[açöes de elementos dissolvidos das precipitaçöes para diferenles locais

CHUVA Cl NO¡ SO¿ Na K Mg Ca Dados
Cmin Cmax Cmed Cmin Cfiax Cmed Cm¡n Cmax Cmed Cm¡n Cmax Cmed Cm¡n Cmax Cmed Cmin Cmax Cmed Cm¡n Cmax Cme

Ubait¡ba (2) 0.68 5.30 2.00 I I I t I I 0.37 2.54 1.02 0,00 0.39 0.08 0.04 0.32 0.12 0.01 0.49

São José
dos

Campos (3) a 1.26 0.24 t t t t t t 0 0.31 0.1 0.01 0.7s 0.09 0 0.26 0.03 0 4.54 Ot lili*

Paulo;Cmin= concentração mfnima medlda;Cmax= concentração máxima medida e Cmed= cohcentração média pohderada, calculada com a formuìa Cmedp= ((CiPj)/ Pj, onde C¡ é a

concentragão do elemento e Pj, a pluviometria durante o perfodo de coleta. Os vaÌores são em mg/L.

Anats.419-424.

4

3 0.68 Moreira-

1986
0.12 Tavares

1983

o



Para um elemento, o fluxo é catculado da maneira seguinte (segundo Guieu, 1991)

F = [ x (C11oiss.mq/L)érr x v1r.--2¡)] / %¿¡"'.¿r

Com G11ai"". me/L) éu = a concentraçâo dissolv¡da do elemento na amostra, V 1r.¡-2¡ = o

volume de água de chuva recolhido durante o periodo de coleta da amostra ê % ¿¡55. ¿¡1 = ê

porcentagem media da fraçáo dissolvida na chuva. Os resultados såo apresentados na tabela

It.2.4.

Tabela llt.2.4: Fluxos trazidos pelos depósitos
atmosféricos durante a coleta (Tmeses) e durante o

Elemento

Para os ânions, o valor do fluxo é fortemente subestimado pois, ele é unicamente

estimado em funÇão da fração dissolvida. As concentraçöes particuladas nâo foram medidas.

Apesar de ter-se admitida a hipótese que o volume das precip¡taçóes fora da estaçâo

chuvosa é desprezível nestas condiçóes climálicas, não se pode esquecer que os valores do

fluxo aqui calculados, foram estabelecidos para 7 meses de coleta. com efeito, como as

concentrações medidas correspondem as concentraçôes efetivas das águas meteóricas, mas

também as deposiçöes atmosféricas secas, segundo proporções desconhecidas, a

extrapolação direta deste fluxo para todo um ano levaria a um valor mínimo, subestimado. Afim

de sanar esie problema, recalcula-se o fÌuxo a partir dos dados de pluviometria do DAEE. O

novo valor do fluxo é:

NO3"
so4-
Na
K
Ca
Mg
Fe
Cu
Zn
Mn

103

1013
1 193
736
285

192

l8
't0

1'12

Fluxo
recalculado

1361
1603

989
384

258
51

24
13

151

20

F"nu"r = F2,,'"". X Pun.

Pz ,n"".

Fanuat = Fz ..s-x IpAEE¡n.

Sabendo que P 
"n. 

= Pl¡¡¡3n-
Pz r"" Pz oa¡e
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Com F7 ..,. = fluxo anteriormente câlculado paÊ 7 meses de coleta , Poree un. =

pluviometr¡a anual media estabelec¡da pelo DAEE (1360mm) , Pz n''".. = pluv¡ometria medida

para os 7 meses de coleta, Pz e¡s¡ = pluviometria media estabelecida pelo DAEE para os 7

meses correspondentes (1018mm) e P an. = pluviometria anual para o ano de coleta, náo

medida.

Os novos valores assim obtidos apresentam na tabela 111.2.4.

:--:-:--r 

-

- 
O estudo das entradas atmosféricas evidenciou:

-a existência de uma f ração particulada composta de restos de
vegetaís e de materíaf laterítico (mineraís constituintes do solo,

-contribuiçöes principalmente antrópicas e marinha para a

composiçäo quím¡ca das precipitaçöes,
-o fato dos elementos estarem em sua maior¡a sob forma dissolvida'

com exceção do ferro,
-uma forte concentração dissolvida para o zinco, o manganês e o

cobre,
-que as águas de chuva tem pH acido (-4.8).



lll.3 A, água de percolação do sols

A solução que circula no perfil pedológico tem o duplo papel: mecånico (deslocando

partículas orgânicas e m¡nerais) e fisico-químico. Num perfìl de solo, três t¡pos de água

coexistem: a água livre do solo, que ocupa os grandes poros, a água intersticial que envolve

partículas e a água de constituiçáo dos compostos do solo. No presente trabalho, a uiilizaçáo

de Iisímetros va¡ só permit¡r a coleta da água que percola por gravidade após um evento

chuvoso.

A amostragem de água dos lisímetros foi feita em paralelo com a amostragem das

precipitações, ao longo da estação da chuva. como já mencionado o lisímetro L1P1 foi

instalado sob o horizonte A humífero e o lisímetro L2P1 a um metro abaixo da superficie' ao

nível da transiçáo solo-alterìta.

lll.3.1 Volumes percolados

Noiniciodaestaçãochuvosa'aprimeiraamostradeáguadepercolaçäofoirecolhida

em L1P1, na data do 26 de dezembro, ou seja 20 dias após da primeira chuva. A primeira

amostra em L2P1, data do 17 de janeiro (tabela All.3.'1 e figura lll.3.1). Esta defasagem entre

as amostras dos lisímetros e as precip¡tações evidencia que o trânsito da água no horizonte de

superfície do perfìl lateriiico se faz de uma maneira bastante lenta'

Em seguida, durante a estação chuvosa, as águas nos lisímetros puderam ser

coletadas somente quando ocorriam fortes precipitaçöes (>70 mm/semana). Este fato nos le

a supof a existência de uma evaporaçáo muito importante entre os eventos chuvosos, que f'

chegam a compensar precipltaçôes sucessivas, inferiores a 40mm/semana'

NoqueconcerneosVolumescoletadosnointeriordoperfil,elesapresentamuma

evoluÉo clássica de fluxos veriicais, isto é que os volumes coletados são mais elevados em

superfície (LlPl) que em profundidade (L2P1). Com efeito, no horizonte superior humífero, a

água é retida, absorvida, depois transpirada pelas raizes e va¡ percolar nos honzontes

inferiores só quando a saturação da rhizosfera atingida (Cornu, 1995)'

lll.3.2 Caracterizaçäo das águas de percolação

osvaloresmédiosdospHeEhparaasamostrasfiltradasounãodeL1P1eL2P1sáo

apresentados na tabela 111.3.1. De um modo geral, os valores de pH das amostras filtrâdas são

supenores e os de Eh inferiores que os das amostras não filtradas
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A diferença' entretanto, é sempre fraca. o pH das águas l¡Vres do solo, Sob o horizonte A é

¡¡geiramente mais elevada do que das águas a 1 metro de profundidade e o Eh é inferior' Esta

diferença entre o horizonte humífero e o horizonte mineral foi observada por outros autores

(Cornu, 1995), mas para uma profundidade menor de solo

Em relaçåo ao pH das precipitações (pH.5¿¡"=4'8), estes dois pH såo menos ácidos' de

uma unidade, aProximativamenie.

Tabela lll.3.1 : pH e Eh médios das águas de p9rc.¡lqEæ lþ Jelo
Solução filtrada Soluçáo não

lisimetro pH Eh (-vì pH 
filtt"Ëî 

(rvt

111.3.2.1 Carga Particu lada

Ainstalaçãodelisímetrostipoplacanosoloperturbasuaorganização'Nainterface
placa-solo, favorece fortemente a retirada de material particulado durante as coletas e torna-se

impossível avaliar a importância deste fenômeno. Afìm de mitigar este efeito, escolhe-se para

analisar e comparar, unicamente, a fração incluida entre O,22 e 0,45 pm das amostras'

osteoresdematerialparticular(0,22vm.-x<o,A5¡.rm)dasdiferentesamostraseoS

volumes percolados correspondentes são representados na ligura I11.3.2. os valores de cargas

particularesdaságuasdosololateríticonãoultrapassam0,2gllevariamaolongodaestaçáo

chuvosa, sem relação particular com os volumes percolados. Pelo contrario, estes valores são'

geralmente,maiselevadosparaasprimeirasamostrascoletadas,queremLlPlouemL2P,

Asprimeiraságuasquepercolamoperfilarrastamaspartículasmaismoveis,queså..'
acumuladas desde a ultima estação chuvosa.

Noqueconcerneam¡neralogiadomaterialparticulado,osdifratogramasderaiosXdos

filtrosdeLlPlmostramqueafraçâoparticuladadaságuasdepercolaçåocontêmcaolìnita
dominante,traçosdegoethitaedemuscovitae,asvezes,g¡bbs¡ta-EmL2Pl,aproporçãode

muscovita é mais lmportante.

AobseNaÉoaoMEVcorroboraestesresultados:distingue.sepoucorestosde
Vegeta¡s,masnumerosasplaquetasdispersasdecaolinita.Anota-seigualmenteapresençade

microcristais de anatásio (3 pm de tamanho), de grâos de quartzo arredondados ou angulosos

e de bastonetes de halloysita. Ao contrario das observaçóes realizadas para as precipitações,

onde os restos de vegeta¡s säo muito abundantes, o material particulado das águas de

percolação é essencialmente mineral.

L1P1

L2P1 5,a qA 53 11O'a
5] 80,4 5,5 ',100,8
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Os filtros das amostras L1P1 26ldéc., L1P1 17lianv., L1P1 24lianv , L1 P1 31/janv',

L1P1 18/fév., L2P 1 l7ljanv., L2P1 2Ltjanv. e L2P1 31/janv. foram dissolvidos afim de permitir a

análise da composiçåo química da fração particulada. As concentraçóes medidas sáo

apresentadas nas figuras lll.3-3 e lll.3.4 e na tabela Alll-3.2. Na fração particulada, os ieores

elementares säo mais ou menos constantes nas amostras em L1P1 e mais var¡áveis em L2P1

durante a estação. O ferro e o poiássio são os elementos dominantes, enquanto o cobre e o

sód¡o estáo ausentes do material parliculado.

111.3.2.2 Composição da fração dissolvida

Os resultados das análises das concenira@es de elementos dissolvidos são expostos

nas figuras lll.3.5 a 7 e na tabeta Alll.3.1 em anexo. As concentrações medidas na solução de

percolação do solo sáo muito baixas, o que já foi observado no c€tso de solos naturais (Murphy

ef a/., 1998 ; Cornu, 1999) ou mesmo cultivados (Smal e Misztal, 1996).

Nas águas estudadas, nota-se que os elementos dom¡nantes são os sulfatos, o cálcio e

o ferro, o que difere da composiçåo das precipitaçóes. As concentraçöes sáo em geral quase

constantes ao longo da estaçåo, a exceção das primeiras amostras coletadas As duas

prime¡ras de L1P1, para aS quais náo ex¡Ste amostras correspondentes em L2P1, mostram

efetivamente valores de concentraçöes mais elevadas. Supóe-Se que enquanto a saturaçáo do

solo nåo é ating¡da, a água näo escoa no perfil. Seu tempo de residência no horizonte supenor,

alias máximo, aumenta a transferenc¡a de elementos para a solução

No caso de uma comparação entre dois meios, neste caso águas de percolaçäo do solo

e a chuva incidente, o cálculo do fator de enriquec¡mento é comunamente utilizado Sendo que

o zinco apresenta, nas águas de chuva, teores muitos elevados de origem antrópica, pode ser

tomado como elemento de referência. O fator de enr¡quec¡mento é calculado a partir de

concentraÇões part¡culadas e dissolv¡das nas águas livres do solo e nas águas meteóricas, da

seguinte maneira:

FE = (Cr",". *nârr hrr'/t ì ¿tt / Ctt¿i...*o"rt.luo/Ll Zn)

ComGllaiss'*part.}ug/L}=aconcentraçåodissolvidaeparticuladadoelemento,oudo

zinco, na amostra aquosa; C 
"huva 

= concentração dissolvida e particulada media para o

elemento, ou para o zinco, nas águas meteóricas

C chuva élt / C cnuua zn
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Os resultados obtidos evidenciam um enriquecimento global das águas do solo para

todos os elementos, com exceçäo dos n¡tratos e do cobre em L2P1 (figura lll.3.8 e tabela

Alll.3.3 em anexo). Supondo que as variaçóes da relaçäo águas livres/chuva para o zinco se

explicam por um efeito de concentração devido a perda do volume de água inicial, os fatores

de enriquecimento superiores a 1 confirmam a troca entre a soluçåo e as fases solidas do solo.

Quando a água entra em contato com o compart¡menio m¡neral, ela favorece a alteração dos

minerais.

Pode-se definir três tendências de comportamento disiintos para estes elementos

enriquecidos, apesar dos desvio-padróes serem elevados:

-elementos com concentraçóes superiores em LlPl com relação a L2P1

(nitratos, Na, Mg, Fe e Cu). Em complemento do aporte das fases minerais, existiria, ao

nível do horizonte A, uma forte mobilização destes elementos pelo compartimento

orgânico, quer seja por açåo direta (exudações das raízes), quer por ação indireta

(alteração dos constituintes minerais do solo favorecida pelos microorganismos e os

ácidos orgânicos). Durante o percurso da água no perfll, uma fraçåo destes elementos

vai ser de novo precipitadq ou fìxado, pelos constituintes do solo, o que explicaria as

diminuiçóes de concentraçåo,

-elementos com concentrações inferiores em L1P1 com relação a L2P1 (K e

Mn). Nesie caso, o fato dos horizontes argilo-arenoso apresentarem teores mais

elevados na soluçäo do solo, iraduz uma dominanie mineral para o enriquecimento das

águas,

Figura lll.3.8: Fatores de enr¡quec¡mento medtos nas aguas de percolaçao
solo.

SO¿ Na

1ll

Zn Mn
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-elementos a concentrações semelhantes em Ll Pl e em L2P1 (Cl' sulfatos e

Ca). Verifica-se conservação dos teores ao longo do perfì|.

It|.3.2.3 Porcentagens da fração dissolvida nas águas de percolaçäo
do solo

A porcentagem media da fração dissolvida em relação a massa total nas águas do solo

foi calculada da mesma maneira que para as precipitações. Os valores obtidos estäo

apresentados na tabela 111.3.2.

Tabela

Elemento - 
-¿esvø- 

- 

-oesi¡o-
/o padráo /o Padrão

Na í00 0 100 0

Enquanto a fração particulada é desprezível nas águas de chuva, ela é, nitidamente,

ma¡s ¡mportante nas águas de percolação. Alem das partículas solidas orgânicas que

const¡tuam, essencialmente, a fraçåo particulada das águas de chuva, tem inúmeras partículas

minerais que são acarretadas pela água de percolação do solo.

Nestas águas, o sódio, o cálcio, o magnésio e o cobre estão, essencialmente, sob e

forma dissolvida nas águas do solo, o que é exatamente o contrario para o ferro O zinco e o

manganês se dividem entre as duas fraçöes, enquanto o proporção da fraçåo part¡culada de

potáss¡o é bem menos nas amostras em L2P1 que em L1P1.

lll.3.3 Fluxo de elementos drenados pela água de
percolação do solo

Da mesma maneira que para as precipitaçöes, o fluxo médio é calculado a partir da

soma dos fluxos em elementos dissolvidos, acrescido pela porcentagem da fração d¡ssolvide e

corrigida pelos dados da DAEE. Os fluxos obtidos apresentam-se na tabela lll.3.3-

|t.3.2
na

K6920
Ca953
M9972
Fe63
Cu 100 0
Zn 47 16
Mn 40 17

Porcentagens médias da

LzP1

983
100 0
100 0
11 6
100 0

fração

37 42
31 2S



TaÞela lll.3.3 : Fluxos ( méd¡os > drenados pela água

cl
NO3'

so4-
Na

K

Ca

Mg

Fe

Cu

Zn

Mn

Estes valores de fluxo eståo todos subestimados porque só a i.açáo part¡culada incluída

enlre 0,22 e 0,45 pm foi levada em conia. Alem disso, no que concerne os ânions, os fluxos

foram calculados unicamente a partir das concentrações de elementos dissolvidos.

como pode-se constatar, os fluxos obtidos säo da mesma ordem de grandeza

(mg/m2lano) que os fluxos trazidos pelos depósitos atmosféricos, apesar dos valores serem

entretento mais ba¡xos.

390

112

992

212

249

536

419

14

21

467

41

67

120

33

23

0

4

5

] f, I estudo das águas de percolação do solo evidenciou:

-fracas concentrações de metais dissolvidos ou part¡culados,
-o fato dos elementos se dividirem mais eqüitat¡vamente na fração

particulada para as águas do solo que para as águas de chuva'
-que o ferro se èncontra essencialmente sob a forma particulada'
-que as águas de percolação possuem pH super¡or as das águas de

chuva, mas permanecendo ¡gualmente ácido (-5.5).
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Caracierizandos, do ponto de vista geoquímico, o resíduo compactado e o meio natural

que o cerca, é agora importante conhecer o impacto que este resíduo provoca sobre seu meio

próximo e compreender os fenômenos ocorridos.

Num primeiro momento, isto signifìca aplicar ao estudo dos solos sob influência do

resíduo, o mesmo proced¡mento analítico que o utilizado até então, completando-o porém,

com uma abordagem comparat¡va com os dados do fundo geoquímico natural.

Num momento seguinie, ião logo esteja estabelecida a contaminaçäo dos solos por

elementos do resíduo através do esiudo dos dados geoquímicos globais, a análise química

das diferentes frações granulometricas do solo e das efrações químicas serão trabalhadas,

afìm de localizar os elementos contaminanies e explicar sua migração no meio.

A partir das observações macromorfológicas precedentes, duas zonas potencialmente

contaminadas foram comprovadas:

-a zona do depósito, compreendendo o solo subjacente à camada do resíduo, e

também os solos associados aos montículos de lodos depositados posteriormente;

-a ¿ona da vertente, a jusante do depósito, que constitui uma zona de forte

coluvionamento.

lV"1 Zona do depósito

Complementando o estudo das amostras dos diferentes perfìs de solo desta zona, será

abordada neste capítulo a análise das águas dos l¡símetros coletadas no perfil P2. Elas nos

darão informaçöes sobre a natÏeza dos elementos do resíduo que passam para a solução ou

das partículas que migram para o eliterior. As amostras de solo e de alterita coletadâs sob os

horizontes de lodo da seção transversal foram analisadas e depois comparadas aos dados de

fundo geoquímico natural.

1V.1.1 As águas dos lisímetros no perf¡l P2

Da mesma maneira que para a coleta das águas de percolação do solo natural, a

amostragem dos lisímetfos foi efetuada paralelamente à amostragem das precipitaçóes,

durante toda a esiação chuvosa. Nota-se que o lisímetro L1P2 está ¡nstalado sob a camada
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do resíduo, que o lisímetro L2P2 situa-se quase na transição horizonte B - horizonte C e o que

o lisímeiro L4P2 está instalado a 115 cm da superfície.

Duranle a coleta dessas amostras, foram verificados inúmeros problemas. O solo

desmoronou várias vezes no nível das caixas lisimétricas e foi preciso reinstaláìas. A proteção

superior do lisímetro, que impede a penetração dos escoamenios exteriores, náo

permaneceu, no início da coleta, sempre no lugar correto. Finalmente, quando bem colocada,

mais nenhuma amostra foi coletada.

De acordo com estas úliimas constataçôes, chegâ-se à conclusão de que a água

recolhida nos lisímetros em P2 é mais representativa das águas eferiores que fluem sobre o

resíduo e sobre o perfìl até o lisímetro, do que a água que percola no interior do perfil (o poço

P2 estando coberto, exclui-se a entrada direta da água da chuva). Assim, é mais correto

considerar neste estudo que as águas dos lisímetros em P2 correspondem às águas de

escoamento do residuo. É, portanto, nesta base, que seräo feitas as deduçöes a seguir.

1V.1.1.1 Garacterização das águas de escoamento

Os volumes coletados pelos diferentes lisímetrr¡s (Tabela AlV.1 -anexol nåo são muito

signifìcativos, sobretudo quando comparados aos volumes das precipitaçöes. Tais volumes

nåo possuem grande relação com a pluviometr¡a (F¡gura lV.1.l). Nota-se, somente, que as

variações såo muito importantes no caso do lisímetro 11P1, enquanto os volumes em L4P2

continuam pequenos e variam pouco.

No que diz respeito à carga particulada e, a exemplo das águas livres do solo, decidiu-

se analisar e comparar somente a fração compreendida entre 0,22 e 0,45pm, afim de ev¡tar o

efeito provocado pela retirada do material ligado à instalação dos lisímetros

Os teores em material particulado (0,22 pm <X<0,45 pm) das diferentes amostras e os

volumes correspondenies coletados estäo representados na Figura lV.'1.2. Em relação aos

Valores obtidos no caso do perfil natural, estes teores Såo muito diferentes. Eles sáo pouco

elevados, nåo uttrapassando 100m9/1. Durante as fìltragens, constatou-se que mesmo os

filtros O,45pm estavam relativamente pouco carregados em comparação com os das águas

livres do solo natural.
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Os valores médios de pH e potenciais redox para as amostras filtradas ou não dos

lisímetros em P2 estäo apresentados na Tabela |V.1.'1. De mane¡ra geral, os va¡ores de pH e

dos potenciais redox de ambos as amostras nåo são s¡gnif¡cat¡vamente diferentes; assim

sendo, a análise química foi realizada somente sobre as águas filtradas.

Tabela |V.1.1 : ÞH e Eh médios das aouas de lisimetro de P2

No entanto, os valores de pH säo normalmente elevados e os potenciais redox muito

negativos. No caso do lisímetro L1P2, estes valores médios sáo muito similares aos velores

medidos nos lixiviados dos testes de reatividade do resíduo (capítulo ll.3). Ao contrário, no

caso do lisimetro L4P2, o pH e o Eh exibem valores mais prÓximos da "normal", isto é, valores

que se âproximam dos medidos nas águas naturais de percolação do solo ou das

precipitaçóes.

A diferença entre as águas dos dois lisímetros é também comprovada pela

mineralogia- Enquanto a identificação mineralóg¡ca por DRX do material part¡culado do

lisímetro L4P2 evidenc¡a, a presença pnncipalmente, de caolin¡ta e muscovita, detecta-se

também, a existência de brucita e do composto tipo talco nas amostras do lisímetro Ll P2

(Figura 1v.1.3). Além dos filossilicatos, do tipo 1/1, as observações ao MEB permitiram

evidenciar a presença de nódulos de manganês no material particulado de l1P2 (Foto lv.l e

Figura lV.1 .4), o que nåo se observa em L4P2.

Os resultados das análises químicas das fraçóes dissolvidas e pârticuladas estáo

apresentadas nas Tabelas AlV.1 e AlV.2, respect¡vamente (anexo).

No que se refere às concentraçóes dos elementos dissolvidos, os ânions apresentam

teores elevados, da ordem de 2OOmg/L pata L1P2 (Figura lV.l.5). Entretanto, o mais notável

continua sendo o elevado teor em magnésio (-200m9/L mínimo) em relaçåo aos outros

cátions (-10m9/l) (Figura |V.1.6).

No caso dos metais pesados e do ferro, as variaçóes das concentrações são muito

importantes (Figura lv,l,7). De fato, as concentrações são geralmente baixas (-1o¡rg/L), mas,

com maior freqirência, os metais estão ausentes na fraçåo d¡ssolvida

Lisimetro

L1P2
L4P2

Solução filtrada

ÞH Eh (mÐ pH Eh (mV)

9,0

7,68

103 9,0 100,6

-24 7,66 -22

Solução não
f¡ltrada
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Figura |V.1.3: Difratogramas do material particulado das amostras de água coletadas nos
lísimetros do perfíl P2.
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Foto lV.1: Nódulos d.
materiaf particuf ado dos

manganês observados no
símetros de P2.

Figura lV.1.4: Espectro EDS com os
elementos identificados nos nódulos (N) da
fotografia lV.1.
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Na fração pârticulada, o magnésio permanece como elemento predominante, mesmo

sendo suas concentraçóes mil vezes inferiores (-100(g/L) às concentrações dissolvidas

(F¡gura lV.1.8). Ao contrário, os melais e o ferro apresentam uma distribuição um pouco mais

homogênea em relaçåo à fraçao dissolvida (Figura lV.l.9). O ferro continua sendo o elemento

dominante, como se observava nas águas livres do solo natural. O fato das concentrações de

ferro particulado ser pelo menos cem vezes mais elevada nas amostras dos lisímetros

inferiores (L4P2 e L2P2) em relaçåo ao lisímetro L1P2, corobora a origem laterítica deste

elemento nesia fração.

Sem grandes cálculos, é evidente que os ânions e os cátions maiores estáo,

principalmente, na forma dissolvida, contrar¡amente aos metais e ao ferro, que estão melhor

representados, e de maneira mais uniforme, na fraçåo particulada.

lV.1.1.2 Fluxo dos elementos exportados pelas águas de escoamento
sobre o depósito de resíduo

Para o cálculo do fluxo, será cons¡derada apenas as águas coletadas em LlP2, as

quais estiveram em contato unicamente com o resíduo; as águas coletadas em L4P2

escoaram, também, sobre o perfil laterítico desnudado.

Como os volumes coletados não são representativos dos volumes reais, formulou-se a

hipótese de que o volume das águas de escoamento sobre o depósito de resíduo é próximct

ao volume das águas de chuva que chegam Sobre o resíduo. Anteriormente, foi mostrado que

o depós¡to comportava-se como uma camada compacta e impermeável, sendo as

precipitaçöes incidentes pouco susceptíveis a penetrá-la.

O fluxo médio foi obtido a partir da soma dos fluxos calculados multiplicando-se o

volume da água precipitada pela concentração. como os volumes coletados nåo sáo

representativos, o fluxo foi corrigido pela pluviometria total durante os meses de coleta

Assim F7*"" = [ X (ClFsrL¡ x V 1r.*-2¡ ) l r! I]J4".
>V

F"nu"t = F2."" X PoaeE 
"n.
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Sendo: C1,gL¡ = a concentraçäo do elemento na amostra, V(.,n-'?) = o volume de água

precipitada durante o período de coleta da amostra, PDAËË an. = pluviometria média anual

estabelec¡da pelo DAEE (1360Um2), PTmes = pluviometria medida nos sete meses de coleta

(69'1/m'?) e PTDAEE = pluviometria média estabelecida pelo DAEE para os sete meses

correspondentes (1 o1 8L/m'?).

Tabela |V.1.2 i Fluxos médios de elementos exPortados
pelas aguas de escoamento sobre o deposito de

Fluxo

ct
NOr

so4
Na
K

Ca

Assim como os outros fluxos calculados pelas precipitações ou pelas águas de

percolaçáo do solo, estes valores subestimam o fluxo real, pois somente a fração particulada

compreend¡da ente 0,22 e 0,45¡rm foi levada em conta. Além disso, no que diz respeito aos

ânions, os fluxos foram somente calculados a partir de concentrações dissolvidas

|V.1.1.3 lnterpretações e discussão

L1P2
176

141

142

2.27
'10.6

4.54
221

Ftuxo (mg/m?/ano).

L1P2
Fe 3.83

Cu 0.34

Zn 0.98

Mn 1.74

O estudo das águas dos lisímetros instalados no perfil localizado sob a camada do

resíduo permite várias constataçóes importantes. Em primeiro lugar, o fato de não Ter sido

recolhida mais nenhuma amostra d'água no perfil quando os lisímetros foram corretamente

colocados significa que o volume d'água que circula livremente no perfìl P2, sob o resíduo, é

particularmente pequeno, bem ¡nferior ao observado no perfil natural P1

Além disso, se as diferenças de valores da carga particulada observados entre o perfl

laterítico "senso stricto" e o perfil P2 revelam a fraca assinatura do solo laterít¡co nestas águas

de P2, mostram, também, que a perda de material, ligada à instalaçåo do lisímetro, é limitada.

Este material transportado depende do volume percolado, o que confìrma o fato do volume de

água que percola no inierior do perfil ser efetivamente pouco importante
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Parece que a presença da camada do resíduo induz um importante efeito

impermeabil¡zante para o solo subjacente.

Por outro lado, a caracterização geoquímica das águas coletadas em P2 confirma a

hipótese formulada a partir das observaçóes de campo, ou seja que estas águas

correspondem às águas de escoamento sobre a camada do resíduo. Efetivamente, o estudo

do pH, do Eh e da composição das fraçôes dissolvidas e particuladas desias águas mostrou

d¡versas similaridades com as águas dos lixiviados dos testes de estabilidade do resíduo e

não com as de percolação do solo.

o fato das águas provenientes do lisímetro L4P2, parte inferior do perf¡l de solo,

registrarem valores de pH mais próximos dos norma¡s que as águas coletadas em L1P2,

explica-se pelo seu distanciamento do resíduo. Depois de escoar sobre o resíduo, a água

percola verticalmente o perfil do solo, enquanto que ela se limita somente ao resíduo no caso

do lisímetro L1P2. A existência de nódulos de manganês e de minerais do resíduo na fração

particulada das águas de L1P2 destaca bem sua proximidade em relaçäo à camada do

resíduo e, também, a possibilidade de movimentaçäo de pafiículas por erosäo física.

corroborando estes resultados, as concentraçöes medidas nas águas do lisímetro

mostram as mesmas característ¡cas que as águas dos lixiviados dos testes de estabilidade

Quer dizer que o magnésio é o elemento predominante, tanto em soluçáo como no

particulado, enquanto as concentraçöes de metais permanecem muito ba¡xas. Como previsto

a partir dos testes de reatividade do resíduo, os metais såo pouco mobilizados pelo fenômeno

de escoamento. lnctuídos nos microcrisiais, que se encontram diluídos na matriz magnesiana

compacta, eles foram pouco at¡ngidos pela solução de alteração.

Ao contrário, o magnésio, presente em grandes quantidades no resíduo, na forma de

grandes crista¡s, de tamanho, por vezes, miliméiricos, ou na matr¡z, é mais sensível à

alteração. Os carbonatos, presentes na superfície da camada, assim como a magnesita,

d¡ssolvem-se, efetivamente, ao contato com as águas de chuva, que possuem um pH bem

mais ácido que o pH do resíduo.

Pelo contrário, as análises da fração particulada mostrafam que partículas ricas em

metais podiam ser extraídas do resíduo e, preferencialmente, nesta forma sólida, dispersam-

se no meio externo.



!V.1.2 Perfil pedológico P2

Como as amostras do poço P1, as amostras sólidas coletadas no perfìl do poço P2,

sob a camada do resíduo, foram caracterizadas, do ponlo de vista químico, morfológico e

mineralógico, afìm de comprovar a contaminação do substrato pelos elementos do resíduo.

lV.1.2.1 Caracterização das amostras do solo

Os resultados das anál¡ses químicas das amostras sólidas såo apresentadas na

Tabela lv.l.3. Em relação às amostras de solo laterítico de parte inferior do perfil, as

concentraçöes do resíduo em manganês, magnésio, zinco, chumbo e níquel são muito mals

importantes. Para o estudo a seguir, foram, pr¡nc¡palmente, estes elementos escolh¡dos

como marcadores do resíduo e alvo de nossa atenção'

As Figuras lV.1.1O (a) e (b) representam as concentraçôes de óxidos de manganês e

magnésio e de metais pesados, respectivamente, medidas em função da profundidade no

perfil. Em comparação com aS concentraçóes medidas no resíduo, as concentrações dos

horizontes do Solo säo muito menores; a diferença enlre as amostras do resíduo e aS

amostras do solo é bem nítida em todos os casos. O fato de não haver diminuiçäo progressiva

da supefície em direção à base leva a crer que há pouca ou nenhuma migraçáo dos

elementos do resíduo em direção ao solo subjacente.

No que se refere à identifìcaçäo mineralógica, os difratogramas de DRX das mesmas

amostras de solo só comprovam a existência das fases minerais típ¡cas do solo laterítico:

quartzo, caolinita e muscovita (Figuras lV .1 .11 e 12).

Para resumir as observaçöes micromorfológicas real¡zadas, fotos de lâminas delgadas

das amostras do solo do perfil, as mais susceptíveis de serem contam¡nadas (amostras 24, 25

e 26), estão reunidas na Figura IV.1.13. Estas observaçöes micromorfológicas,

complementadas pelas observaçöes do MEV, näo apresentadas aqui, corroboram os

resultados precedentes. Nenhum mineral ou formaçäo atípica foi observado em comparação

com as amostras do solo natural de P1. No conjunto, as características morfológicas

observadas sáo parecidas àquelas dos horizontes do perfil natural

t25



Tabela |V.1.3: CaracterizaÇão química das amostras do perfil P2

Amost Profr¡nd. S¡O, Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 LOI Cu Pb Zn N¡ Cr Ctotal pH Med¡a

2-1', o-12 15,97 4,3 6,13 4,41 35,71 1,22 0,06 0,53 0,21 29,61 20463 5192 24851 87 121 3'58 9'50

2-2' 12-22 24,0A 6,7 7]a 5,48 25,18 1,29 0,06 0,29 0,38 25,95 10097 223926322',103 88 2'49 9'50

2-B 23-26 59,65 20,1 8,57 o,o1 0,36 O,O2 o,o5 0,84 1,12 9,32 30 15 30 20 96 0'26 6'19

2-C 2630 60,31 19,8 8,5',1 o,O2 0,32 0,01 0,07 0,95 1,13 8,89 28 A 23 20 90 0,25 5,71

2-D 30-33 58.48 2o.O 9,68 0,01 0,32 0,0',1 0,06 0,95 1,11 8,9 26 10 22 31 92 0,25 5'82

2-Ê. 3336 58,96 20.3 8,98 o,O1 0,3 o,o1 0,06 0,98 1,17 8,65 30 11 23 ?0 100 0'24 5'28

24 3343 60,23 20,0 7,83 o,O2 0,32 o,O8 o,O5 0,78 1 ,08 9,08 25 15 34 16 86 0'25 5'05

2-5 5040 60,43 20,1 7,99 o,O1 0,3 0,07 0,08 1j8 1,2 I,A2 23 18 30 ft A7 0'23 4 
'66

24 70.80 58,58 2o,1 7,65 O,o2 o,2g 0,06 0,og 1,44 1,2a 939 30 '18 43 17 97 0,22 4,92

2-7 85-ss 50,93 25p g,71 0,04 0,4 0,06 0,1 2,21 1,61 9,58 37 32 53 15 108 0,12 5'04

2€ 130-140 54,51 23,6 10 O,O2 0,34 0,1 0,1 1,38 1,44 8,92 39 25 36 15 101 0'15 5'14

2-9 160-170 59.33 21,5 8,55 O,O3 0,26 0,06 O,O5 0,76 0,91 9,01 33 15 30 1,5 69 Jf2-:-'21--J-3

lcn) i/o oÂ % ok o/o o/o o/o Þ/o o/o ok ppm lpllL PIq PP! ePI - %

'amostras de residuo

pH
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Figura lV.1.12: Difratogramas das amostras 24 a 29 de solo do perfil P2.
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Perfil P2

Foto 1V,1.13a: Parte de cima do horizonte B, diretamente abaixo da camada de resíduo.
Distíngue-se os gnandes crístais de quarlzo fnaturados, íncluídos numa matríz argífoÉmrginosa
fina. A macropomsidade é pequena, ou fechada (luz nalural).

0m

Foto lV.'l .13b: Parte baixa do horizonte B. Encontra-se os rnesmos elementos que na folo
precedenle mas a é agui facilmente observável, sendo mais inportante
e må¡s

Foto 1V.1.13c: Horizonte C. Encontra-se as carac{éristicas de um horizonte laterilico, com
quarEos angulosos. pouco fraturados, alguns cristais de muscovite, incluidos numa matriz
fina mcnos femrginosa.

Flgura lV.l.l3: Descrição dos horizontes laterltlcos do pert¡l P2
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Ao contrário, a porosidade do solo da parte superior da amostra 24 parcce ser menor

que a observadå um pouco ma¡s abaixo. As medidas de densidade aparente, realizadas sobre

as amostras do perf¡l såo apresentadas na Tabela Alll.1.1. Nas amostras mais próximas à

camada de resíduo (amostras 2-B a 24), o valor médio da densidade aparente é de 1,69

g/cm3. Nota-se que, aqui, a densìdade aparente é superior à média calculada para as

amostras dos poços naturais (-1,48 glcms). lsso significa que houve aproximadamenle 20%

de perda de porosidade, tomando-se com base o valor médio dâ densidade real do Solo

laterítico.

As variaçöes de pH, observadas no perfil, apresentam uma diminuição progress¡va das

amostras da base do resíduo para o meio do perfil (Tabela |V.1.1 e Figura |V.1.14). O valor do

pH médio é de 5,3, mais elevado que o valor do pH médio do perfil P1 (pH=a,72).

Ëigure |V.1.'14 : Variations de pH des échaniillons latér¡tiques sous la dalle de déchet

lV.1.2.2 Normalização das concentraçöes

t_

Afim de verificar o grau de contaminação do solo, os dados químicos foram

normal¡zados em relação aos valores do fundo pedológico. O fator de enriquec¡mento FE para

um elemento é, então, igual a C/CO, sendo C, a concentração na amostra, e C0, o valor do

fundo pedológico (Xio ef a/., 1999).

FE deve estar próximo a 1, se a amostra considerada näo est¡ver contaminada. os

resultados säo apresentados na Tabela Alv.3, (anexo) e na Figura |v.1.15, para os óxidos de

manganês e magnésio e para Cu, Pb, Zn e Ni-

Em geral' para os metais, as variações de FE, observadas ao longo do perfil são

relativamente pequenas e estáo no limite da margem de erro. O manganês, é o único metal a

apresentar um ennquecimento mals signif¡cativo na base do perfil (cerca de 80 cm)
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Figura 1V.1.15: Fatores de enriquecimento de (a): MnO e MgO; (b): Cu, Pb, Zn e Ni nas amostras do perfil P2.
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No caso do magnésio, elemento marcador do resíduo, os valores de FE' no poço P2,

sâo mais ou menos constantes ao longo do perfil e mostram que aS concentrações medidas

são três vezes mais importantes que as do fundo geoquímico.

|V.1.2.3. lnterpretação e d¡scussão

Do ponto de vista químico e mineralógico, o estudo dos horizontes do perfil laterílico

Subjacente à camada do resíduo mostrou que as amOstras coletadas näo apresentavam

d¡ferenças sign¡ficativas para zinco, cobre, chumbo e níquel em relação às amostras

provenientes dos perfìs P1 e P3. Na realidade, as concentraçóes destes elementos e a

identificação mineralógica säo, sensivelmente, ¡dênticas àquelas das amostras de P1.

No caso do manganês, cujo enriquecimento parece mais s¡gnificativo, tende-se para

uma explicação por diferenciaÉo natural. Por um lado, os solos lateriticos säo conhecidos por

sua riqueza em óxidos de manganês e pôde-se observar, sobre o terreno, a presença de

manganês em certos fragmentos residuais do saprólito na base do perfil.

Por outro lado, levando-se em conta a espessura do solo retirado durante a deposiçåo

do resÍduo e a da camada do resíduo, deve-Se acrescentar cerca de 60 cm às profundidades

atuais para obier aS profundidades reais das amostras de solo. lsso nos leva a uma

profundidade de cerca de 140 cm para a primeira amostra, com um valor significativo de

manganês, enquanto a profundidade máxima de coleta das amostras, que servem de base de

cálculo do fundo geoquímico, é de -135 cm, o que, talvez poderia explicar valores do fund

pedológico serem menores.

Para o magnés¡o, ao contrárío, o fato de näo ser um elemento típico dos solos

laieríticos e do fator de enriquecimento ser mais importante sugere-se um aporte externo lsso

justificaria os valores de pH mais elevados encontrados no perfìl

Deste estudo, resulta que os horizontes lateríticos subjacentes ao residuo náo estáo

contaminados por metais pesados, mas, somente, por magnésio. Esta constataçåo é coerente

com oS resultados do parágrafo anterior, onde mostra-se que os metais migraram pouco a

partir do resíduo e que só o magnésio registrava grandes concentraçöes nas águas de

escoamento. o magnésio migra de maneira contínua, na forma dissolvida, no perfil do solo.

Além disso, a diminuiçâo da macroporosidade, assim como o efeito ¡mpermeabil¡zante

da camada do residuo, explica os baixos volumes de percolaçäo observados no perfìl P2, em

comparação ao perfil natural P1.
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Assim, a compactação mecânica do resíduo, quando do seu despejo, não só

transformou o depósito em camada compacta, mas também lnfluiu na estrutura do solo

subjacente, tornando-o menos poroso.

|V.1.3 Diferenciações laterais

As amostras dos hoizontes laierít¡cos subjacentes aos hor¡zontes de lodo dos perfis da

seçäo transversal foram estudados como objetivo de determinar a existência de variaçóes na

migração Vertical dos elementos contaminantes na zona do depósito. Da mesma maneira que

as amostras dos horizontes de lodo, aS amostras de solo coletados por iradagem dos perfis

T1, T2, T3, f7,T11, T15 e T16 foram analisadas químicamente e mineralogicamente-

os resultados das análises químicas são apresentados na Tabela Alv.1.4 (anexo), e

nas Figuras lV.1.l6 e 17. Afim de não sobrecarregar as figuras, só as margens de erro

superiores estáo representadas.

como observado no perfìl do poço P2, as diferenças de concentração entre os lodos e

os horizontes de solo sáo bem marcadas. Se examinarmos os fatores de enriquecimento,

calculados à partir dos valores de fundo pedológìco, constata-se que São mu¡to elevados para

as amostras de lodo ou resíduo (Tabela AlV.1-5 -anexo-' e Figuras lV 18 e 19)

No caso das amostras de solo, os fatores calculados såo, em geral, próximos a

inferiores ao valor da margem de erro. Ao contrário, os fatores de enriquecimento -.
magnésio, calculados para os horizonies de solo, parecem significativamenle superiores aos

do perfl de sondagem Tl6 (perfil natural), o que é bem visível nas amostras T1B,IzC,111D

ou, ainda, T15C. Como observado anteriormente, no perfil P2, isto sugere uma migraçäo de

magnésio em direção aos horizontes lateríticos do perfil vertical

Para o zinco e o chumbo, os fatores såo superiores à margem de erro, mas próximos a

fatores registrados no perfil natural em T16; o que sign¡fica nåo haver conlaminação.

os difratogramas obtidos para as amostras estáo apresentados na Figura 1V.1.20. As

amostras de solo são constituídas, essencialmente, de quartzo, caolinita e muscovita, com

exceção da amostra T11C, onde foi possível detectar traços de talco. lsto explica porque as

concentrações medidas nesta amostra são levemente mais elevadas que as das outrãs

amostras de solo, Nestes perf¡s, a distinção do lim¡te entre o horizonte de lodo marrom e o

horizonte de solo é, por vezes, difícil, devido à similaridade de cores.
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Figura |V.1.20: Difratogramas das amostras dos perfis da seção transversal
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o estudo dos perf¡s da seçåo transversal sobre o conjunto da zona de depósito

confirma a ausência de movimento vertical dos metais pesados, presentes nos resíduos ou

nos lodos.

¡V-1.4 Sintese

sob a zona de depósito, os metais pesados, mesmo que presentes em teores da

ordem do porcento no resíduo compactado ou nos lodos dos depósitos despejados

posteriormente à camada de resíduo compactado, não migram em d¡reção aos horizontes

laterít¡cos subjacentes- No caso do perfil do P2, diversos fenômenos permitem explicar a

ausência de contaminação do perfil de solo. A presença do depósito do resíduo na forma de

uma camada tem, na real¡dade, duplo papel inibidor da mobilidade dos metais. Sua estrutura

densa e compacta lim¡ta fortemente a penetraçáo da água no ¡nter¡or do resíduo; isto, por um

lado, reduz os efeitos da alteração Sobre os componentes do residuo e, por outro, transforma

a camada do residuo em leito impermeável para os horizontes de solo subjacentes.

A ¡sto, acrescenta-se a compactação do substrato quando do despejo, ev¡denciado por

uma ìmportante dim¡nu¡çáo da macroporosidade do solo. Medina & Leite (1985) mostraram a

¡nfluência do uso de maquinas na compactaçäo de solos do tipo latossolo amarelÒ, o que

induz uma limiiação de penetração das águas de percolaçào.

Apesar disso, observa-se uma contaminaçáo dos perfis pelo magnésio, elemelÌT<r

dom¡nante na composição química do resíduo, Como v¡sto anteriormente, sobre os lixiviadc¡s

dos testes de reatividade do resíduo ou das águas de escoamento, o magnésio apresenta

concentraÇóes excessivamente fortes em solução (algumas centenas de mg/L)' opondo-se

aos metais pesados, que são pouco abundantes (algumas dezenas de pg/L). Tais

conceniraçöes em magnésio permitem explicar a migração vertical e, portanto, a

contaminação dos horizontes lateríticos por este elemento, apesar dos volumes de águas de

¡nfiltração serem pequenos.

considerando a contaminação do ponto de vista da toxicidade, pode-se concluir que os

perfis da zona do depósito nåo sáo poluídos pelos resíduos industriais, pois o magnésio, único

elemento contaminante, não é, de maneira alguma, nocivo para os seres vivos'



-)O estudo do perfil P2, subjacente ao resíduo compactado evidenciou:

-que a água de escoamento sobre o resíduo apresenta baixas

concentrações de mestais pesados (algumas dezenas de pg/L)'
-quó o solo subjacente ao resíduo não apresenta traço de contam¡nação

pelos metais, devido a;
-a estrutura densa e compacta do resíduo que limita a

penetração da água no interior do resíduo e do solos subiacente'
-uma diminuição da porosidade dos primeiros centimetros

do horizonte subjacente, que ocorreu durante a disposição do resíduo,



lv.z A' vertente a .ft"rsante do depósito

As observaçóes macromorfológicas realizadas sobre os quatoze perfis situados a

jusante do depósito comprovaram a exisiência de uma organização vertical, dos diferentes

horizontes, bastante heterogênea, segundo o perfil observado. lsso se manifesta,

principalmente, pela ausência de horizontes ou pela variaçåo de sua espessura de um perfil a

outro.

Seo horizonte ocre B é sempre recoberto por um horizonte orgânico, este é, raramente,

o horizonte de superfície. Efet¡vamente, ele aparece recoberto por um ou vários horizontes

coluvionares. Estes colúvios são constituídos de material transportado mecanicamente da

zona a montante, por vezes, contendo fragmentos coloridos, característ¡cos da camada de

resíduo compactado.

O estudo quím¡co e mineralógico das amostras coleladas nos perfs da vertente

permitiu:

- por um lado, melhor caracterizar os hor¡zontes coluv¡onares, possibilitando a

compreensáo dos mecanismos de transferência lateral dos elementos contaminantes

do resíduo, e acompanhar a extensäo da contaminação coluv¡onar na vertente,

- por outro lado, determinar a incidência da presença dos fragmentos nest€'

horízontes superiores sobre os horizontes do solo ferralíiíco subjacentes.

Tão logo a contaminaçáo dos horizontes lateríticos pelos elementos do resíduo esteja

estabelecida, tentar-se-a esclarecer os mecanismos de transferência vertical e evidenciar as

fases portadoras dos meta¡s no solo. Nesta perspectiva, será exam¡nada a composição

química das diferentes fraçöes granulométricas dos perfìs contaminados, complementando o

estudo sobre a amostra global, e o comportamento dos elementos contaminantes quando da

extração química por EDTA-Na2.

Entre o conjunto dos perfis da vertente, estas últimas técnicas serão aplicadas aos

perfis X1, X2, X7 e X14. Sáo perfìs representativos dos diferentes comportamentos

geoquímicos, que se pôde observar, e cujas amostras estäo bem divididas entre o pólo

ferralítico natural e o pólo contaminado (ver pafte |V.2.7).



lV.2.l. Petrografia e
horizontes

Afim de representar o conjunto dos diferentes horizontes coluvionares identificados

macroscopicamente nos perfis da zona da vertente, o perf¡l X1 foi escolhido como exemplo

para a descriçäo micromorfológica.

AsFiguraslv-2-lelV.2.2fepreseniamasfotosobtidasàpartirdasobservaçóes

microscópicas das lâminas delgadas para cada hor¡zonte. os difratogramas correspondentes

aos diferentes honzontes estáo reunidos nas Figuras 1V.2.3 e 4. Desta maneira, muitas

observaçöes puderam ser feitas nos d¡ferentes horizontes superiores:

.ocolúviodesuperf¡cie:estehorjzonteescurodesuperfíciedevesuacorà

abundânc¡a de raízes e de resíduos vegetals- É constituído por uma matriz ferruginosa'

contendo pequenos nódulos de ferro e muitos outros peguenos cr¡stais (Foto lv.2.l ). Exibe

poucos cristais de qua¡tzo ultrapassando 100¡rm. Ao contrário, nota-se cr¡stais de magnes¡ta'

assim como numerosos cristais cinzas opalecentes observados no resíduo' Sua texlura é do

tipo microagregada e sua estrutura é fortemente pedotufbada (Foto 1V.2.2)- Na Foto lv -2.3, a

sucessåo de camadas de material transportado é bem nítida, evidenciando a nalÚreza

coluv¡onar deste honzonte de superfície

A ¡dent¡ficação mineralógica corrobora estas observações. com efeito, o colúvio da

superfícieestápresenleemtodososperfis,comexceçãodosperfisX2,X3'X8eX15Os

difraiogramas das amostras coletadas nestes horizontes mostram uma reflexão meis ou

menos importante do composto tipo talco, característico do resíduo, exceto no caso dos perfis

X4,X5eX6(FiguralV'2,4).Amagnesita,aocontrário,nãoapareceemquantidadesuficiente

para ser detectada.

.ocolúvioarenoso:formado,principalmente,porgrandescristaisdequartzo

angulares, não fraturados, cujo tamanho pode atingir 6oopm (Fotos lY '2'4 e lV 2 5); em

relaçáo aos outros horizontes, há pouca ou nenhuma matriz entre os cristais (Foto lv.2'6) os

crisiais de muscovita são pequenos e raros e observa-se a presença de algumas raízes-

Neste horizonte, os ún¡cos minerais identificados por DRX sáo os característicos do solo

laterítico.

-o colúvio argiloso: este horizonte apresenta as mesmas caraclerísticas que o colúvio

de superfície, mas sua malnz ê ma¡s f¡na, sua textura mais argilosa e sua estrutura pouco

peturbada

rnineralogia dos
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diferentes



Foto 1V.2.1; Detalhes do horizonte coluv¡onar de superficie. Sua textura não parece como
a de um horizonte laterítico, pois é constituida por numerosos peguenos cristais de magnesita
(M) e de cristais arrondados com franja marrom (C) provenientes do resíduo e trazidos por
coluvionamento (luz natural).

cn'

Foto 1V.2.2: Outra foto do horizonte de superficie, onde observa-se os mesmos pequenos cristais incluidos
na matriz ferruginosa, mas igualmente cristais maiores, da ordem de 50pm (luz natural).

t43

33¡rm

XI

Foto 1V.2.3: Outra foto do horizonte de superflcie, onde distingue-se uma sucessão de camadas transportadas
de matêrial de diferentes tamanhos, traduzindo a natureza coluvionar do horizonte (luz natural).

100pm

Figura |V.2.1: Micromorfologia do horizonte coluvionar de superfície dos perfis da vertente.
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Folo !v.2..4.: Transição enlre colúvios arenoso e argiloso. Acima, o colúvio arenoso,
reconhecível grâças aos seus grandes cristais e em baixo, o colúvio argiloso constituido de um matérial
muilo mais fino (luz natural).

Foto 1V.2.5: Mesma foto mas em luz polarizada, os cristais são mais visiveis, assim como
a altemância das diferentes camadas de matérial.

t4

100pm

om;-
X1

Foto 1V.2.6: Acima, superposição do colúvio arenoso, de cor mais clara constituido por grandes cr¡sta¡s;
abaixo, colúvio argiloso, onde observa-se ainda pequenos cristais e finalmente, na þartã inferior da
låmina., horizonte orgânico, de cor mais escura, com matriz fina e cristais pouco visiveis nesta escala (luz
natural, filtro azul).
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Figura IV.2.2: Micromorfologia dos colúvios arenoso e argiloso e do horizonte orgânico dos perfis da vertente.
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Figura 1v.2.3: Difratogramas das amostras dos diferentes horizonles do perfil X1. com X1o=coluvio de superfície,
X1 1 =coluvio arenoso, X1 2=coluvio argiloso, X1 3= horizonte orgånico.
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(Fotos 1V.2.4 e 1V.2.5). Além da magnesita e dos cristais cinzas, encontram-se alguns

pequenos fragmentos coloridos, idênticos aos do resíduo. Mineralogicamente, o qua¡tzo é o
mineral dominante, enquanto que caolinita e muscovita såo nitidamente menos importanies

que nos outros horizonies; entretanto, a quaniidade de talco aumenta sensivelmente.

As Fotos 1Y.2.4 e 1V.2.5 representam a transiçåo entre colúvio arenoso e colúvio

argiloso. Mostra claramente a estrutura coluvionar dos horizontes superiores dos perfis da

vertente: há uma alternância de camada de maierial grosso e de mater¡al fino. A d¡ferença de

estrutura entre o colúv¡o arenoso e o colúvio argiloso é notável.

O horizonte orgânico é o pr¡meiro horizonte dos perfis a apreseniar uma estrulura nåo

coluvionar idêntica àquela do horizonte natural correspondente. É constituído por numerosos

quartzos, näo fraturados e de iamanho médio de 200 pm, por numerosas manchas marrons

de, aproximadamente, 100pm de diâmeiro (óxi-hidróxidos de ferro ou matéria orgânica),

envoltos por uma matriz ferruginosa. Em relação ao colúvio de superfíc¡e, é pouco perturbado,

mas, sobretudo, nåo se detecta a presença de cristais de magnesita ou cristais cinzas,

provenientes do resíduo, nem por observação m¡croscópica, nem por difração de raio X. Nos

hor¡zontes laterít¡cos inferiores, näo fo¡ detectado nenhum sinal distintivo em relaçåo aos

horizontes do perfil Pl .

lV.2.2 Granulometria do solo e
mineralógica das diferentes frações

Os resultados da granulometria obtidas para os perfis X1 , X2, X7 e X13 estáo expostos

na Tabelâ AlV.6, (anexo) e na Figura 1V.2.5. Quando das separações, foi impossível isolar as

argilas dos siltes nas amostras de profundidades superiores a 95 cm, pois a m¡stura f¡oculava.

No conjunto dos perfis, as amostras dos diferentes horizontes são caracterizados por

importantes porcentagens da fração arenosa. Notam-se porcentagens de fraçâo arenosa

(<50pm) perto de 600/o, e, às vezes mesmo superior, enquanto a porcentagem da fração

argilosa (.2 pm) nunca ultrapassa os 30%. No que se refere às variaçöes ao longo do perfil,

elas permanecem pequenas. A porcentagem da fração arenosa parece constante, enquanto a

fraçâo argilosa aumenta ligeiramente à medida que se aprofunda, em detrimento da fração

silte.

composição
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Os perfis X7 e X14, situados mais abaixo, apresentam porcentagens de fraçåo argilosa um

pouco mais ¡mportantes do que os perf¡s X1 e X2.

Para todos os perfìs examinados, os horizontes de superfície, por sua natufeza

coluvionar, såo essencialmente constttuídos por um mater¡al de tamanho superior a 2 pm. A

porcentagem da fração argilosa nestes horizontes é quase nula. Enquanto o colúvio arenoso

particulariza-se por porcentagens de fração arenosa dominantes (amostras X11, X22, X71 e

X14B), perto dos valores dos horizontes lateríticos autóctones subjacentes, o colúvio argiloso

deve sua textura ma¡s fina a maiores porcentagens de silte, cujos teores estão compreendidos

entre 50-60% (amostras X12, X2O eX21).

No que se refere à composição m¡neralógica destas frações granulométricas, os

difratogramas obtidos eståo apresentado nas Figuras 1V,2.6 a 8. A identificaçäo mineralógica

dos horizontes lateríticos mostram que a fraçáo arg¡losa é constituída, principalmente, de

caolinita, associada por vezes a pequenas quantidades de quarizo e nos horizontes mais

profundos, à gibbsita- O tratamento das amostras confirma a predominância de caolinita: (99olo

conlra 1o/o de clorita nas amostras do perfil X7). Nesta fração, a porcenlagem de goethita é

baixa ou inexistente.

Da mesma forma que a fração argilosa, a fração silte das amostras não coluvionares

também é predominanlemete constituída de caolinila, mas com uma proporçåo de gibbsita

mais elevada. Parece que, na peneiração, nâo se deu a completa destruição dos agregados

de argila. Nestes hor¡zontes lateríticos, a fração arenosa é composta, em sua maior parte de

quartzo.

Ao contrário, a identificação mineralóg¡c,a das frações silte e areia dos colúvio de

superfície e colúvio argiloso mostram a presença de talco, de magnesita e de calcita, além das

fases naturalmente ex¡stentes (amostras X7O, X14A, X10, X12, X20 e X21). Quando possÍvel

de ser analisada, a fração argila dos horizontes coluvionares, apresenta o talco como mineral

ma¡s importante quantitalivamente que a caolinita.

= O estudo granulométr¡co dos diferentes horizontes do solo comprovou a ¡mportânc¡a da

fração arenosa, enquanto, nos solos ferralíticos, a porcentagem da fração f¡na é, em geral,

mais elevada (Comu, 1995; Lucas, 1989). No nosso caso, a porcentagem da fração arenosa

part¡cularmente elevada explica-se pela natureza coluvionar dos horizontes superiores, assim

como pela presença de pegmatitos no sítio, donde os grandes cristais (milimétr¡cos) de

quartzo e de muscovita nos horizontes inferiores. No entanto, encontra-se a homogene¡dade

do caráter laterítico na granulometria relativamente constante das amostras no perf¡l estudado.
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1V.2.3 Caraeterizaçåo químlea das amostras

Os resultados das anállses químicas totais das amostras dos perfis X1 a Xl5 são

apresentados na Tabela AlV.7 (em anexo).

A maioria dos perfis possuem horizontes superiores coluvionares ou laleríticos, fixando

concentrações anormalmente elevadas de zinco, cobre, chumbo e níquel, assim como de

manganês e de magnésio (Figuras 1V.2.9 a 12), que såo elementos característ¡cos do resíduo

compactado a montánte. Corno para o estudo do perfìl P2, a análise focalizará, mais

particularmente, o comportamento desses seis elementos. Os resultados obt¡dos comprovam

tambem um acúmulo de ferro e de cromo nos horizontes de supelície dos perfis da vertente,

enquanto estes dois elementos náo mostravam concentraçöes particularmenie mais elevadas

no resíduo compactado do que as do fundo pedológico.

Os horizontes coluvio de superfície e colúvio argiloso, nos qua¡s podem-se observar

fragmentos coloridos e cristais provenientes do resíduo, correspondem aos horizontes que

apresentam as concentraçóes máximas em elementos do resíduo: da ordem de 15000 ppm

para o zinco, de 1jo/o para MgO, de 2o/o para MnO, cerca de 1000 ppm para o cobre e cerca

de 50 ppm para o níquel, podendo, os valores em chumbo, atingir até 1900 ppm. No caso

mais particular do colúvio argiloso, as concentraçóes sáo homogêneas para o conjunto do

horizonte, qualquer que seja sua espessura (perfis X2 e X3).

Em relação aos dois colúvios anteriores, o horizonte de colúvio arenoso é um pouco

menos rico em elementos contaminantes (fator 10).

Entretanto, a ¡nformação principal que se retira destes dados, é o fato de que a

dim¡nuição das concentrações nas amostras acontece de maneira progressiva de acordo com

a profundidade, exceto para o colúvio argiloso. Ou seja, náo somente de um colúvio a outro,

mas também de um colúvio aos horizontes lateríticos autóctones

Afim de revelar a ¡mportânc¡a da contam¡nação vertical sobre o resto do perfìl laterítico,

foi efetuada a normalizaÇão das concentraçóes obtidas com os valores de fundo pedológico

(Tabela AlV.8 -em anexo).
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As Figuras lV .2.13 a l6 retomam os valores dos fatores de enriquecimento obtidos

para MgO, MnO, Zn, Pb e Cu, sendo, os enriquecimentos para níquel e cromo, bem menores

do que para os outros metais. De maneira geral, as amostras superiores dos perfis são muito

enriquecidas em elementos contaminantes; por exemplo, as concentraçóes medidas podendo

ser até 150 vezes superiores à concentração média de fundo pedológico para o manganês e

até 100 vezes superior para o magnésio. No entanto, de acordo com os gráficos obtidos, é

evidente que a contaminaçåo principal dos perfis da vertente é devida ao zinco; podendo, o

fator de enriquecimento, ating¡r 1000.

lV.2.4 Caracterização química das diferentes frações
granulométricas

Os elementos contaminantes característicos do resíduo foram anal¡sados nas

diferentes frações granulométricas extraídas das amostras dos perfis X1, X2, X7 e Xl4. Os

resultados sáo apresentados na Tabela AlV.9 (anexo) e na Figura lY .2.17 .

As concentrações medidas em todas as fraçöes são muito elevadas e decrescem

igualmente, inversamente à profundidade. Observa-se que, mesmo sendo menos abundantes

em proporçóes de massa, as frações arg¡losas e siltosas das amostras lateriticas são, no

entanto, mais concentradas independente do elemento coniaminador considerado. Pelo

contrário, nos colúvios de superfície e colúvios argilosos, as fraçôes siltosas, assim como as

frações arenosas, exprimem concentrações mais elevadas.

Transportando as concentrações med¡das nas fraçóes para a amostra total, graças às

porcentagens granuloméiricas, pode-se comprovar a distribuição de um elemento em uma

fração cons¡derada frente à concentração total na amostra. A d¡stribu¡çáo dos teores de MnO,

MgO, Zn, Cu, Ni e Pb nas fraçóes granulométr¡cas das amostras dos perf¡s X1, X2, X7 e X14

está representada na Tabela AlV.l0 (anexo) e nas Figuras 1V.2.18 e19.

Em muitos casos, a repartição dos elementos nas amostras lateríticas difere das

encontradas nos horizontes de superficie e colúvios argilosos, apesar de todas as fraçöes

serem ricas em metais. Na escala da amostra, a representatividade das frações de s¡lte e

argila nas amostras lateríticas muito contaminadas continua importante, mesmo que as

fraçóes arenosas tenham porcentagem granulométrica mais elevada. Em vários casos, a

importância da fração fìltosa é superior à da fração arenosa. Nos horizontes de superfície e
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colúv¡os argilosos, a importânc¡a da fraçáo argilosa é fraca em comparação às fraçöes siltosa

e arenosa.

Para a base do perfil, a fraçâo siltosa torna-se a mais representat¡va, enquanto a

importância da fraçäo argilosa iguala-se ou ultrapassa à da fração arenosa. Sob os horizontes

coluvionares, as variaçöes de distribuição dos teores na fração argilosa apresenlam um

comportamento "em ventre", observado em qualquer elemento considerado. A importância da

distribuiçåo dos teores nas duas frações finas em oposição à sua representatividade de

massa na amostra reflete uma afinidade mais forte com os elementos contaminantes destas

fraçóes.

+ Estudando a composição química e mineralógica de cada fraçáo, ressalta-se que nos

horizontes cOluvionares, em geral, as concentraçöes máximas em metais foram registradas

nas fraçóes s¡ltosas, assim como nas frações arenosas. lsto deve-se a existência de minerais

cafacterísticos do resíduo trazidos por coluviomamento- Talco e magnesita foram ¡dentificados

nos difratogramas de cada fração destes horizontes.

Em relação às arnostras lateríticas, são, freqüentemente, as fraçöes siltosas e

argilosas as mais concentradas em metais do que as fraçöes arenosas predom¡nanies nas

amostras. Ëste fato comprova a hipétese de que os componentes finos do solo såo fases mais

reativas e susceptive¡s de fixar os meta¡s pesados. lndependentemente da natureza de uma

fase mineral, menor é seu tamanho, maior é sua superfície específica. A importância da

distribuição dos elementos na fraÉo siltosa e, em menor g[au, na fração argilosa, é visível

tanto ao nível das concentraçóes medidas nas frações, quanto ao nível das concentraçóes

das fraçóes transportadas em relaçåo à amostra total.

os resultados do estudo granulométrico comprovam a lmportância das frações <2 pm

e 2-50 pm na fixação dos metais nos solos lateríticos. A importância da fração >50pm não é

negligenciável no nosso perf¡|, mas deve-se à sua forte repfeseniatividade na compos¡ção

granulométfica do solo. o fato da fração siltosa, assim como a fraçäo argilosa, dos horizontes

nåo coluvionares, serem predominantemente compostas de caolinita sugere a existência de

uma relação entre os metais antropogênicos e esta argila.



!V.2.5 Mobilidade dos elementos do
direção à zona da vertente

Tendo sido evidenciado o fenômeno de coluvionamento das partículas como

mecantsmo de transferência iaieral cjr¡s elerne¡rios coniam¡nantes do ¡'esiduo compactadc,

pode-se estabelecer uma seqùênc¡a de mobilidade para esles últimos. Da mesma maneira

que para os testes de reatividade do residuo, estabelece-se a seqüência de mobilidade à partir

da comparação entre a relação das concentraçóes iniciais no resíduo e a relaçäo das massas

totais lixiviadas em um horizonte de superfície da zona da vertente'

Para isso, calcula-se a relação Ri das concentraçÖes no resíduo entre elementos

(Tabela lv.2.l ), depois a relação Rf dos valores normalizados máximos obt¡dos entre

elementos (Tabela 1v.2.2). A relação das concentraçöes no resíduo leva em conta as

quantidades de origem, enquanto a relação dos fatores de enriquecimento levam em conta

concentraçóes de chegada, liberadas da parte do fundo geoquímico

para o cálculo de Rf, escolheu-se os fatores de enriquecimento máximo dos honzontes

de superfície. lsto corresponde a um horizonte muito afetado pelo fenÔmeno de

coluvionamento e, portanto, susceptível de ter um méximo de fragmentos de residuo em sua

composiçäo. Lembramos que para um elemento 1 e um elemento 2,

Ri=Cri/Czi e Rf=Crr/Czr

Se Ri = Rf, os elementos såo igualmente móveis. Se Rf<Ri, o elemento 1 é menos

móvel que o elemento 2 e se Rf>Ri é o elemento 2 o mais móvel'

Tabela lV21: Relação Ri= Cry'C2i das concentrações
do residuo bruto 

c,

165

resíduo em

Mg
Mn
Zn
Cu
Pb
N¡

5
7

46
1047

1,5
2,5 1 ,7
9,5 6,3
400 263

Gu Pþ

158 42



Tabela 1V.2.2. Relação Rf=CrrlCz dos fatores de

enriquecimento des horizontes de superficie das amostras

dos perfis da vertente.

NMgO

NMnO

NZn

NC¡r

NPb

NN¡

Comparando-se as duas tabelas acima, constala-se, num primeiro momento, que as

relaçöes entre elementos no resíduo bruto e nos horizontes de superfície säo mu¡to diferentes'

refletindo uma diferenciação físico-químico, quando da transferência na vertente.

Num segundo momento, a comparação entre as relações calculadas permite definir a

seguinte seqüência de mobilidade para os elementos do resíduo, em face ao fenômeno de

transferência lateral:

MgcM n<CucPb-ZncNi

comparando-se a seqüência obtida com as duas seqÛências estabelecidas para os

testes de reatividade do resíduo compactado, constata-Se que esta última difere um pouco

das duas precedentes (parte ll, capítulo ll.3). o magnésio e o manganês permanecem menos

móveis, enquanto o cobre que era, cle longe, o mais móvel, durante oS testes de lixiviação'

cede seu lugar para o zinco, elemento aqui mais mobilizado. lsto mostra claramente que, sob

condições fís¡co-químicos diferentes, as reações em jogo náo säo idênticas. o pH, durante os

testes, pefmaneceu fortemente tamponado pelo resíduo, apesar de uma l¡x¡viaçäo de 3'51/d, e

seu Valor nunca foi inferior a 8,5. Em me¡o natural, aS partículas do resíduo submetidas ao

fluido de alteração, mais "diluídas", reagirão em condiçöes mais ácidas e mais oxidantes

(pH-4,7 e Eh-150mV). As fases minerais constiiuintes do resíduo comporlar-se-åo

diferentemente em relação ao fenômeno de alteração, mesmo se submetido nos do¡S casos a

uma intensa lavagem.

1V.2.6 Dispersão lateral e vert¡cal da contaminação

No que se refere à extensáo espacial da contaminaçâo, é possível dislinguir três zonas

pr¡ncipais, à partir das curvas de normalização dos perfis da vertente (Figura 1V.2.20):

Onde em negr¡tos, Rf<R¡ e em0, Rf-Rf

NMnO NZn

0,4
0,1 0,3
14
12
16 39

Ncu NPb

t66

o,7
11 16
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- uma zona central, cujos horizontes de superfíc¡e são os mais atingidos pela

contaminação,

- ao redor, uma zona de horizontes de superfície, apresentando concentraçóes de

elementos contaminantes menos elevadas,

n¡r fim r ¡rna znna av¡-ônf rica .telimilâda nelos perfis X4. X5 e X8. que Såo
Pv, ¡,,,,!

relatrvamente pouco atingidos pela contaminação. Com efeito, as variações dos fatores de

enr¡quecimento permanecem entre oS desvio-padrôes. Somente o z¡nco mostra valores um

pouco mais elevados, que podem ser explicados pelos aportes por via atmosfér¡ca, pois como

foi mostrado anteriormente as precipitaçôes atmosféricas eram anormalmente concentradas

em zinco.

o contorno heterogêneo das diferentes zonas pode ser explicado tanto pelo fato do

Sistema de fluxo das águas de escoamento do resíduo a montante estar associado a

existência, princ¡palmente, de dois drenos (identificados na Foto 1.8.1), como pelo relevo da

Vertente. Em direçáo aos perfis X14 e X7, observa-se uma pequena zona plana no relevo, o

que podefia explicar a "língua" de contaminação existenie neste local e que se prolonga em

direção ao X13.

para a m¡graçåo vert¡cal dos elementos nos perfìs da vertente distinguem-se dois tipos

de comportamento, em funçåo das curvas de vanaçåo dos fatores de enriquecimento, enire o

conjunto dos perfis contaminados:

-o primeifo refere-se à maior parte dos perfis, caracterizado por uma diminuição

dos fatores de enriquecimento do tipo log inverso, como os perfis x7 e x14, por exemplo

(figuras 1V.2.'13 a 16),

-osegundocompreendeosperfsX2eX3,cujosprime¡rosValoresformemmais

ou menos um patamar antes de decrescer (figuras 1V.2.1 3 e 1v.2.1 5). O perfil Xl apresenta

vafiações de curva pouco particulares, mas pode ser class¡ficado nesta categoria, devendo-

se, os valores no patamar paÊ x2 e X3, à presença de um espesso colúvio argiloso.

No primeiro caso, as amostras dos horizonies do perfil sáo enr¡quecidas em metais até

a profundidade de cerca de 20 cm, a partir da qual a concentraçáo medida torna-se igual à do

fundo pedológico. Para o magnésio, o fator de enriquecimento permanece sempre

ligeiramente superior a 1. No segundo caso, os perfis såo, geralmente, ma¡s profundamente

at¡ngidos pela confaminação em metais pesados, que se mostra efetiva, até cerca de 80 cm, e

mesmolo0cmparaX3.lnversamente,ovalordofundopedológicoparaomagnéSioé
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at¡ngido desde os 2O cm. E provável que o horizonte de colúvio argiloso, presente nestes

perfis, const¡tua uma importante fonte de metais, que estáo sob uma forma mais facìlmente

lixiviável que no resíduo.

.r, .t a T-^¿^-^-+^^ ^^+^+í.-*i¿-¿rc ¡laa r{a¡lae
lV,a..1 I lclLcl¡llE¡lLLrÐ ltÐ LCI LlÈt lll,\,tJ \rvrt r¡.r¡¡!rvrr

|V.2.7.1 Tratamento dos dados para o conjunto das amostras

para melhor compreender os mecanismos envolvidos durante a migraçåo verticâl dos

metais pesados nos perfis lateríticos, foram apl¡cados tratamentos estatísticos ao conjunto das

concentraçöes medidas nos perfis da vertente.

A Tabela 1V.2.3 corresponde à matriz de correlaçåo entre os elementos analisados. Se

considerarmos que uma correlaçäo é significativamente forte para um valor superior a 0,7,

percebemos que, em geral, os elementos contam¡nantes e o ferro sâo bem correlacionados

entre-sé. A Figura :v.2.21, diagÊma binário representando o zinco em função do magnésio, é

um bom exemplo. os do¡s pólos, natural e contaminado, ressallam-se perfeitamente: as

amostras de superfície exibem valores máx¡mos para os dois elementos, enquanto as

amostras lateríticas não contaminadas Se posic¡onam contrariamente. De acordo com a matriz

obtida, o chumbo é o único metal que se distingue dos outros. Por um lado, apresenta valores

de correlação mais fracos e, por outro, só é bem correlacionado com o magnésio, o zinco e a

perda de água.

De acordo com a ACP realizada sobre os mesmos dados, tomando-se as amostfas

como observaçöes e as concentraçóes como variáveis, a vanação dos dados pode ser

explicada por dois fatores. os próprios valores dos fatores, ass¡m como seus pesos para cada

elemento, estão reagrupados nas Tabelas -v.2.4 e 5. Estes dois fatores explicam 81 ,8olo da

variância, mas só o fator 1 corresponde a 73,3o/o

Arepresentaçãográficadasvariáveisparaosdoiscomponentesprincipaisestá

indicada na Figura 1v.2.22. Do lado pos¡tivo, o eixo 1 é definido pelo feno, seguido pelo

conjunto metais-magnésio, cujo chumbo encontra-se um pouco excluído. Do lado negativo, o

eixo 1 é definido pelo silicio. o eixo 2 é defìnido pela perda de água a 100'c, do lado positivo,

e pelo alumínio, do lado negativo.

Estes dois fatores náo exprimem diretamente o pólo contaminado e o natural. o Íalor 2

traduz, principalmente, o decresc¡mento das concentraçóes, em função da profundidade, quer

seja pelos elementos contaminados' seja pela perda de água'



Tabela |V.2.3: Matriz de corelaÇão dos elementos das amostras dos perfs da vertente

sioz AlzOs Fe2O3 Mno MSO cu ZNn Ni Pb Cr HzO LOI

sio, - l,oo ,24 -Bs -i6 - tßffi-=-.61 -"58

AlzOs 1,OO -,26 -,67 -,68 -,ôB -,66 -,53 -,50 -,59 -,69 -'49

FezO3 1,OO ]9 ,83 ,76 ,83 '71 ,67 '74 ,63 ,43
tvrno 1,OO ,95 ,95 ,93 ,86 ,60 '92 '69 ,58
N4gO 1,00 ,94 ,97 ,81 '72 '86 '78 ,57
Cu 1,00 ,93 ,84 ,61 ,89 '75 ,56
Z^
Ni
Pb
Cr
Hzo
LOt

Tabela 1V.2.4: Valores proprios dos fatores
resultandos da l'ACP nas amostras dos perfis
da vertente.

V Iolctl Cumul cumul
VolPropr Voriôncio Vo{Propr %vor toiol

I 8,79 73,26 8,79 73,26
2 1,02

1,00 ,80 ,73 ,79 ,76 ,58
1,00 ,54 ,a4 ,65 ,55

1,00 ,53 ,75 ,26
'1,00 :68 ,48

t,00 ,65
1,00

9.81 81,83

Tabela 1V.2.5: Pesos dos fatores resultandos
da ACP nas amostras dos perfìs da vertente
(Varìmax Normalizada).
lPesos marcâdos > .7001

sioz -,928980 -,182246
AlzOs
Fe?O3
Mno
Mso
Cu
Zî
N¡
Pb

Hzo
LOt
Var Expì
Prp. Tot

Fal. 1 Fat.2

-,096803 -,959613
949071 ,166252
,750526 ,597615
,768296 ,604868
,709892 ,635426
,770120 ,579251
,716624 ,502093
,612512 ,406279
,704557 ,547015
,494192 ,721563
,337272 ,609760
5,76681 4,052464
,480568 ,337739
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Como o alumínio apresenta um aumento relativo das concentraçóes em função da

profundidade, é normal encontrá-lo em oposição- Já que as concentraçöes em silicio oscilam

constantemenie no perfil, o fator I representa o patamar de fundo geoquímico at¡ngido pelas

profundidades máximas.

Se, ao contrário, representam-se as observações, quer d¡zer, as amostÍas' em função

dos dois fatores, o gráfico exprime claramente a situação entre os diferentes tipos de

horizontes identificados (Figura |V.2.23). Observa-se um grupo isolado, constituído de

amostras muito ricas em elementos contaminantes, pois originaram-se dos colúvios de

superfície ou dos colúvios arg¡losos. o segundo grupo, corresponde à transiçáo do pólo das

amostras de natureza laterítica mais coniaminadas em direção ao pólo das amostras

laieríticas de grande profundidade, não contamlnadas.

|V"2"7"2 Tratamento dos dados das únicas amostras lateríticas
contam¡nadas

para comprovar a especiação dos meta¡s nos solos contaminados, ou seja, ident¡f¡car

as fases portadoras, recalcula-se a matnz de correlação, excluindo, porém, amoslras da base

do perfil (não contaminadas) e a maior parte dos horizontes de superfície, onde os metais são,

ainda, ligados a fases particulares provenientes do resíduo. A matriz dos coef¡cientes de

correlação está indicada na Tabela lV.2.6 e nas Tabelas correspondentes aos pesos dos

fatores e dos valores próprios obtidos por ACP. Nas Tabelas lV.2.7 e lV.2.8, três fatores foram

ressaltados.

os resultados da malriz confirmam o elo entre magnésio, zinco, cobre, níquel e cromo

e a distinção do chumbo em relação aos outros metais. A principal diferença reside no fato do

ferro não ser mais, desta vez, tão bem correlacionado aos elementos do resíduo'

complementando esses resultados, a representação gráfica dos elementos, em função

dos fatores 1 e 2, mostrados na Figura 1V.2.24, permite-nos salientar que os elementos

contaminantes, no solo laterítico, parecem associados aos mesmos tipos de fases portadoras

para:

-Pb, Ni, cr,

-Mn, Mg, Cu eZn.



Tabela lV.2.6: Matriz de cotrelaçåo dos elementos das amostras contaminadas dos perfis de re¡lenlle,
SiO2 Al2O3 FøO¡ MnO MgO Cu Zn Ni Pb Cr HzO LOI

sio2 I.00 -.62 -.66 -.48 -.39 -.27 -.31 -.s',t -.25 -.45 -.06 _.62

Al2o3
Fe2O3

MnO
Mgo
Cu
Zn
Ni
Pb
Cr
Hzo
LOI

1.00 .48 -.13 -.23 -.32 -.29 -.10 -.22 .02 .01 .52
1.00 .62 .58 .46 .57 .39 .44 .68 .04 t7

r.00 .93 .86 .92
r.00 .8-5 .93

Tabela 1V.2.7'. Valores próprios dos fatores
resultando da ACP nas amostras contaminadas
dos perfis da vertente.

1

2

3

% Totol
VolPropr Voriôncio

i .00 .90 .67 .69 .73 -.02 -. t 5

6.1862 51.552 6.186
2.6149 21.791 8.801
1.3399 11.1ó6 10.141

I .00 .7 | .75 .77
1.00 .56 .59

74 .57 ,90 -.05 -.02
72 .65 .77 .03 -.05

Cumul Cumul
VolPropr %Vor totol

173

Tabela 1V.2.8: Pesos dos fatores resultando da de
ACP nas amostras contaminadas dos perfis da
vertente (Varimax Normalizada).
(Pesos marcados > .700000)

1.00 .38 -.t7 -.24
1.00 .07 .02

1.00 .5{l
L00

51.552
73.343
84.509

1,4

Foct. 1

sioz -.57
Al2o3 -.29
FerO. .57
MnO .95
MgO .95
Cu .95
Zn .98
Ni .78
Pb .75
Cr .82
HrO .00
LOt -.11

Vor Expl ó.01

Prp. Tot .50

-.03 -.15
.2t .31

r,0

Fot.2 tot.2

I o,z
Rlr

4,2

AL2O3
o

-.85 .23
.93 -.03
.69 .08
.17 .0'r

.05 -.05
-.08 .05
-,02 .0ó
.15 -.58
-.02 .23
.27 -.03
-.07 -.90
.55 -.78
2.43 1.70

,20 .14

LC)t
o

-1,0
.0,6

st02
o

Figura !V.2.24; RepresentaSo grâfica dos elementos analísados em função dos fatores I e 2.
(ACP amostras contaminadas).
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os elementos destes dois grupos formam do¡s conjuntos d¡stintos, dos quais o ferro e o

alumínio estäo excluídos, o que sugere que os óxidos de ferro ou alumínio, conhecìdos por

sua grande capacidade de retenção de metais, näo säo as princ¡pa¡s fases portadoras dos

metais cons¡derados.

|v.2.7.3 Tratamento dos dados das amostras em relação à matéria
orgânica

Afim de estudar o papel da matér¡a orgânica, o carbono total foi dosado nas amostras

superiores dos perfis X1 a X8. Com efeito, formulou-se a hipótese de que, em uma cobertura

laterlt¡ca, o carbono presenie é, essencialmente, de natureza orgân¡ca, sendo a presença de

carbonatos pouco provável- A matriz de correlações calculada para estas amostras é

representada na Tabela 1V.2.9 e o peso dos fatores e os valores próprios, nas Tabelas lV.2.l0

e 1.1. No conjunto, as correlaçóes calculadas novamente não foram sequer modifìcadas em

relação à matriz de correlação global (Tabela 1V.2.3). Os elementos contaminantes, o ferro e a

perdadeáguaa100"C(Hzo)säobemcorrelacionados,assimcomo,destavez,ochumbo.

Pelo contrário, o carbono total näo é, de forma alguma, correlac¡onado aos metais.

o diagrama binário carbono total em funçåo do zinco é representado na F¡gura lv-2.25.

Nesta figura, as amostras coffespondentes aos colúvios de superfície ou aos colúvios

arg¡losos sobressaem-se part¡cularmente, devido à presença de diferentes carbonato'

(magnes¡ta ou calcita) proven¡entes do fesíduo e observadas micromorfologicamente.

amostras lateríiicas, são muito mais dispersas.

1V.2.8 Extrações seletivas

1V.2.8.1 Resultados

Lembramos que o reagente empregado é o EDTA-Na2 a 0'01M, ajusiado a pH=7' com

acetato de amônìa. A açäo deste último nas fases minerais mobiliza a fração de metais

pesados que se encontram complexados ou adsorvidos na sua superfície, porém sem diluir o

m¡neral- Na forma dissolvida, são as duas ffações mais facilmente mobilizáveis nos solos e'

portanio, mais biodisponíveis.



Tabela 1V.2.9: Matriz de correlação das concentraçöes e do carbono total nas amostras dos perf¡s dos
poÇos X1 a X8 da verte

SiO, AlrO3 FezO¡ MnO MgO Cu Z¡ Ni Pb Cr HtO LOI C .ror¡r

tõ,, -l¡O - ' 
-sB -91 - .80 -.el .1(3 -76 - Js- -¡t -- . -

Arró3 I,00 -,59 -,83 ',80 -,81 -,80 -.82 -,73 -,79 -,71 -'09 ,19
F;o; l,oo ,87 ,88 ,78 ,90 ,79 ,81 ,76 ,86 ,53 -,04

MnO 1,00 .97 ,96 ,98 ,95 ,85 ,93 ,92 ,46 -,09

MgO I,00 ,90 ,98 ,88 ,85 ,87 ,89 ,45 -,09

Cu 1,00 ,89 ,93 '73 ,9'7 .87 '43 -,09

Zn
Ni
Pb
Cr
Hzo
LOt
C TOT

Tabela 1V.2.10: Pesos dos fatores resultando da ACP
nas amostrâs dos perfis dos poços X1 a X8 da
vertente tVar¡max Normal¡zada).

Fat. I Fai.2
SiOz -.854 -.427
AlzOs -.857 .198
FE2O3 .878 2O7

MnO .990 .O92
MgO .969 .099
Cu .945 .072
Zn .975 .115
Ni .931 .197
Pb .886 -.05ô
Cr .925 .031
HzO .901 .373
LOt 375 .908
c_ToTAL -.176 .927
Var Expl 9.489 2.'166
Prp. Tol .730 .167

t75

1,00 ,90 ,89 .85 ,90 ,47 -,07

1.00 ,77 ,91 ,91 .52 ,06
1,00 ,71 ,80 .28 -,21

r,00 ,86 ,39 -,13
1,00 ,67 ,21

1,00 ,73
l'00

Tabela lV.2.111 Vafores próprios dos fatores resultando da
AcP nas amoslras dos perfis dos poços X1 a X8 da
vertente.

% Total Cumul Cumul
ValPropr ariãncia ValPropr Tovar total

1 9,75 75,04 9,75 75,04
2 1,90 14,61 11,65 89,65
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As concentraçóes medidas nas fraçóes sobrenadantes coletadas são apresentadas na

Tabela AlV.1 1 , em anexo, e as porcentagens médias dos elementos mobilizados pelo

reagente, na Tabela lV.2.12.

Tabela |V.2.12. Porcentagens* médias de elementos mobìlizados por

exiração à ED-rA-Na2, tras ijrnusiaas üos peifis da veìienie X1' X2' X7
e X14, do resíduo compactado e das amostras da seção transversal
T7B e T7C.

Amosba Mn cu zn Ni Pb Arno"f" Mn cu ztl Ni Pb

% '/.-

xl0
x11
x12
x13
xtB
x'lc
x1D
x1E
x1F
x1G
x1H
x1r
xfJ

9S1
45 71

29 45
52 54
20 59
10 65
51
37
17
11 ',to

210
14
14
16

56
68
62
27

l5
12
16
9
2
5

1't

7
10
16
6
3

I
8
10
8
6
4
7

50
41

57

I
5
3
3
6
5
2

x71 84 78 104 14 84

x72 75 52 61 12 54
x73 20 36 29 5 41

x74 713 21 6 27
x7581024726
x7D4 314 11 3

x7E8211 83ffi
XlilB 27 46 37 8 35
xl4c 21 22 2A 7 26
x14D I 20 21 I 12

x20
x21
t¿2 44 64 77 9
x23 4a 44 61 7

Y¿4 26 31 27 6
x25 22 21 33 I
x2F 11 9276
xzc57158
\2H57157

12 70

Como pode-se constaiar, os metais pesados nas amostras lateríticas da base do perfil,

ou seja, os metais pedogênicos, säo muito pouco mob¡lizados. Apenas 10% dos meta¡s

contidos naturalmente nestes solos, no máximo, são ligados às fases minerais do solo por

fenômenos de superfície. No caso das amostras contaminadas, os metais são, ao contrário,

muito mais mobilZados, com exceção do níquel^

As porcentagens de cobre, o zinco e o chumbo contidos nos hor¡zontes superiores sáo

quase que inteiramente extraídos por EDTA-Na2: aié 100% pafa o cobre e o zinco e 84o/o paÊ

o chumbo. No festo do perf¡|, as porcentagens diminuem inversamente à profundidade, como

a contaminação.

o manganês apresenta comportamento um pouco especial. com efeito, nos horizontes

de superfície, ele é, relativamente, pouco extraído, enquanto sua fração mobilizável nas

amostras laterít¡cas contam¡nadas pode atingir até 800/0. As concentraçóes em níquel,

extraÍdas nas amostras contaminadas, coluvionares ou lateríticas, apresentam Valores

l2 63 63 10 66
50 / não medida
49'porcentagem=(Elemento exbaído/Elemento total
34 na amostra)
25
I
7
6

3863

I 6 19

1
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similares às porcentagens extraídas das amostras nåo contaminadas. lsto representa cerca

de l0%.

Em comparação com as porcentagens do resíduo bruto, o zinco, o manganês e,

sobretudo, o cobre, contidos nos colúvios dos perf¡s da vertente, são, em geral, mais

mobilizados. No que se refere ao chumbo e ao níquel, as d¡ferenças näo sáo significaiivas. Em

relação ao lodo marrom que compóem a amostra T7B, as porcentagens extraídas para oS

colúvios såo mais próximas destes valores.

!V.2.8.2 lnterpretação e d¡scussäo

Os resultados das extraçöes por EDTA-Na2 mostraram que, nos diferentes horizontes

dos perfis da vertente, os metais pesados estudados reagiam difereniemente ao reativo

utilizado. Com exceção do níquel, todos såo extraídos fortemente nos horizontes lateríiicos

contam¡nados e fracamente nos horizontes lateríticos näo contam¡nados. Neste último

caso, este fato iraduz as fortes ligaçóes entre os metais que ocorrem naiuralmente no solo e

seus constitu¡ntes minerais. Como mostrado anteriormente, os teores de matér¡a orgânica säo

baixos nos perfis lateríticos, o que torna pouco provável sua atuaÉo na retençåo dos metais,

sendo, portanto, mais provável sua inclusåo na rede cristalina dos minerais do solo.

O fato dos metais serem fortemente extraídos nos horizontes contaminados explica sua

migfaÉo no perfì|, que no caso do z¡nco, metal que se encontra entre os mais fac¡lmente

mobilizados, pode atingir até 100 cm de profundidade.

No que se refere aos hor¡zontes coluvionares, onde estão presentes partículas

provenientes do resíduo, estes resultados ressaltam que o Gobfe, o chumbo e o zinco são

facilmente mobilizáveis. o fato das porcentagens extraídas serem mais elevadas que as

medidas no resíduo sugere que as fases portadoras de meta¡s chegam na vertente de forma

mais mobilizável.

No caso do manganês, pafece que a fase portadora sólida apresenta-se com forma

semelhante àquela proveniente do resíduo bruto, isto é, pouco solúvel, e, desta forma, menos

sensivel à alieração externa; este fato, corrobora a existência de óxidos ou de hidróxidos de

Mn no resíduo. o fato deste elemento estar presente de forma diferente e muito mais

mobilizável nos horizontes inferiores demonstra uma troca de estado químico da sua fase

portâdora, o que sugere a exisiência de um fenômeno de dissolução nos horizontes de

superficie.
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contrariamente ao zinco, ao cobre e ao chumbo, o níquel nos hor¡zontes superiores,

assim como nos horizontes lateriticos contaminados, é tão pouco mobilizável como o níquel

natural, apesar do fato de se ter evidenc¡ado horizontes subjacentes enriquecidos. lsto impl¡ca'

nos dois casos, aS fortes interações entre este elemento e Suas fases portadoras e, talvez,

fenômenos de fixação idênticos para o níquel pedogênico e o níquel proveniente do resíduo.

J g estudo dos perfis da vertente, a jusante ao deposito do resíduo

compactado, ev¡denciou:

-que a vertente é contaminada na superfície pelo aporte de partículas do

resíduo, por coluvionamento lateral, e em profundidade, pela migração dos

meta¡s pesados,

-que os meta¡s possuem afinidade com a fração arenosa nos colúvios e,

com as frações mais f¡nas, nos horizontes subjacentes contaminados,

-que os metais contidos nos horizontes lateríticos contaminados são, em

geral, facilmente mob¡lizáveis pelo EDTA-Naz.



lV.3 Balanço das transferências

Estando estabelecida, na zona da vertente a iusante do deposito, a contaminaçáo

por elementos do resíduo compactado (zn, cu, Pb, Ni, Mg e Mn), procurar-se à estabelecer um

balanço das diferentes transferêncìas que ocorrem na área contaminada. lsto será possível

graças aos fluxos de elementos calculados para as d¡ferentes entradas e saídas do sisiema e

este balanço permitirá, finalmente, calcular a taxa de erosåo do resíduo compactado submetido

a condições de clima troPical.

1V.3.1 Definição do sistema

para estabelecer um balanço, é necessário simplificar o sistema e formular algumas

hipóteses. Foi pensado limitaÊse ao fenômeno de contaminagäo lateral Para a contaminaçäo

global da vertente, este último é, em termos quantitativos, mu¡to mais importante que o

fenômeno de migração vertical. só o horizonte de superficie é levado em conta; os outros

hor¡zontes subjacentes conlaminados, coluvionares ou lateríticos, não serão considerados'

Para calcular o balanço, considera-se uma parcela ¡deal de solo lateríiiÇo, cuja

superfície corresponderia àquela da parcela mais contaminada da zona de estudo (Figura

lv.2.2o). Ela cobre uma superfície, sp, de cerca de 10x10 m e espessura média de 5 cm (com

base no horizonte de superfície). O volume equivalente é de 5 m3, para uma massa, Mp, de

12,51 (levando-se em conta a densidade média de um solo laierítico). como concentraçóes

médias nesta parcela ideal, baseamo-nos nas concentraçóes máximas dos horizontes de

superfície dos perfis da vertente, que são:

-Zn = 10 000 mg/kg

-Cu = 1000 mg/kg

-Pb = 600 mS/kS

!V.3.2 Fluxo sobre a ârea

os diferentes fluxos calculados nos capítulos anteiores e válidos para a parcela acima

defin¡da, assim como as concentraçóes no resíduo compac'tado encontram-Se assinalados na

Tabela 1V.3.1 . As entradas na área såo const¡tuídas pelos aportes aimosféricos e pelos

aportes das águas de escoamento. Para estes últimos, baseamo-nos nas medidas efetuadas

a partir do lisímetro de superfície (L'1P2). Sendo, o transporte a partir do resíduo, predominante

- Ni = 70 mg/kg

-Mg=o%

- Mn = 1.55%
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por coluvionamento das partículas, o material particulado Superior a 0,45 ¡rm foi, então,

cons¡derado. No entanto, este novo fluxo permanece subestimado, pois o material superior a 5

mm, dimensão dos poros do pré-filtro, nåo foi coletado.

Por esta razão, o cálculo das massas de elementos originár¡os do resíduo e

transportados para a vertente far-se-á a part¡r das concentrações medidas na parcela

No que se refere às saídas do Sistema, estas últimas correspondem às águas de percolaçåo

do solo náo contam¡nado, cujas exportações são calculadas através de análises realizadas a

nível do lisímetro superior (L1P1).

Tabela 1V.3.1 : Fluxos F médios de elementos trazidos ou

exportados pelas diferentes fontes e as concentrações no resíduo

-.i.- - l..r

Cu 1.5

Pb o.4

N¡ 0.0176

Mg 18.4

Mn 3.8

cd

%

Fluxo em L1P2
(<0.45pm) )

mg/m'lano

A partir destes fluxos, os aportes e saídas anuais calculados para uma área de '100 m2,

assim como a massa devida ao fundo pedológico, são apresentadas na Tabela 1v.3.2.

Tabela 1V.3.2: Aportes e exportaçöes anuais sobre uma parcela de 100m2'

0.98

0.34

221 000

1.74

Fluxo em L1P2
(>0.45pm)

ryT?T:

91

Fluxo em L'lPl Fluxo em L1Pl ::'ï:"o;il;' "ä;ilj ' 
",il"X?"on?"

detectado nas soluçöes analisadas. Cd = concentração do

14

3

mg/m2lano mg/m'lano mg/m'lano

?-21 225 56

26A92

0

ExPorÞçao das txportaç€o das EntÉdas
Mfp aguas oe percolaçåo ¿guas cfe p€rcoråç¿o 

åùrìosféncas
do solo (.0.45um) do solo >o 45Pm)

tkq) (s/ano (d4ql =- ß/a!9)

_ o.2a
¿|t

cu 0.26

Pb o.22 |

N¡ 0.18 I

Aindaque¡mportantesparaasentfadasatmosféricas,osaportescalculadospara

esses elementos são negligenciáveis em relação aos valores de fundo pedológico, mesmo se

/ nao mìãìãã]iiãäãGctada nas sotuç0"" analisaaãè. Mtp = Massa devida ao tundo pedológico

151

51

20

Ms 0.75

Mn 10.65

1.4

0.3

no res¡duo compactado

0.9

1.3

0 1.3

tl

5.6

o.2 2

5.1



mult¡plicados por 3 (a duração entre a d¡sposiçäo do resíduo e coleta das amostras na vertente

sendo de 3 anos). Ëstes valores são da ordem de alguns gramas por ano contra vártas

centenas de gramas, para os elementos contidos naturalmente nos solos lateríticos (exceto

para o manganês cuja presença é da ordem de 10 kg). As exportaçöes verticais naturais são,

igualmente, da ordem de alguns gramas por ano.

|V.3.3 Cálculo
compactado

Para avaliar as massas de Zn, Cu, Pb, Ni, Mg e Mn antropogên¡cos na área, calcula-se

a massa total de cada um destes elementos, suprim¡ndo a parte do fundo pedológico, a partir

de concentrações def¡nidas anteriormente para a área (parágrafo lV.3.l). D¡vididos por 3,

esses valores nos fornecem o aporte anual Aa (Tabela 1V.3,3). Assim:

da

Sendo Ma, a massa do elemento antropogênico na área; Cp, a concentraçáo do

elemento na parcela; Mp, a massa total da parcela; Mfp, a massa devido ao fundo pedológico e

Aa, o aporte anual antropogênico.

Tabela 1V.3.3: Massas e aportes de Zn, Cu, Pb, Ni, Mg e Mn

antroDooênicos na parcela e massa total no residuo.

Ma=(CpxMp)-Mfp

taxa de erosão do resíduo

Aa = Ma/3

Zn

Cu

Pb

N¡

Mg

Mn

124.72

12.24

0.695

749.25

'183.1

Os aportes anuais dos elementos contaminantes na área cons¡derada são mu¡lo

elevados; da ordem de muitos quilogramas por ano, exceto para o nÍquel. Estes aportes

Ma = f\¡assâ do elemento antropogenico na parcela,
e l\¡d = massâ do efemento no resíduo.

Aa

41 .6

4.1

2.4

o.23

61

1077

1700

1020

1.2

12512

2584

18089, sejat 27% do
resíduo

anua¡ antopogén¡co na parcela
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mostram bem o papel das entradas antropogên¡cas como agente contaminador na zona sob

influência do resíduo.

O balanço das transferências na parcela é esquematizado na Figura 1V.3.1, tomando-

se o zinco e o magnésio como exemplo.

Para calcular a taxa de erosão do resíduo, é necessário avaliar sua massa total.

Tomando-se como superfície 100m2 e como espessura da camada 20cm, isio é um volume de

2om3, para uma densidade de 3,4 kg/t, obtém-se uma massa total, Mtd, de 681, para o

resíduo compactado.

Da mesma maneira que para o horizonte do solo, pode-se calcular a massa total de Zn,

Cu, Pb, Mg e Mn no residuo (Md = Cd x Mtd). A Tabela |V 3.3 mostra que, no residuo, a massa

representada por esses elementos corresponde a 27o/o do peso total. Guardando-se esta

relaçáo, deduz-se que a Soma destes elementos para a parcela de solo corresponde a uma

massa de 41 de resíduo, ou seja, um volume de 1,18m3.

Sendo a superf¡cie do depósito do resíduo de cerca de 100 m2, a massa

transportada por coluv¡onamento no hor¡zonte de superficie da zona a jusante ma¡s

contaminada corresponde a uma camada de ¡esíduo de l,l8 cm de espessura. Nos 3

anos durante os quais a área da vertente foi submetida à influência do resíduo, as tãxa

de erosão do resíduo foi de 0,39 cm/ano.

Esta taxa de erosáo foi calculada para uma parcela ideal, sem levar em conte

migração vertical, nem aS zonas de vertente menos contaminadas- lsto signifìca que a taxa

erosäo calculada é uma taxa mínima. No entanto, esta taxa de 0,39 cm/ano é perfeitamenr,,,

coerente com a taxa de erosáo mecânica medida para solos e corresponde a uma erosáo

normal.



Zn = 41.6 kg/ano
Mg = 250 kg/ano

Zn = 15.7 g/ano

Mg = 5.1 g/ano

Figura V.1: Balanço das transferências em uma parcela de 100m2 de solo laterítico sob influência do
resíduo compactado.
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lV.4 Síntese

No conjunto da area analisada, o estudo de impaclo mostrou que exisiem duas

situaçôes de contaminaçåo distintas.

,A montante, no !oca! do depósito compactado, onde os valores de Zn, Mn, Cu e Pb são

da ordem dos porcentos, os hor¡zonies ferralíiicos Subjacentes náo apresentam traços

detectáveis de qualquer coniam¡nação devido à presença de resíduo'

Na vertente localizada a jusante do depósito compactado, o estudo dos perfìs mostra'

por um lado, que uma grande área de solo apresenfa-se contaminada na superfície, devido a

presença de horizontes coluvionares, ricos em Zn, Cu, Mn e Pb superpostos ao perfil laierítico

habiiual, e por outro lado, que existe uma contaminação em profundidade, pela migração

vertical dos elementos do colúvio em direçáo aos horizontes lateríticos subjacentes-

os resultados da identificação mineralógica e, sobretudo, as observaçóes

micromorfológicas realizadas a partir do estudo de lâminas delgadas das amostras coletada¡,

nos perfis da Vertente confirmam a natureza coluvionar dos horizontes de superfície A

alternância dos diferentes tipos de colúvio é bem nítida e testemunha um grande aporte da

zona monlante, ao longo do tempo, com variações de intensidade de lix¡viação. o fato dos

mesmos metais serem encontrados a jusante e a montante, mas, principalmente a existência

de numerosos cristais e partÍculas características do resíduo compactado (magnesita e talcol

nestes colúvios, identifica-se o resíduo compactado como fonte da contaminaçáo. De aco

com o balanço das transferências no sítio estudâdo, há um aporte de mais de uma tonelao¿

por ano do resíduo na vertente, o que corresponde a uma taxa de erosåo mecânica do resíduo

de 0,39 cm/ano.

Nestes hor¡zontes coluv¡onares, todos os metais estudados são correlacionados à

fração arenosa, po¡s estão presentes na forma de partículas, provenientes do resíduo a

jusante e transportados por coluvionamento. Entre oS três horizontes coluvionares ¡denfificados

nos peff¡s da vertente (colúvio argiloso, colúvio arenoso e colúvio de superfície), nota-se que,

principalmente, o colúvio argiloso representa uma importante fonte de metais pesados O

colúvio arenoso, ao contráno, está, pof sua composição mineralógica e granulométrica, muito

próximo de um horizonte lateríiico autóctone.

Noenianto,adiferençaobservadaquandodacomperaçãoentreasrelaçõesdas

concentraçóes para o resíduo e para os horizontes coluvionares da vertente' pressupóe-se

que o material do resíduo bruto transpofiado nos colúvios näo corresponde mais exatamente

ao material inicial. As extraçöes seletivas por EDTA-Na2 mostraram que o Zn' Cu e Pb no
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colúvio encontravam-se ligados àS fases sólidas por fenômenos diferentes daqueles do

resíduo. O manganês e o níquel, ao contrário, encontram-Se sob forma idêntica no resíduo

compactado e nos colúv¡os. Entre as hipóteses formuladas, a "diluição" das partículas do

resíduo por um transporte de mater¡al laterítico na composição dos colúvios, não permite

expl¡car este fenômeno, sendo os teores de metais muito ba¡xos, nos horizontes lateríticos. A

hipótese mais provável reside na diferenciaçäo do material durante o transporte, ligado ou näo

a uma mudança nas condiçóes físico-químicas. o fato deles reagirem diferentemente à

efração por EDTA-Na2 traduz a ex¡s1ência, no resíduo, de fases minerais portadoras de

natureza mineral Var¡ada, e, portanto, difelentemente sensíveis à alteraçäo durante o

transporte. Mesmo colocando-se em evidência a importância da saída dos elementos do

resíduo na forma part¡culada e as águas de escoamento muito pobres em metais dissolvidos, a

entrada de uma parte dos elementos na forma dissolvida nos perfs da vertente nâo deve ser

inteiramente negl¡genciada. Efetivamente, as águas foram coletadas perto do resíduo

compactado e não é impossível que, durante o transporte, as partículas liberem seus

elementos por dissoluçåo ou desorção. Coletas de água de escoamento, a nível dos perfìs da

vertente, permitiram evidenciar e aval¡ar este fenômeno.

se examinarmos a extensåo espacial desta contaminação, o fato dos perf¡s mais

distantes do centro da vertente serem pouco contam¡nados indica que o fluxo na superfície das

águas de escoamento da zona de depósito está limitado lateralmenle sobre a zona da

vertente. Ao conlrár¡o, o fato das amostras do perfil Xl3, localizado a cerca de 20m do

depósito, exprimirem, ainda, uma forte contaminaçäo, reflete a importância do fenômeno de

coluvionamento como d¡spersante dos elementos contaminanies do resíduo'

No que se refere à migraçäo verticâl nos perfis, a nåo contaminação do solo sob o

resíduo compactado explica-se facilmente pelo efeito conjugado do papel impermeabilizante da

camada que constitui o resíduo e pela perda da porosidade do solo laterítico' devido à

compacfaÉo pelo uso de maquinas.

No caso dos perfis da zona da vertente, o cálculo dos fatores de enr¡quec¡mento das

amostras de solo dos perfis, em relaçáo ao fundo pedológico, testemunha, desta vez, uma real

contaminação destes últimos por elementos do resíduo e pelo zinco, em pafiicular. como não

se encontram partículas, ou crista¡s ou ainda resíduo nos horizontes lateríticos, supóe-se que

estes componentes, transportados por coluvionamento, dissolvem-Se ou microdividem-se' Na

forma dissolvida ou microparticulada, oS elementos contam¡nantes migraráo em direção aos

horizontes de profund¡dade.
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A diminuiçáo regular dos fatores de enriquecimento com a profundidade sugere uma

migração progress¡Va e a ausência de horizontes de acúmulo no solo. O que é corroborado

pela existência de um grupo de amostras de transição entre o pólo natural e o pólo

contaminado, evidenciado durante o tratamento estatísiico dos dados.

Em relação aos diferentes casos encontrados na l¡teratura, o fenômeno da migraçåo é,

aqui, muito importante: encontram-se fatores c¡e enriquecimenio sìgnificativos até 1ÛÛcm de

profundidade para os metais. Depois de l3 anos de aplicação de sulfatos de cobre e z¡nco,

Mullins ef at. (1982) observam uma migração desies dois metais até 23cm somente, em um

solo rico em argilas. Entretanto, nos perfis contam¡nados, a curva de concentraçóes apresenta,

freqüentemente, um aspecto similar, seja após aplicaçâo de resíduos de mineraçáo (Ulrich ef

a/., 1999) ou de lodos da estação de depuraçåo (Miller & Mc Fee, 1983; Chang et a|.,1984). o

fato dos hOrizontes superioÍes apresentarem aS Concentrações mais elevadas' em geral,

traduz um efeito tampåo do solo.

Os testes de reatividade efetuados em laboratór¡o, realizados nas amostras do resíduo

compactado, trituradas a 2 mm e em condiçöes normalmente mais agressivas que aS naturais

(temperatura bem ma¡s elevada, lixiviaçåo importante e contínua), levaram à conclusáo que os

metais eram relativamente pouco lixiviados do resíduo. Para justificar a m¡gração vertical, o

fenômeno de diferenciação do material inicial durante o transporie citado anteriormente é

primordial. supöe-se que as partículas arrancadas do resíduo, já de pequeno tamanho com

base no estudo do mater¡al parliculado das águas de escoamento, serão Submetidas a uma

forte alteração mecânica durante o transporte até a vertente. Este fenômeno conduzirá uma

desagregação de diferentes componentes do resíduo e umâ dispersão destes, tornando-os

bem mais sensíveis à alteração química do que eles eram na camada compacta e

impermeável original.

Da mesma maneira, o fato dos metais do resíduo serem relativamente pouco

mobilizados durante os testes de reatividade, mostra a importância do efeito mecânico na

fragilização das partículas nos horizontes de superfície dos perfis da vertente. o material

utilizado é, certamente, do resíduo triturado, mas que näo sofre nenhum movimento durante a

experiência. Além disso, as condições físico-químicas às quais estas partículas säo expostas

diferem bastante das condiçöes em soxhlet. Nos diferentes testes, o pH das águas,

tamponado pela presença dos carbonatos do resíduo, era superior a I e o potencial redox

mais redutor, enquanto as águas da chuva e as águas do solo apresentam um pH de 4,7 e

5,5, fespectivamente, e um Eh de -l5o e -100 mV. Diversos irabalhos mostraram,

efetivamente, a importância de condiçóes ácidas na mobilidade dos meta¡s nos solos, que se

trãduz pela acidez das águas da chuva (Gong & Donahoe, 1997; Merino & Garcia-
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Rodeia,1997; Barrow & whelan, 1998) ou das águas de percolação do solo (saeed & Fox,

1977: Greier-Domergue & Vedy, 1 989).

Para explicar a mobilização dos meta¡s das fases sólidas nos colúvios, nåo se deve

negligenciar o papel dos microorganismos, presentes no solo, ou das plantas, abundantes na

vertente e ausentes no depósito do resíduo. Na realidade, sabe-se, agofa, que, na rizosfera' o

pH do solo pode ser mais ácido que o pH cio solo circunvizinho, devido à p¡-esença de

numerosos exsudatos racinais. A diferença pode ser notável, pois, às vezes, ultrapassa a

unidade pH (Barber, 1 984).

Noqueserefereaosmecanismosdetransferênc¡adeZn,Cu,Mn,PbeNinosperfis'

sua localização no solo contaminado permite esclarecer o problema. o estudo das fraçóes

granuloméiricas das amostras e as extraçóes seletivas por EDTA-Na2 colocou em evidência a

diferença de comportamento de acordo com o metal pesado considerado, tanto pela sua

distr¡buição nas diferentes fraçöes do solo como por sua mobilizaçáo face um reagente

específico. Entretanto, é certo que os metais encontram-se, principalmente, na forma

part¡culada nos colúvios da vertente, contidos nas frações arenosa e siltosa. o fato de se

observar um aumento de importância da fração argilosa na distribuição dos metais nos

horizontes lateríticos subjacenies testemunha uma d¡m¡nuiçåo do iamanho das fases

portadoras, seja por dissoluçâo ou por microdivisão'

A observaçåo de diferentes fraçôes e de lâminas delgadas destes horizontes ao MEB

não mostraram, no entanto, material particulado, onde se concentrariam os metais, nem zon'

de preenchimento ou de acúmulo de micropartículas- Parece que a hipótese da microdivisât¡

das partículas portadoras dos metais nos colúv¡os não foi comprovada, mas sobretudo sua

dissolução.

se examinarmos os componentes do solo sobre os quais os metais fixar-se-äo' estes

últimos mostram, em geral, mais afin¡dades para as fraçöes granulométricas finas (<20 pm e

20.50pm).Nosfenômenosderetençãodosmetaispesados,aimportânc¡adasfraçóesfìnas

do solo já foi observada por wu ef al (1999), no caso dos horizontes lateríticos pouco ricos em

matéria orgânica. Ao contrário, o fato de não ex¡stir correlaÉo direta entre a distribuiÇåo de

uma fraçâo e as variações dos teores em metais no perfil traduz ma¡or afinidade para os

componentes das fraçoes que um Simples efe¡to de superfície, devido ao lamanho das

partículas.

Defato'comomostradorecentementeporWuefa/,(1999),aretençãodosmetaisnas

diferentes fraçóes das amostras é muito variável de acordo, obviamente, com a natureza do
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elemento, mas depende, igualmente, da presença de certos compostos, como a matér¡a

orgân¡ca ou os óx¡-hidróx¡dos de ferro, cujo efeito fixador difere de uma fração à outra

(l\¡aclaren e Crawford, 1973; Matt, 1974).

Os resultados das diferentes correlaçóes calculadas entre elementos mostraram que o

ferro apresentava uma boa correlaçäo com os metais, mas apenas quando o conjunto das

amostras era levado em conta. Ao contrário, no caso das amostras dos hor¡zontes lateríticos

conlaminados, esta correlação desaparece- lsto leva a pensar que os metais presentes

naturalmente no perfil são, provavelmente, ligados aos óxidos de ferro, enquanto os metais

alóctones fìxar-se-áo, preferenc¡almente, sobre outros componentes do solo. Da mesma

maneira, parece que as principais fases portadoras dos meta¡s antropogênicos nåo estão

igualmente ligadas a matéria orgânica nos perfis laterít¡cos, nas condiçóes físìco-químicas do

estudo, apesar de diversos autores terem mostrado a importância do papel da matéria

orgânica ou do ferro na mobilidade dos metais pesados (Barrow et al. , 1989; Oden ef a/.,

1993). Além do mais, se observarmos a existência dos óxi-hidróxidos de manganês nos

colúvios, assim como no resíduo bruto, as extraçöes seletivas evidenciam sua dissoluçäo

entre colúvios e horizontes lateríticos subjacentes. O papel dos óxidos de manganês como

fase portadora móvel para outros metais é, então, ela mesma excluída (Zasoski ef at, 1988).

O fato do manganês ser correlacionado ao zinco e ao cobre, nos horizontes lateríticos

contaminados, indica, no entanto, que os fenômenos de f¡Xação envolv¡dos são semelhantes.

Os resultados das efrações corroboram este resulfado: os irês såo facilmente extraídos. O

que subeniende que o zinco, o cobre e o manganês estáo, principalmente, envolv¡dos nos

fenômenos de adsorção ou de complexa$o nâo específicas a nível das superfícies dos

minerais do solo. lsto é possível quando a presença dos metais nåo está part¡cularmente

correlacionada com a presença de ferro ou de matéria orgânica (Miller & Mc Fee, 1983). O

chumbo é ligado nos fenômenos de superfície, or¡ginando seja uma fase portadora principal

diferente daquela do zinco, cobre e manganêS ou então diversas fases, se referirmo-nos aos

resultados dos traiamentos estatisticos. Trabalhos recentes acentuaram a existência de

especiaçóes múltiplas dos metais pesados nos solos contaminados (Juillot, 1998; Branvold ef

a/., 1995). O niquel, ao contrário, é muito pouco extraído por EDTA-Na2, seja a partir dos

horizontes coluvionares ou dos horizontes subjacentes. Como os horizontes lateríticos

apresentam, no entanto, enriquecimentos em níquel, ¡Sto Sugere que ele migra no perf¡l na

forma microparticulada, à qual ele é fortemente ligado in¡cialmente. Estes enr¡quecimentos e as

concentrações em níquel sendo fracas, estas partículas não seråo detectadas ao MEB (limite

de detecção1000 ppm mínimo).
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As duas fraçôes argilosa e s¡ltosa ,onde se localizam, preferencialmente, os metais,

sendo constiuídas predominanlemente de caolinita, pode se pensar que a principal fase

portadora para o zinco, o cobre e o manganês seja este argilomineral (McBride, 1976). O

papel das caolinitas para a fixação dos meta¡s nos solos é freq i.rentemente considerado como

pouco importante em comparaçäo com os dos óxidos de ferro ou de alumínio; entretanto,

alguns autores (Benyahya, 1997; Benyahya eta|.,1999; Chorover& Sposito, 1995; Tiller ef a/.'

1984) ¡nd¡cam sua importância, que pode mesma predominar sobre àquele de uma argila do

tipo 2:1 (Puls & Bohn, '1988). As caolinitas dos solos, devido apresentarem estruturas ma¡s

deSordenadas e irregulares, têm uma superfície reagente muito mais importante que uma

caol¡nita sintética, que é freqüentemente considerada nos estudos de adsorçáo (singh e

Gilkes, 1992). Estes três metais seriam entáo adsorvidos nas superfíc¡es das caolinitas.

Nas águas de percolaçäo do solo não contaminado, colocou-se em evidênc¡a' por um

lado, o fato da caolin¡ta ser o pr¡nc¡pal mineral da fração particulada destas águas

compreend¡da entre 0,22 e 0,45 pm e, por outro, que se o cobre estava essencialmente

dissolvido, o zinco e o manganês repartiriam-se entre as duas fraçöes, dissolvida e particulada.

A concentração das águas de percolação certamente será diferente entre um hor¡zonte

contaminado e um horizonte natural, mas a poss¡bilidade da migraçäo vertical destes

elemenios dar-se conjuntamente na forma dissolvida e na forma particulada, depois da f¡xaçäo

na caolinita, existe.

De fato, entre dois tipos de solo diferentes, os contrastes de especiaçäo dos meta¡s são

importantes. O solo é um meio complexo, onde seus componentes possuem caracteristicas

físico-químicas bem distintas e é, portanio, improvável ter em v¡sta explicar a fixação dos

metais no solo por uma só e única espec¡ação.



Parte V. Gonclusão Geral
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o trabalho de pesquisa realizado na regiåo de suzano (são Paulo, Brasil) enfoca o

estudo da contaminação global de um local ¡mpactado pela deposiçåo de um resíduo industrial,

f¡co em Mg, Zn, Cu, Mn e Pb e submeiido a açåo de condições tropicais úmidas. Teve como

principal objetivo determinar o impacto do resíduo sobre o me¡o natural, identifìcar os diferentes

mecanismos de transferência envolvidos e compreendê-los, através da distribuição e da

localização dos metais pesados nos solos contaminados.

Antes de abordar diretamente o impacto do resíduo sobre o meio, foi necessário, de um

lado, caracterizar química e mineralogicamente o resíduo e, de outro, estudar o sistema sólido-

líqüido do meio referido para definir o fundo geoquímico local. O estudo geoquímico dos dois

principais protagonistas deste trabalho foi realizado com a ajuda de técnicas clássicas da

geolog¡a, ou seja, graçâs à união de observações em diferentes escalas de observação.

Macroscóp¡ca, realizada no campo, através do estudo de perfìs de alteração, da análise

topográfica e de coleta s¡stemática de amostras e m¡croscópica, rcalizada no laboratór¡o, por

microscópio óiico e eletrônico de varredura, análise química e difração de raios-X. O estudo

das fraçöes granulométrjcas dos solos contam¡nados e as extraçóes seletivas por EDTA-Na2

foram utensílios complementares para a localização dos metais

Assim, observamos que o fato da região de estudo ser altamente industrializada

determina caracter¡st¡cas espec¡ficas nas precipitaçóes. Estas úlfimas são æracterizadas por

um pH ácido (inferior a 5), e altas concentrações em nitrato (2,2 mglL), testemunhando o

componente antropogênico das águas da chuva. Por comparação com outros locais, os

valores em cloro, notadamente, mostram que à este componente antropogênico, junta-se um

componente oceânico náo desprezível.

No que se refere à distribuiçäo dos elementos estudados, as entradas atmosféricas no

local ocorrem, essencialmente, sob a forma dissolvida, em termos quaniitativos Em termo

qualitativo, o estudo da fração particulada confirma uma importante erosäo de substrato, pois

além dos restos de vegetais, componentes predominantes desta fração, quartzo ou agregados

de caol¡nita foram identif¡cados no material particulado. Entretanto, o dado mais marcante

obtido no estudo das entradas atmosféricas foi a existência de elevadas concentraçóes em Zn

nas águas da chuva. o aporte contínuo desse elemento pelas precip¡taçóes é a origem de

teores anormais encontrados nos primeiros centímetros dos perfis pedológicos situados fora

da zona de influência do resíduo no local do estudo.

A cobertura pedológica da área de estudo é constituida de um solo ferralítico,

vermelho-amarelo, onde predominam o quartzo, a caolinita e a muscovita. Em razáo da

existência de um pegmaiito próximo, a fâção a[enosa (>50 pm) é predominante neste solo,

sendo const¡tuída de grãos de quartzo milimétricos e plaquetas de muscov¡ta de ma¡s de 10
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cm. A espessura do solo "senso stricto" é pequena, da ordem de 1 a 1,20 m. Na base deste

solo, encontra-se uma alter¡ta de cor vermelho-violácea, onde estão presentes fragmentos de

saprólito com estrutura herdada da rocha-mãe (quartzito micáceo). O solo é muito poroso

(-40%), com poros de grande diâmetros. Apesar disso, a circulação verticâl dos fluidos de

percolação se procede de mane¡ra bastante lenta, em particular no iníc¡o da estaçáo chuvosa.

No perfil de solo, os ieores de metais pesados pedogênicos säo pouco elevados, nåo

ultrapassando 25 mg/kg para o Zn, Cu, Pb e Ni e, permanecem relat¡vamente constantes em

todo o perfil. Nas águas de percolação do solo, as concentrações são, ainda, bem menores, da

ordem de pg/L. Ao contrário das águas da cfruva, os elementos não se d¡stribuem somente na

fração dissolv¡da: o zinco e o manganês, por exemplo, se distribuem equ¡taiivamente entre

fraçöes dissolvida e particulada.

No que se refere ao impacto do resíduo sobre o meio natural, este estudo permitiu

ev¡denciar dois tipos de contaminação bem distintos: um primeiro a montante, devido a

presença da camada de resíduo e, um segundo a jusante, devido ao aporte de partículas do

resíduo por fenômenos de coluvionamento.

A montante, a contaminaçåo é "d¡reta", representada pela existênc¡a do resíduo

industrial, rico em elementos contaminantes. Este resíduo apresenta-se na forma de uma

camada compacta e endurecida, de 20 a 25 cm de espessura e recobre uma área de cerca de

i00m2. Sua estrutura é bastanie heterogênea, constituída de diferentes fragmentos, dq

tamanho e cor varìados, inclusos em uma matriz de textu ra fina. Poster¡ormente, rejeitos de

resíduos (lodo), de menor importânc¡a, foram depositados sobre a camada de resíduo

compaciada; sáo lodos de aspecio morfológico diferentes, mas de natureza geoquímica muito

semelhante. Além das concentraçöes de Zn, cu, Mn e Pb da ordem dos porcentos, o estudo

do resíduo evidenciou a presença predominante de magnésio, que serviu de elemento

traçador do depósilo. Do ponto de vista m¡neralóg¡co, sua presença é expressa pela existência

de diversas fases minerais (silicatos, hidróxido e carbonato).

o estudo mineralógico e microscópico (aliado à análise por sonda EDS) dos fragmentos

permit¡u identif¡car as fases portadoras de meta¡s no resíduo. Por este estudo ficou ev¡denciado

que os metais näo se encontram associados aos minerais maiores e bem cristalizados, com

exceçåo do mineral tipo talco (silicaio de magnésio), que ocorre na matr¡z do resíduo e contém

conter Zn, Cu ou Mn em quantidades suficientes para serem detectadas. Ao contrário, os

metais ocorrem, pnncipalmente, concentrados em zonas localizadas, sob a forma de óxidos,

hidróxidos ou Sulfatos. Mesmo ocorrendo neoformaçöes "in Situ", parece que os metais näo se

dispersam na matriz. O exame do perfil ferralit¡co subjacente, diretamente em contato com a

camada, mostrou que não havia nenhum traço de contaminaçäo química, devido ao resíduo.
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Neste nível, a observação de um fluxo de águas de percolação quase nulo e de uma

diminuìçåo de porosidade de -2Oy. revelou uma circulaçáo vert¡cal de fluidos muito reduzida,

traduzindo a compactaÇâo do solo e o papel impermeab¡lizante da camada do resíduo.

como complemento ao estudo dos perfis localizados sob os depós¡tos de resíduos, o

estudo de perfis pedológicos situados na vertente, em zona a jusante do resíduo compactado,

demonstra, também, existência de uma contaminação do meio natural. Ao contráno, a

contaminação atinge não somente oS horizontes de Superfície, mas, também, oS horizontes

fenalíticos, mais profundos. Os mecanismos de transferência dos metais pesados diferem nos

dois casos. A coniaminação de superfície explica-se pela existência de horizontes coluvionares

ricos em elementos contaminantes no topo dos perfis ferralíticos. As diferentes análises

realizadas nas amostras destes horizontes provaram que a contaminação da vertente era

efetivamente devido à transferência lateral, na forma, essencialmente, particuladada dos

elementos do resíduo a montante, por fenômeno de coluvionamento. A efensão espacial da

contaminaçâo de superfície mostra a importância do fenômeno de coluvionamento como

d¡spersante da contam¡naçáo no local.

No que se refere à migração vertical, observam-se perfis enriquecidos em zinco até

cerca de 100 cm. Em relação aos dados encontrados na literaiura concernenle aos estudos da

disposiçåo de lodo de estaçöes de depuração ou de outros resíduos em meio temperado, a

profundidade da contaminação vertical é considerável em meio tropical, mesmo sendo as

concentrâções medidas nos horizontes ferralíiicos pouco significativas do ponto de vista da

toxicidade para os seres v¡vos. A transferência vertical dos metais pesados explica-se pela

dissolução das partículas nos horizontes coluvionares, sob ação dos fluidos de alteração.

Estes fluidos (águas de chuva e águas de percolaÇáo do solo) apresentam condiçöes bem

mais ácidas e mais oxidantes que as encontradas no resíduo (pH-9,5 e Eh negativo). Além

disso, a comparação das condiçóes natura¡s e as med¡das durante os testes de reatividade

pratiædos no residuo ev¡denclaram a importância das condiçóes de pH e de Eh, em relação à

temperatura ou à lixiviação, para a mobilidade dos meta¡s.

Após dissolução das partículas, o mecanismo de transferência vertical explicar-se-ia

pela combinação entre meta¡s na forma particulada e na forma dissolv¡da. No solo, os metais

apresentam uma afinidade particular com a fração <20pm, mas nenhuma com os óxi-

hidróxidos de ferro do solo, com os oxídos de manganês do resíduo ou com a matéria

orgânica. Pelo contrário, o Zn, o Cu e o Mn antropogênicos estariam ligados à caolinita por

fenômenos de superficie. Afim de estabelecer de maneira mais correta a localização dos

metais nos solos ferralíticos, o emprego de técnicas, como por exemplo o xANES, seriam bem

mais apropriadas.
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Este trabalho mostrou que uma boa definição dos diferentes me¡os implicados, ou seja

o contaminante (residuo ou lodo) e o meio no qual ele é depositado, fo¡ essencial para a

compreensáo dos mecanismos de transferência ocorridos, quando do estudo da contam¡nação

global de um sítio. A importância do fenômeno de coluvionamento como dispersante da

contaminaÇåo no sítio, demonstrou a necessidade de se analisar em uma grande superfície,

levando-se em conta o estudo do relevo da zona e não se contentar apenas com a àrea

restrita coberta pelo depós¡to.

Em relação às coberturas pedológicas de climas temperados, a profund¡dade atingida

pela contaminaçáo vertical mostra que os sistemas desenvolvidos em clima tropical sâo mais

frágeis, em função das condiçôes mais agressivas do meio, independentemente da natureza

do resíduo implicado.

Os resultados referentes à impermeabilização do solo, diretamente subjacente ao

resíduo compactado, sáo muito interessantes do ponto de vista da deposição de futuros

residuos do mesmo t¡po (ou seja, pobres em matéria orgânica e/ou não radioativos). No Brasil,

utiliza-se, comumente, a cal para consiituir uma camada superior impermeável nos solos

laterít¡cos, antes da deposição de um resíduo. Os resultados do presente trabalho sugerem,

como altemativa a essa técnica, compactação do solo por rolo compressor e, para tornar ainda

mais inerte o depósito, uma misfura do resíduo industrial com minerais magnesianos antes da

deposiçåo. Afim de limitar o efeito da erosáo mecânica, o resíduo seria recoberto por uma

camada de solo laterítico para permitir o desenvolvimento de uma vegetação adaptada (raízes

pouco profundas).
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ANEXO l.l: Dissoluçäo dos filtros

Para as analises químicas, alguns f¡ltros usados foram solubilizados seguindo o método
desenvolvido por Astolfo (2000), em meio ácido nítrico e ácido fluorídrico :

-os t¡ltros foram colocados em cad¡nhos de TEFLON com tampa de rosca e em seguida,
adicionou-se 3 ml de HNO3 (HNO3 16N - PA - Merck), fechou-se e levou-se à eslufa por mais
ou menos 15 horas a temperatura de 90'C;

-após essas 15 horas, os cadinhos foram abertos para a adiçåo de 6 ml de HF (HF 48olo

- Pa - CAAL) e retomados à estufa por ma¡s de 15 horas a mesma temperatura;
-passadas essas horas, os cadinhos foram abertos novamente e levados à chapa

aquecedora a uma temperatura de 70'C para a evaporação total dos ácidos;
-os procedimentos precedentes foram repetidos nos casos onde as amostras não foram

totalmente solubilizados;
-atingida essa solubilizaçao total, as amostras foram lavadas com água deionizada até a

eliminação máxima dos ácidos e foram em seguida, recompostas com água de¡onizada a um
volume lnal de 25 ml em balöes volumétricos.
As soluções obtidas sáo analisadas da mesma maneira que as amostras das águas de chuva
ou de lisímelros.



ANEXO 1.2: Metodologia analítica para as amostras aquosas

A dosagem dos cátions, ånìons e metaìs nas amostras aquosas (chuva e lìsimetros)
foram realizadas por cromatografia líquida de íons, no laboratório de Química de Aguas do
NUPEGEUUSP. O chumbo não é detectado.
A tabela seguinte exibe as espécies químicas analisadas com seus respect¡vos métodos
analíticos.

Tabela Al: Descricão dos métodos analíticas
Fsnécies rluím¡eås

Ca", K-, Mg", Na'
Método analítico
cromatograf¡a líquida de
íons
modelo DX5o0, marca
Dionex

ct, No"-, so.

Condicóes anelíticâs

cromatog raf¡a líquida de
íons
modelo DX500, marca
Dionex

-vof ume ¡njetado:1 00pl
-coluna analít¡c€: ion PAC
cs12
-eluente: ácido
metanosulfônico
(CHgSOaH) 20mM
-fluxo do eluente: 1ml/min
-supressora:CSRS-l 4mm
-detelor Eletroquímico modelo
ED40

Fe'-, Cu",2n", Mn"

-volume ¡njetado:l 00pl
-coluna analítica: ion PAC
AS4A-4mm
-eluente: uma mistura de
carbonato de sódio (NaCO3)
1,BmM e bicarbonato de sódio
(NaHCO3) 1,7mM
-fluxo do eluente: l ml/m¡n
-supressora:ASRS-l 4mm
-detetor Eletroquímico modelo
ÊD40

águas.

cromatografia líquida de
íons
modelo DX500, marcâ
Dionex

-volume injetado: 400p1
-coluna analílica: MEïPAC
CS5A
-eluente: um a mistura de
pyridine-2, 6-ácido
dicarboxílico, de hidróxido de
potássio, de suffato de potássio
e de ácido formico
-fluxo do eluente: 1,2 ml/min
-supressora : CSRS-I 4mm
-detetor Absorbance modelo
AD20



Tabela All.3.1: Compos¡ção quím¡ca dos l¡x¡viados dos testes dê reatividade do resíduo

Exp€riência com a soluçåo acidificqda com acido acético a pH=4,5

Tempo Nâ K MS Ca Fe cu zn Mn cl Nos so4 pH Eh

(h) mg/L mg/L mg/L n¡g/L |jg/L Fg/L pgr'L Èg/L mg/L mg/L mg/L mV

9 35,8 24.6 663.8 31.4 15 5f 35 o ß26.6 74.9 lo4o.4 9-30 55

33 7.1 9.8 218-a fl 3 6 44 0.1 0 265.7 12.6 404.0 9.37 67

98 10.1 8.9 116,4 34.6 5 46 6 o 109.0 112 349.3 9.55 55

litS lo.9 10.5 29.3 21.0 5 18 5 o 2a.4 2.3 88.0 9.23 72

200 21.5 7.4 13.4 2',t.4 I l8 I O 17.1 3,6 63.8 E.54 1Í'6

nl 32.9 9.5 4.9 29.2 9 6 7

333 10.r 5.5 2.8 18.7 25 7 11

Exporiência com a águâ ulhapura

Tempo Na K Ms Ca Fe cu Z¡t Mn Cl NO3 SO¡l

(h) ms/L mgfl mgll mg/L Fg/L t g/L us/L t4/L mg/L nrg/L ms/L

42.5 47.3 34-3 1145.3 84.3 20 102 6 0 1992-8 72.0 1663.2 8.6

112 20.3 6,7 62.6 62.9 20 42 6.4

161 16.7 3-8 7.7 33.2 2A 12 6

210 39_3 3_3 1.3 27.4 71 7 17

Tabela All.3.2: Composição química do mâterial part¡culado dos
l¡xiv¡ados dos lestes de reatividade do resíduo

o 1E.5 1.9 65.1 8.15 128

o 9.1 0.8 32.8 8.45 168

Erperiência com a solLtção acidiñcada com acido acético a pH=4,5

Temps Na K Ms Ca Fe Cu Zn
(hl m!/L ms/L ms/L ms,/L uq/L $sil IE/L
9 7.4 7.5 37.9 1.7 75 299 74

33 9.4 10.5 43.9 2.4 12 11'l

98 3.2 3.3 41.1 1.0 6 46

1¡18 13.8 12.7 23.8 2.7 13 1

200 4.1 3.7 46.6 2.1 6 0

274 12.7 13.4 49.5 6.4 B 3

333 8.6 10.1 33.6 3.8 246 161

o 81 8 18 1s4-4 93 -124

O 26.5 0.6 55.3 9.2 -116

o 17.1 0.9 36j A.7 -89

Experiência com a €gua ulb'apura

Temps Na K Mg ca Fe cu
(h) mq/L rns/L mq/L mcll t¡s/L gs/L

pH

12.5 2.9 2.A 21 .8 0.9 18 s37 47 91

112 0.2 0.3 32.1 0.8 140 139 142.2 173

161 1.0 1.1 28j 1.'t 82 31 109 38

210 1.6 1.7 21.7 1.7 r99 29 87 20

Mn

Irg/L

148.6

54

6

I
'109

64

157

68

67

90

90

79

Zn
ps/L

Mn

Fs/L



Tabela Alll.1.l: Densidades âparentes das amostras dos poços
orinciDa¡s P1. P2. e P3.

- Ilensk ade DonsidadeA¡noslrã apafe¡fe Alnosrra apaæfÍe(s/cm1 (s/cm J
1-1 1.45

1.2 1.36

Pl 13 1.33

11 1.53

l{ 1.5

Médiâ 1.¡ß

3"1

3.2

P3 3€
34
3-6

1.49

1.46

1.61

2-B

24
2-fì

2E
24
2-5

24
2"7

24
2-9

1.53

't.5:Ì

1.69

1.69

1.67

1.7

1.6

f .48

1.54

1.45

1.68

162
MÉrtle des

åmoshås 2'B à 24



labela Alll.2.1: Oâdos quimicos das águas meteóricas do locål de estudo

Chuvâ 6-déc-96 5.2

Chuva 1$déc-96 5.'15

Chuva 2o-déc-96 4.66

Chuva 26-déc-96 4.61

ChuvA 3-ianv-97 5.05

Chuva l0-janv-97 4.72

Chuva l7-ianv-97 4.65

Chuva 24-janv-97 5.6

Chuva 31-janv-g7 4.97

Chuva 7Jévr'97 4.66

Chuva '14Jévr-97 4.76

Çþuy¿ '18Jêw-97 5.82

Çþqy¿ 27-fêw-97 5

Chuva 7-mars-97 5.22

Chuva 18-mars-97 4.48

Chuva 25-mars-97

Chuvâ ll-aw-97 5.09

Chuva 26-aw-97 4.4

Chuva l2-rnai-97 4.54

Chuva 23'naÈ97 4.78

Soluçåo filtradá Soluçåo nåo filtrada

PH Eh PH Eh
(mV) (mV)

123 51 126

123 5.04 131

1 50 4.47 162
154 4 5S 156

128 4.93 135

146 4.73 146

150 4.68 149

92 512 123

130 5.05 125

142 4.77 136

146 4.79 144

75 5.22 123

145 5.12 135

123 6j2 81

162 4.63 161

Carga Allura

pârticutadâ de água Cl NO¡ SOq Na K Mg Ca Fe Cu Zn Mn
(s/L) (mm) (ms/L) (ms/L) (ms/L) (mgll) (ms/L) (ms/L) (ms/L) (Fs/L) (Fs/L) (Fs/L) (!s/L)

2.5 9.8 6.5 3.6 1.8 ',1.7 4.6 0.4 0.3 36 9 186 85

6.5 7.0 4.2 2.8 0.9 0.4 3.1 0.2 A.2 10 I 223 70

25.4 '1.2 ê.0 2.1 1 .7 0.5 3.0 0.3 0.6 33 21 39s 111

4.5 21.1 1.4 3.6 2.6 0.3 0.6 0.1 0.4 41 6 63 43

2.5 25.5 6.7 7.4 1.5 0.1 2.5 0.0 0.2 11 3 27 16

4.5 5.7 4.2 4.7 4.0 1.0 3.1 0.2 1.4 87 80 393 128
I 71.1 1.0 2.0 1.4 0_3 0.1 0.0 0.2 12 6 36 I
I 17.s 0.8 1.0 0.9 0.6 0.6 0,1 0.1 10 66 800 l9

0.25 131.6 0.4 1.1 0.5 0.3 0.1 0.0 0.1 7 2 19 2

4.75 3.1 1.6 3.9 2.6 0.9 0.4 0.2 1.1 77 U 614 87

4.85 3.8 3.3 5.7 5.5 1.1 0.3 0.2 2.8 69 86 1030 227

1.55 92.5 0.6 1.1 0.7 0.3 0.1 0.0 0.1 7 4 40 15

2.7 9.0 '1.6 3.8 2.7 0.7 0.7 0.2 1.0 51 25 117 56

1.9 19.'l 1.5 1.7 1.3 0.8 0.5 0.1 0.4 21 57 430 24

3.7 76.4 1.3 3.9 1.9 0.4 0.2 0.0 0.5 47 36 267 36

0.0
4 36.1 '1.6 0.7 '1.1 1.5 0.1 0.1 0.5 13 7 't74 37

3.9 21.6 3.0 1.6 2.6 '1.0 0.5 0.1 0.9 4ô 49 906 59

1?.7 3.9 11 .3 7.2 7 .6 5.2 0.5 0.8 4.2 85 79 3094 306

15.9 3.5 4.6 3.1 9.0 3.0 0.4 0.6 3.7 64 128 2882 332

116 4.83 131

154 4.3 158

146 4.6 144

133 4.82 132



Tãbela Alll-2.2 : Compamçåo entre precipitaçöes mensais médiâs
observadas e os dados do OAEE.

nov-96
dec-g6

¡anv-97
févr-g7
mars-g7
avr-97
mai-97
Total

Ptr¡viosidade
mensal

câlculada
(mm)

Tabela Alll.2.3: Composiçáo quím¡c€ do material particulâdo das águas de chuva.

Amostra

0

39

251

240

96

58

7

691

Chuva 6léc-96

Chuva l$ianv-g7

Chuva 17-janu-97

Chuva 2,t-janv-97

Chuva 3l-janv-97

Chuva 1+¡éw-97

ChUVa 7-mars-97

Chuva 2Çav-97

Chuva 12-mâi97

Nov.
Dec-
Jan.
Fevr-
mars.
Avr,
Ma¡.

Total

Pluvio3idade Írênsat

¡r¡teraDuais

do DAEE (mm)

Na
(mS/L)

129

201

236

190

144

65

1018

0
0
0

0
0
0
0

0

0

213

K
(mS/L)

4

0

0

16

38

0

13

Mg
(ms,L) (ms/L) (rc/L) (|lg/L) (IE/L) (|lgt/L)

Tabela Alll.2.4: Fatores de enriquecimento FE médìos dâs águas
meteóricãs em relacão ao fero do fundo oedolóo¡co.

3 0 21 110
17 2 61 32 0

3039020
1034ô0
11 0 032 0

11 6 119 4 7 0
't4 25 25 1ô0
100050
21 7 52 100

Na
K

Mg
Ca
Fe
Cu
Zn
Mn

FE
3265

141
1974
130

1

l5l8
17970
¿1239

Com FE, o fator de enriquecimento

FÊ= (C(d¡ssol+part)elt/C(d¡ssol+part)Fe)/(Cchuva élUCchuva Fe).

Chuva

2509

1U
1174
'111

0

1370

17031

39S2

3020

397

2827

1,16

0

5794

61634

13688



Tabelâ Alll.3.1: Dados quÍmicos das águas de percolação do solo lateríl¡co.

L1P1 26-dêc-97 5.18

Ll P'1 03-janv-97 5.88

L1P 1 17-.janv-97 5.6

llP1 24-janv-97 ô.15
L1P1 31-janv-g7 5.97

L1 P1 18-févr-97 5.92

L1 P1 18-mar-97 5.52

Data

Soluçåo filtrada Soluçåo não filtrada Carga Altura
pH Eh pH Eh particulada de água

lmv) lmV) (ms/L) (mm)

L2P1 17ianY-97 5.59 95 5.62 94

l2P1 24iaîv-97 5.28 112 4.99 130

L2P1 31-janv-97 5.22 115 5.02 126

L2P1 18-févÊ97 4.94 135 4.74 144

L2P1 18-mar-97 6.15 30 6.28 s8

120 4.98 133

80 5.5 101

94 5.6 94

61 5.52 100

73 5.5 96

75 5.A2 81

60 5.69 63

NaK
Amostra (mg/L) (ms/L)

Al||.3.2 :

L1P1 26-déc-97

L1P1 171anv-97

L1P1 241anv-97

L1P1 31-janv-97

142 8.1

85 9.9
98 10.3

131 10.1

19 10.7

30 22.9
22 18.ô

L1P1 1&févr-97 0 291

L2P1 17-jaîv-97
L2P1 24-janv-97

L2P1 31)anv-97

Cl NO3 SO4 Na K MS Ca Fe Cu Zn Mn
(ms/L) lms/L) (msiLÌ (mg/L) (ms/L) (mg/L) (ms/L) (tsil) (ttg/L) (l¡s/L) (ps/L)

0 1269
0 381

0 1039

o 144

do material

3.1 2.O 15.3 2.6 0.5 2.4 5.6 460 29 70 58

9.2 0.8 ',t2.5 2.4 3.8 2.7 6.4 439 40 70 37

4.1 1.5 8.3 1.7 2.4 1.8 4.0 213 11 37 26

4.4 1.0 8.2 1.7 2.9 1.7 4.2 199 17 53 26

2.1 1.1 8.1 2.6 0.7 1.7 4.1 67 13 ô3 22

1.1 0.3 5.9 1.4 0.7 1 .5 3.4 162 7 33 12

2.3 0.9 5.7 1.1 0.4 1.ô 3.5 115 3ô 80 48

172 9.2 24.5 0.8 10.8 1.5 2.6 1.4 4.4 178 3 66 47

19 2.4 8.6 0.7 28.9 1.4 9.4 2.4 10.7 18 6 121 193

17 2.2 4.5 0.5 23.4 1.7 '1.5 2.7 10.3 27 3 61 79

27 2.9 2.7 0.7 28.1 1.'t 1.8 2.6 11.1 0.01 0-01 0.01 0.01

164 2.4 8.2 1.6 19.0 2.6 4.6 2.4 6.4 61 6 19 45

Mg Ca Fe

(mSfL) (mg/L) (t¡S/L)

0 169 16
A'EÃ

01

'181 213 4127 0 63 28
68 73 2581 0 36 25
180 233 5386 o 271 98
47 48 1947 0 35 51

52 56 2370 0 34 29

Cu Zn Mn

(!s/L) (t¡s/L) (Fs/L)

11

7

do solo

5890
1397

82

Taþela Alll.3.3: Fâtores de enriquecimento médios das agues de
p"f""l"ç"" d" ad" "t

LIPI L2P1
Erro Ëõ Ero EftoFE inferior supe¡ior lE infsrior suponor

cl 7 3.2 7.6 8 6.5 9.3

NO¡ 3 1.8 2.2 0.5 0.4 0.7

so¿ 28 ls.g 10.2 31 27.1 46.1

Na 1',1 8.0 4.2 3 2.2 3.7

06977
o 1104 7776
0683

K 11 5.6 13.0 17 15.5

Mg 6¡t 13.3 z4.s 29 24!
Ca zg iB.B 9.7 23 20.9

Fe 297 124.6 84.s 12 3.9

Cu2
Zn1
Mn5

(C(d¡ssol+part)efUC(d¡ssol+part)Zny(Cchuva elVCchuva Zn)

1.2 1.3

0.0 0.0

1.9 1.1

o

0.3

I
25

33_8

2_2

0.4

0.0

28.7

0.0

21 .0



Iabela AlV.1: Dedos químicos das águas de lisímelros colstadâs no perfil P2.

Solugão filtrada Solugão íão filtrada carga Altura

Data pH Eh pH Eh part¡culada deágua Cl NO3 SO4 Na K MS Ca Fe Cu Zn Mn

(mV) (mV) (mgtl) (mm) (mq/L) (ms/L) (ms/L) (mg/L) (ms/L) (ñs/L) (ms/L) (t¡s/L) lps/L) (t¡s/L) (Fs/L)

L1P2 O6-déc-96 8.55 -77 8.65 -80 26.41 0.5 89.1 175.5 395.3 11.3 157 491 4 18.6 0 36 0 0

L'1P2 13-déc-96 9.35 -l3o 9.13 -115 7.5 22.5 265.0 2081 121.8 2.7 9'1 '1466 4.1 14 0 0 0

L1P2 2Gdéc-96 9.02 -104 8.88 -92 s9.5 2.2 409.5 91.0 163.7 2.5 4.7 202.5 8.1 0 0 0 0

L1P2'l71anv-97 8.92 -98 9.06 -105 22 1.1 170.3 177.7 '181.8 1.2 15.1 207.4 2.6 16 1 10 25

L1P2 24-ianv-97 9.05 -106 9.2 -111 1.1 29.6 40.2 97.5 222.2 3.4 4.3 318.4 6.0 0 0 0 0

L2P2 07-lévr-97 7 .74 -3ô 7.51 -23 0.32

Tabelã AIV.2: Composigåo químicâ do material pãrtìculado das águes dos lisímetros no perlil P2.

LlP2 06-déc-96

L1P2 21ianv-97

L4P2 06-déc-96

L2P2 07-îêw-97

Data Na K Mg Ca Fe Cu Zn Mn

Bgi L

2597 121 34
0083046314
0 13 281 7 9235 0 25
0 15 104 2 2271 139 86

.4 98.1 814.9 14.0 47 .6 't191.2 20,9 0.01 0.01 0.01 0.01

Irg/L t¡g/L |¡g/L

Tabela AlV.3: Fatores de enriquec¡mento médios das
concentracões das amostras solidas do perfil em P2.

Amos. protund. NMnO NMgO NCU Npb NZn NNi

2-1 o'12 441
2-2 12-22 548
2-C 23-28,5 1.0
2-O 26,8-2e,s 2.0
2-E æ,ñ2,6 1.0
2-F 32,s-36,6 1.0
24 334:] 2.0

14
14
0
2

26 't744

00
00

2-5
2-6
2-7
2-8
2-9

3245 5192 297 1130 87

229 2239 128 1196 103

3.3 15.0 0.9 1 .4 20
2.9 8.0 0.5 1.0 20
2.9 10.0 0.6 1 .0 31

2.7 11.0 0.6 1.0 20
2.9 15.0 0.9 15 16

50€0 1 ,0 2.7 18.0 1 .0
70_80 2.0 2.6 18.0 1.0
8Ës5 4.0 3.6 32.0 1.8

130.1/tll 2.0
160-170 3.0

3.1 25.0 1 .4

2.4 15 1.4

1,4 14

2.0 17

2.4 15
1.6 15
1.4 15
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Tabela AlV.4, ,comAmostr protund. Sioz Alro3 Fe2o3 Mno Mso zn Ni cr cu Pb Hzo Lol
a

cm % % % '/o % pp- pPm ppm ppm pPm Y"

TlA volume larania 41.64 10.43 6.5 1-63 11j5 1A256 62 82 1000 193 2.6 13.1

TIB 20 69.5 13.96 6.53 o.O1 0.31 97 13 72 10 43 1-06 6.86
"l2A 12.5

T2B 25 70.58 13.8? 6.53 0.01 0.27 50 5 65 11 42 0.93 6.55

T2C 70 60.5 19.15 7.56 o.O1 0.3',1 60 ',15 71 13 50 0.8 6.47

T3A volume rose 10.64 2.22 3.9 2.66 40-25 9294 50 31 1222 37 3.72 29.25

T3B 25 65.13 17 7.42 0.03 0.49 165 14 71 19 4A 0.98 7.57

TIA volume verde 53.17 3.82 4.ß 2.91 23.15 9363 106 82 383 68 2.1 4.

T7B lodo maÍomlaranja 38.91 4.55 '14.9 O.5l 25.06 1542 48 l0 44 77 5.86 8 48

TllA Lodo manom 47. 1O.O2 1O.O7 3.14 11.63 6653 58 173 192 1OO 3-13 11.11

fllB lodo manom 32.95 7.5 15.'11 2.65 19.08 12350 173 151 317 122 5.54 12.19

19.ô 6.18 6.3 5.85 22.U 19354 72 60 3037 174 4.39 22.52

T11C 55

TllD 60 62.27 18.9 7.5 o.O1 0.37 51 10 67 9 46 0.7 7.58

T1,I E

T15B 40

TISC 100 60.36 18.92 7.8 o.Ol 0.46 38 17 70 15 48 1.43 8 3

TI6A

70.45 14.76 5.97 o.O1 0.28 82 26 U I 40 0.21 6.42

110

54.3 13.33 8.92 0.43 7.5 2146 23 68 47 56 2.09 10 06

68.48 15 6,62 o.O1 0.23 4't A 77 38 42 0.41 5.77

Tabela AlV.5: Fatores de enriquec¡mento FE das concentrações das amoslras
sol¡das dos perfis da seçäo transveßal

62.85 16.91 7.4 0-08 0.71 142 13 69 l0 45 1.25 8-32

60.61 17.57 7.66 0.O2 0.23

Amostra

T1A
TIB
124
T2B
T2C

"T' Mno Mgo

T3A
T3B

10

20

12.5

2'I

72

T7A
T7B
Ttc

'tb.J

1

585

1

1

T11A
TIlB
T11C
T11D
Tl IE

10

to1

208
2

3

10

15

65

266
.t

830
4

1364

Cu

291

1

880
)
3

T,15A

T1sEl
T't5C
T16A

7

52

57

110

3ô6

4

47

Pb

210
228

J

1

I

314
265
43
I
1

422

I

46 1.U

Ni Cr

426
70
4

7

42

102

5

106
'173

68

2

10

2

I

a concenûação medida e C0, a concentração do

'1707 165 497 39
8660
1421
2241

0
I

18

0

561

98
2

2

2

4

4
2

3 0.4

11

o

15

2
0

71
3 0.1

2'l
6

7

3

2

4
11

2

1

1

2
1

'l

1

7A

3t
3'1

pedológ¡co.

1

1

1



Tabela AlV.6: Distribuigöes das frações granulometricas des amostras dos perfis X1, X2, X7 e
X14 de vertente

xt0
x'l I
x12
xt3
xlB
xtc
xlo
xlE
xlF

Protund.

(cm)

4.5

I
12

18

56

72

a7

Argilas
.2pm

xlG
xtH
x
xlJ
xlK

6

24

12

16

18

24

æ
2A

50-2pm

x20

x21

l¿2
x23
x24

xzF
x2G

tzH

98

126

138

176

188

23

49

28

20

16

1.5

'15

22

32

43

69

81

93

53

39

56

55

54

54

54

56

Arg.+ Sittes

xzl
x70

xt'l
x72
x73
x74
x75

0

12

14

20

26

21

24

165

1.5

6

I

20

25

50

61

21

28

t9
25

21

55

53

47

58

55

xl4A
xl48
xt4c
Xl¡tD

X'f ¡lE

U

15

28

26

21

50

67

58

52

51

55

54

55

45

47

53

45

10

21

40

30

13

18

10

16

1

14

20

58

65

bb

60

49

65

53

49

11

'15

19

26

47

59

54
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Tabela AlV.7(1): ComposiÇão químic€ das amostras dos perfis da vertente X1 à X6.

Amosta Protun, SiO, ALOs Fe2os Mno MSo cu

x10

x11

x12
xl3
X1B

x1c
XID
X1E

X1F

XlG
X,lH

xll
x1J
X1K

(cm) % % % % '/" pPñ pPm Ppm ppm Pprn ppm oÂ o/o

1.5 55.9 13.01 8.OO 1.28 4.U 893 6776 45 505 160 2.47 11.07 1.6,l

4.5 &.83 15.06 7.50 0.26 1.02 165 1592 25 79 107 1.57 9.27 1-58

8 35-8 11.25 11.75 1.73 8.54 1093 t2676 73 507 249 5-88 16.35 4.73

12 64.64 13.17 6.50 0.19 1.33 100 1277 41 64 75 2.06 10.08 2.66

r8 65.3 14.A2 6.21 0.04 0.41 35 185 23 34 66 0.96 9.11

38 67.56 14.98 6.01 0.0'l 0.27 13 37 9 27 56 0.88 8.42

56 63.18 16.94 7.OO 0.Ol 0.21 70 50 13 37 73 1.OS 9.12

72 64.79 16.s8 7.21 0.O2 0.13 16 47 13 37 72 0.96 8.32

87 6s.73 16.6'6 6.92 0.01 0.12 15 36 12 33 72 0.76 7.51

98 65.74 17.12 6.75 o.O1 0.12 14 41 10 35 72 0.75 7.6

1m 63.15 17.92 7.77 0.01 0.10 15 29 13 38 77 0.75 7.07

138 ss.42 21.97 8,23 0.0',1 0.11 19 35 18 42 74 0.87 9.07

176 67.62 16.32 6.11 0.01 0.08 25 19 23 30 55 0.35 6,68

18e 603 21.03 7.39 0.02 0.10 20 32 .15 40 56 0.65 7.05

x20
x21

x22
x23
/,24

x25
xzF
x2G
x2H

x2t

15 40.94 9.68 9.50 1.79 12.28 961 14863 58 600 245 3.57 11.26 1.69

'15 4t.1s 9.19 11.90 2.05 11.38 760 16849 Èl 1910 211 5.44 10.5A 1.33

22 7't.61 12.29 6.,10 0.16 0.98 246 1588 18 80 82 1.39 7.36 101

26 64.45 14.27 6.10 0.08 0,83 83 527 28 39 7s 2.79 13.2 4.10

32 63.22 16.24 6.70 0.03 0.60 32 151 l4 20 75 2.42 12.74 3.66

,13 72] 13.79 5.70 0.01 0-43 21 69 l l 14 69 1.65 8 29 1 97

69 59.96 17.21 6.71 o.O2 0.U 16 73 17 36 72 0.97 9.26

8't 63.26 15.65 6.26 0,01 0.21 18 32 12 30 63 0.96 9.18

93 62.24 17.19 6.66 0.01 0.14 14 38 14 34 68 0.8 7.5

165 59.83 19.57 7.41 o.O1 0.01 20 25 16 35 57 0.32 6.27

Zn N¡ Pb cr H'o Lol c
total

x30
x31

x32
x33
X3D

x3E
X3F

x3G

2 47.6 10.10 9.60 1.70 10.10 1360 9191 54 639 326 4.49 10.84 1.65

12 58.8 8.01 8.40 2.07 6.97 1477 10111 89 690 407 5.06 10.55 1.69

22 68.4 13.76 6-06 0.09 016 ',15',1 354 23 57 77 1-9 9.06 2.95

27 66.36 15?,. 620 0.03 0.55 34 124 14 16 76 1.86 10.82 2.26

15 67.65 14.46 6.10 0.05 0.27 25 176 13 31 68 0.9 8.34

60 63.68 16.70 6.79 o.O3 0.19 22 106 17 34 76 0 89 8.18

106 61.7 18.54 7.66 0.02 0.12 21 4A 16 37 76 0.78 7.5s

148 57.19 22.16 8.43 0.02 0.10 19 28 13 43 7s 0.46 7.62

xAo 1.5 70.9 13.05 5.60 0.03 0.23 45 105 20 14 68 1.49 9.19 3.25

x41 4.5 69,04 13.75 5.73 0.03 O.Z2 45 85 21 13 68 1.94 10.52 329

x42 8 65 1s.41 6.30 o.Ol 0.21 29 45 16 14 73 1.74 10.4s 2.59

x50
x51

x52
x53
X5B

1.5 61.7 15.27 A.72 0.05 0.38 u 193 23 2S 75 2 '12.52 3.81

4.5 66.E 14.55 6.10 0.02 0.25 17A 118 21 23 69 1.66 ',10.48 3.02

'13 65.32 14.80 6.30 0.01 0.21 22 43 14 13 70 1.58 10.31 2.34

22 68.76 16.90 7.08 0.0',1 0.23 17 2A 13 12 84 1.32 9.71 1.74

170 58.68 21.31 S.05 0.Ol 012 21 28 87 43 140 0.42 6.5

x60
x61

x62
x63

x64

x6E

x6G

X6F

2.5 65.58 13.74 9.07 0.39 2.24 2M 2193 2A 125 1U 1.77 9.21 1 .80

6 62-18 16.97 7-08 o.Os 0.51 44 216 20 23 82 1.83 11.97 3.08

12 6E.83 15.01 6.50 O,O2 0.30 99 91 17 18 79 1.5s 10.35 2.65

'18 71.76 '14.38 6.20 O,O1 0.24 20 24 11 13 75 1.36 9.32 2.24

2. 71.U 14.60 7.18 0.01 0.2. 19 21 12 12 83 ',1.3 9.46 1.91

52 62.4 18.¡+6 7.æ 0.01 0.22 35 36 14 45 68 1.3 7.65

1A7 61.63 19.69 7.58 0.01 0.21 35 2Ê 19 45 70 0.75 6.82

og;:" 71.43 r3.so s.74 0.45 0.15 6¡1 28 23 66 39 0.7 5.41



Tabela AlV.7(2): ComposiÇão quimíca das amostras dos perfìs da vertente X7 à X15

A¡nostra Profund. Sio2 AhO3 Feros MnO Mgo Cu Ztr Ni Pb Cr

(cm) o,s ok % v6 % Pp. ppm ppm PPm ppm

x70 1.5 41.54 10.72 10-60 2.05 10.74 1087 13678 65 606 260 5.12

x71 6 76.89 11.59 6.30 0.11 1.17 1Æ 803 15 61 82 0,83

x72 I 66.63 15.10 6.40 0.13 0.48 75 617 24 45 79 1.54

x73 15 66.'1 8 14.83 7.05 0.ø 0-84 35 157 14 18 63 2.12

x71 20 69.6 16.18 6,56 0.01 0,40 23 39 10 13 92 1.42

x75 25 69.51 16j2 6.86 0.01 0.28 19 31 10 12 81 1.85

x70 57 64.85 15-77 7.24 0.01 0.25 35 39 I 44 75 1-18

X7Ë 1,ftì 61.72 19.73 7.61 0.01 0.23 37 41 12 46 7A 0-64

x8o 2 76.88 12.19 5.23 0.01 0.27 52 129 19 18 70 1.57

x81 S 74.38 14.28 s.82 0.03 0.24 27 s2 14 ',15 74 1.69

x82 12 71.8 1423 6.61 0.01 023 19 37 11 11 98 1.6

x83 18 68.35 16.16 7.',18 0.01 0.23 145 68 12 15 95 1.6

x8A 23 67.5'1 14.23 6.1s 0.01 0.20 31 27 l0 38 66 1.2

x8B 37 65.38 15.26 6.74 0.01 0.21 34 29 13 42 67 1.41

xloA 2 60.08 13.42 7.24 0.81 2.72 264 3161 11 52 108 2.3

xloB 6 65.31 14.30 6.05 0.03 0.43 53 117 m 39 58 1.21

x10c 14 65.02 14.54 6.13 0.01 0.31 40 s7 17 40 62 1 18

xloD 21 67.1 14.63 6.05 0.01 0.26 41 33 16 39 58 0.93

xtoE 27 67.13 ',14.45 6.27 0.01 0.24 U 36 9 41 @l LO4

xloF 42 65.19 17.09 6.83 o-01 O.23 32 37 11 43 ô4 0.95

XllA 2 47.46 10.36 9.76 234 9.98 1037 9500 64 '10 472 2.17

xl1B 10 62.74 15-53 6.63 0.11 0.64 64 298 25 43 70 1-43

x11C 25 65.27 16.61 6.78 0.01 0.25 33 32 13 42 65 1 04

x'r1D 't27 62.88 19.83 7.55 0.01 0.23 33 ?2 13 45 70 0.58

xl1E 187 67.29 17.19 7.17 0,01 0.22 32 18 I 43 100 0.33

x12A 1 50.31 '11.01 9.27 2.52 7-50 968 7357 104 111 339 244 14.55

x12B 5 50.1 11.62 A.21 1.09 3.10 422 3276 50 69 216 1.3 10.54

x12C 7 60.9 16.12 6.40 0.10 0-61 63 257 26 32 76 125 1328

Hzo

ÞþÌt

x13B 2 44.16 12.18 lO.O2 2.22 7.91 99A 1'4'273 62 108 174 1.42

xr3c 6 73.5 13.15 6-48 0.25 1.40 176 t560 l8 45 66 0.77

x13D 15 65j9 13.72 5.93 0.08 0.62 s6 111 21 32 62 1.11

x'f3É 20 64.48 15.52 6.58 0.01 0.30 25 44 't4 32 66 0.94

xl3F 30 64.06 16,64 6.61 o.0l 0.29 23 20 12 33 68 0.85

x13G 40 64.29 17.01 6.76 0,01 0.30 17 27 í6 34 75 0.8

LOt

14.96 3.66

5.68 0.83

10.58 2.58

10.31 2.90

9.83 2,26

9.91 1.97

a.02

7.27

C total
%

x14A 3 48.1 10.22 9.77 2.62 10.81 1614 17825 70 187 241 2.53 1314

x14B 10 71.23 13.39 5.97 o.O7 0.54 89 335 12 32 69 0.47 615

x14C 15 64,7 15.31 6.00 0.03 0.59 92 170 24 31 60 0.9 10.2

xf4D 2't 64.55 11.70 5.96 0.01 0.51 24 49 12 25 57 107 10.53

xr4E 40 63 16.90 6.98 0.01 0.30 18 29 10 32 69 0.93 9.6

xlsA 2 62.45 14.75 6-81 0.40 1.f8 172 1A77 31 40 1',15 1-34

x15B 7 62.A 1628 6.65 0.03 0.41 37 125 14 33 72 1.08

xlsc 12 63.38 16.44 6.60 O.O2 0.34 33 94 17 33 74 0.97

x1sD 22 6476 15.7s 6.39 0,0',1 0.30 20 43 12 32 70 0.86

x15E 37 65.84 15.89 7.05 0.01 0.30 ',16 23 l0 u 72 0.88

8.88 3.13

9.67 2.s7

9.04 2.23

9.08 2.00

8.22

8.4

* 
= não med¡da

l1-36

10.5t

10.,t3

8.8

8.8

8.55

f 1 .94

't 1.08

16.71

11.2.

L23
8.54

10.71

10.44

9.98

9.63

8.45



Tabela AlV.8(1): Falores de enriquecimento das concenlrações das amostras dos perlis
de ve¡tênte Xl à X6.

x10 3

xfl 6

x12 I
xl3 't 5

X1B 20

xlc 38

X1D 56

XlE 72

XlF 87

XIG 98

XIH 1M

xl l '138

x1J 176

xlK 188

Profund.

(cm) NZn NCU NPb Nl'll

308.0 41.8 28.9 3,0

72.4 7.7 4.5 1.7

576.2 51.1 29.0 4-8

58.0 4.7 3.7 2.7

I ,+ 1.6 1.9 1.5

1.7 0.6 1.5 0.6

2.3 3.3 2.1 0.9

2.1 0.7 2.1 0.9

1.6 0,7 1.9 0.8

2.0 0.7 2.O 0.7

1.3 0.7 2.2 0.9

1.6 0.9 2.4 1.2

0.9 't.2 1.7 1.5

1.5 0.9 2.3 1-0

x20

)<21

)<23

x24
x25
x2F

/¿H
x2l

3

15

28

35

45

81

93

165

1,9

1.3

3.0

0.9

0.8

0.7

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.7

o.7

675.6 ,+4.9 34.3 3.8

765.9 35.5 109.1 4.2

72.2 I r.5 4.6 1.2

24-0 3.9 22 1.9

6.9 'f .5 1.1 0.9

3.1 1.0 0.8 0.7

3.3 0.7 2.1 1.1

l s 0.8 1.7 0.8

1.7 0.7 1-9 0.9

1.t 0.9 2.0 1.1

116.2

156.8

17.6

3.6

0.9

0.9

1-8

0.9

0.9

0_9

0.9

0.9

1.8

x30

x31

x32
x33
X3D

X3E

X3F

X3G

M.0
9.3

77.6

12.1

2.5

1.9

1.1

1.1

0.9

1.0

0.7

0_9

4
'15

25

30

45

60

100

1,18

41't.8 63-6 36.5 3.6

,t59.6 69.1 39.4 5-9

16.1 7.1 3.3 1.5

5 6 1.6 0.9 0.9

8.0 'l.2 1.8 0.9

48 1.O 1.9 1.1

2.2 I.0 2.1 1.l

1.3 0.9 2.5 0.9

x40 3

x41 6

x42 10

2.9

2.5

1.0

0.8

0.9

0.8

0.9

0.8

0.9

o.7

x50

x51

x52
x53
X5B

162.3 11 1.6

186.5 103.5

14.6 8.9

6.9 7.5

2.5 5.5

'l.4 3.9

1.8 3.1

0.9 1.9

0.9 1.3

0.9 0.8

3

6
't5

25

170

4.8 2.t 0-8 1.3

3-9 2.1 0,7 1.4

2.0 1 .4 0.8 1 .1

x60

x6l
x62

x63

x64

X6E

X6G

x6F

8.8 2-5 1.7 1.5

5.4 8.3 1.3 1 .4

2.O 1.0 0.7 0.9

1.3 0.8 0.7 0.9

1 3 1.0 2.5 5.8

3.9

4.9

0.9

0.8

0,9

0.9

0.9

3 99.7 9.5 7.1 f .9

6 9.8 2.1 1.3 1.3

12 4.'l 4.6 1.0 1.1

20 1.1 0.9 0.7 0.7

25 1.0 0.9 0.7 0.8

52 1.6 1.6 2.6 0.S

117 1 .2 1 .6 2.6 ',1 .3

Passe t.3 3.0 3.g 1.s

154.4 91.8

1A7.7 63.4

7.9 6.9

2.5 5.0

4.5 2.5

2.7 1.7

1.8 ''.1

1.8 0.9

0.8

0-8

0.9

0.9

0_8

0.8

1.0

1.7

2.4
'1.2

4.1

1.1

1.0

0.9

2.0

1.9

1.2

1.0

0.9

0.9

1.0

0.8

0.8

0.5

1.9

2.1

1.1

35.5

4.1

0.9

0.9

40.9

20.1

4.6

2.O

'1 .9

1.9

1.4



Tabela AIV.B(z): Fatores de enriquec¡mento das concenlrações das amoslras dos perf¡s da

vertente X7 à X15,

Prolund.

Amoslra (cm)

x70 3.0

x71 6.0

x72 9.0

x73 15.0

x7 4 20.O

x75 25.0

x7D 57.0

x7E 146.0

621.7 50.8

36.5 5.9

28.0 3.5

7 .1 1.6

1.8 1.1

1.4 0.9

1.8 1.6

1.9 1.7

x80 3.0

x81 r0.0

x82 15.0

x83 20.0

xsA 23.0

x8B 37.0

34.6 4.3 3.1

3.5 1.0 1.0

2.6 1.6 0.9

1.0 0.9 0.8

0.7 0.7 1.1

0-7 0.7 'l .0

2.5 0.6 0.9

2.6 0.8 0.9

x10A 2.0

x10B 6.0

x10c 14.0

x10D 21.0

x10E 27.O

x10F 42.0

5.9

2.4

1.7

3,1

12
1.3

2,4

0.9

6.8

1.4

xl lA 2.0

x11B 10.0

x11C 25.0

xl t D 127.0

xllE 187.0

x12A L0

x12B 5.0

x12C 7.O

143.7 12.3

6.7 2.5

2.6 1.9

1.5 1.9

1.6 r.6

1.7 1,5

1)1

't.0 1.3 0.8

0.9 0.9 0.9

0.6 0.7 1.2

0.9 0.8 1.1

2.2 0.7 0.8

2.4 0.9 0.8

186.5

12.9

11.7

1.3

1.1

0.9

0.9

97.6

10_6

4.4

7.6

3.6

2.5

2.1

431.9 48.5

13.5 3.0

1.5 1.5

1.0 1.5

0,8 1.5

334.4 45.3

148.9 l9.7

11 7 2.9

3.0 2.7

2.2 1.3

2.3 1.1

2.2 1.1

2.3 0.6

2.5 0.7

x13B 2.0

x13C 6.0

x13D 15.0

x13E 20.O

x13F 30.0

x13G 40.0

1.3

1.0

0-9

0_9

09

1.3

0.7

0.7

0.8

0-8

2.3 4.2

2.5 1.7

2.4 0.9

2.6 0.9

2.5 0.6

6.3 6.9

3,9 3.3

1 .8 1.7

x14A 3.0 810.4 75.5

x14B 10.0 15-2 1.5

x14C r5.0 7.7 1.4

x14D 21.0 2.2 1.2

x14E 40.0 1.3 1.5

2.5

2.2

2.1

1.8

1.9

648.8 46.7

70.9 8.2

20.o 2.6

2.O 1.2

0.9 1.1

1.2 0.8

73.6

2.7

0.9

0-9

0.9

0.9

x1sA 2.O 85.3

x'lsB 7.0 5.7

xtsc 12.0 4.3

XJSD 2,0 2.O

x15E 37.0 1.0

5.6

0.8

0.8

0.8

1.2

4.0

09

24.7

2.4

2.4

2.1

6.2 4.1 2.1

2.6 1.2 0-8

1-E 1.4 0.7

1.E 0.9 0.6

1.9 0.8 0.8

f 9 1.1 0.9

267.3

10.0

0.9

0.9

n9.1
99.1

9.1

90.7

5.8

2.3

2.1

2.0

6E.2

24.2

5.5

t0.7 4.6 2.9

s.l 0.8 0.8

4.7 '1.6 0.7

1.4 0-8 0.7

1.0 0.7 0.8

1.9

1.5
'1.5

1.5

't.6

201.4

0.9

0.9

0.9

9.8 2.O

2.1 0.9

1_9 1.1

t.'l 0.8

0.9 0.7

12.7

5.6

2,7

2.6

234.2

6.4

0.9

0.9

1.4

0.9

0.9

0_8

0.9

98.3

4.9

5.4

4.6

36.4

2.7

0.9

0.9

lo.7

2.7



Tâbela AlV.9 Compos¡Çáo qu¡mícâ das fraÇöes granulomelric€s das amostras dos perfis da vertente X1, X2, X7 e X14

Amc€trã MnO (7o)

xlo 1.51 r.52 0.49 5.11 6.29 3.41

x11 0.32 0.æ 0.u 1.37 1.7A O.43

x12 2.76 2.æ 0.6 A.æ 12.17 4.57

x13 0.34 0.40 003 1.æ 2.83 0.27

xtg 0.o4 0.06 0.01 0.70 0.78 0.15

xlc 0.o1 0.02 0.01 0.50 0.40 0.14

xlD o.01 0.02 0.0r o.æ 0.n o14

xlE o.01 0.q2 0,o1 0.17 0.19 o.l1

xlF 0.01 0.92 0.01 0.1s o.11 0.12

A L S (A}L)

Mso (%)

x1G 0.o1 0.0.2

x1H 0.01 0.01

L S (A+L)

xlt
xlJ 0.01 0.0r

x1K 0.01 0.92 0.12 0.07

x20 3.19 0.92

x27 5.æ 3.75 0.67 11.10 13.95 12.72

x22 0.2A O.44 0.U 1.3A 2.4a 0.3s

1674 5541 3964

19A3 1610 834

16665 11209 9425

21A1 1460 ú4
349 249 51

a2 974 30

1æ S2 24

84a4?o
€o gg 13

886
857
934
42 ?17

æ17

Zn (ms/ks)

0.01 0.01

x23 0.07 0.o2

x24 0.o3 0.04 0.02 064 0.6s o.25

x25 0.02 0.o2 0.10 0.56 0.47 0.16

x2F 0æ 0.02 0.01 0.4a o.41 0.15

x2G O.01 0.û2 001 0.31 0.26 0.13

x2H O.02 0.ß 0.01 0.19 0.20 0.19

l¿l 0.0r 0.02 0.'J1 0r0

S ¡À+LJ A L S {A+LI A L S

o.12 0.16

0.11 0.10

0.11 0.10

0.10 0.07

N¡ (mg/ks) Cu (mg/kg) Pb (mgtks)

41 59 æ 752 767 511

343Á14 re1 54

115 131 32 1157 984 846

7A æ 2 150 174 30

19228607355
30 138 753924

13 21 5 3432 12

27 13 15 41 3g 10

623933

x70 2.79 2

14.59 8.76

x71 0.æ 0.6 0.1 1.æ 2.32 0.æ

x72 0.O3 0.35 0.1 106 1.35 0.s

x73 0.06 0.07 0.q2 0.7 0.44 0.3

x74 0.02 0.o2 0.01 0.53 0.3a 0.26

x75 O.01 O.û2 O 02 0.3 Ojs O.21

081 033

11335 A185

28030 213â3 4195

3S61 2520 312

3€8 56

252 239 Im
131 117 5f
535023
113 94 4

245 É
A

X1¡lA 3.12 1.3

Xl,lB o.15 o.18 o.û2 0.7/ 0.73 o.3s

Xl,lC 0.06 0.07 0.o2 0.62 O.71 O.34

xl4D 0.01 0.02 0.01 0.73 0.54 0.27

x1lÉ 0.o1 0.t2 0.o1 0.8 o.12 0.21

A L S (A+L)

11.9 11.63

æ37
55æ12
116 110 37

45 53 14

41 51 I
3S459
45 51 14

43 47 tl
4A 52 13

947
11 54

7æ
946
't3 45

11 t2

13 14

15 16

n4 æ 1100 s2.

131 146 53 1492 1179 æ7

1m 43 16 757 724 1207

15900 10230

N8 2724 471

1168 953 245

zt3 1a7 ¿8

58 67 26

16 14 n

32 35 10 5a û 321

24 34 11 31 40 2A

2Aæ16 4445 1A

54348323234
242324475433

31 16 37 73 4A

11.4 11.95

10 27

14æ
'16 43

33 41

915

u1
75

a9 54 1333 t1m 156 A7

æ428376ffi7064&5n
44 AA 11 135 161 32 45 54 n
24mA 5658 16 41 59 18

n.33A æn 15 3956 18

1A345 æ24 11 39 46 16

41

16039 1æ20 113 41

556 117 æ 27 S

137 æ 4¡37 12

81 21 27æA
39 14 21 31 5

11A 47

549 344 63

6a 6a 16

Ð12
41 51 f0
41 U 1l

41 æ17
43 50 ',10

47549
10 4a

1753 933 15./ A3

201 205 38 53 85 18

105 114 68 41 51 15

39 æ 13 3953 14

æ 16 10 4243 15



Tabela AtV.1O: Distribuição dos teores de MnO, MgO, Zn, Cu, N¡ e Pb das frações granulométricãs däs amoslras dos

perfìs X1, )(2, X7 e X14 da vertente.
l

-t¡tno 

Mso z.t Ni cu Pb

Ama6lra Yo
ALSALSALSAL$ALSÂLS

xI1 47 40 13 U 42 24 37 29 U 31 32 37 40 37 23 40 41 19

x'12 18 70 12 12 68 20 18 49 33 15 71 14 15 51 35 ',17 66 18

xl3 30 61 I 21 66 13 40 47 13 26 48 26 27 54 19 24 50 26

xrB 25 56 l9 30 50 20 37 4A 17 25 43 32 18 32 50 28 53 19

xlc 'rE 38 M 40 33 277 87 6 47 21 31 4323 34 36 44 20

xlD 20 36 M 33 27 40 43 35 22 28 21 51 38 34 28 37 38

xlE 22 33 45 32 26 43 44 34 22 33 41 26 41 29 30 42 35 22

xlF 21 28 48 37 13 50 54 30 16 42 12 47 51 24 25 46 29 25

t¿o o 7822 0 62 380 58 42 0 89 11 054 46 0 72 2A

x21 11 81 8 5 6431 11 81 I7 78 15971 20 12 80 I
xn 22 60 18 18 57 25 39 44 17 38 28 34 9 14 77 25 43 32

x23 o 63 37 o 54 46 o 77 23 o 63 37 0 53 47 0 62 38

,¿4 22 41 38 30 42 2S 30 39 31 30 46 24 6 9 85 30 52 19

x25 9 6 85 46 27 26 40 25 35 34 34 31 27 24 49 41 38 n
x2F 36 26 38 44 27 29 38 26 35 33 26 40 38 29 33 36 32 32

x2G 17 40 43 33 X2 35 48 48 4 47 35 18 29 24 56 U 46 20

x2H 29 38 33 24 22 54 4S 41 11 22 ',19 59 2A 28 45 41 41 18

223

ffi6so 70 30o 47 53 o 3961 o 49 51

x71 21 48 31 17 36 48 12 79 9 25 45 30 30 46 25 25 41 U
x72 g 47 44 39 21 40 23 67 ',10 s0 23 27 50 2s 2s 40 21 39

x73 34 41 25 41 26 33 23 69 I 38 38 24 40 38 21 32 42 26

x74 23 20 57 U 16 50 13 70 18 33 31 36 38 14 49 30 28 42

x¡s 16 u 50 28 19 53 11 48 42 23 60 17 31 36 32 26 44 30

titÃo 722a o 51 49063370 7525o61 33 o 6I rJ

X1¡lB 36 39 25 21 21 55 45 2s 29 27 26 47 35 33 33 26 2s 45

xr4c 37 s2 31 37 24 39 55 17 2A 4 2a 31 29 23 48 35 33 33

xl4D 19 31 50 35 2A 37 U 39 27 33 39 28 36 29 35 29 42 29

xl4E 14 44 42 23 ',18 59 30 41 28 24 58 l8 34 30 36 26 44 30



fabela AlV.11: Concentrações em elemento mob¡lÞado por EDTA-Na2 nas amoslras dos perfis da vertenle XJ, X2,
X7 e X14, do residuo e das amostras T7B e T7C da seção transversal.

(!g elememo/g amosta) (pg elemerllo,lg amos:bâ)

Amosta. Mn Cu Zî Ni Pb Amosba* Mn Cu Zn N¡ Pb
x101

xl02
x103
x111

x112
x121

x122
x1z3
x131

xt32
X181

x1B2
X183

x1c1
x1c2
x1c3
X1D1

x1D2
x103
X1E1

x1E2
X1F1

X1F2

XlF3
X1GI

X1G2
X1G3

X1H,t

x1H2
X1H3
xl t1

xî13
X1J1

XlJ2
X'lJ3
X1K1

x1K2
X1K3

x2û1

x,¡2
x203
x211

x2l3
x21
Y22

xæ1
xn2
x233
x241

x242

x243
x251
x252
x253
x2F 1

x2F2

x2F3

907 Aæ 5628 5 244

s35 '794 5418 5 23S

8€A 813 5535 5 Zâ
8S2 116 8n 2 æ
8a5 11S 915 2 45

3Á23 49G 8¿74 7 n2
z7a9 487 W2 I 204

5336 4€6 8675 I 21 0

7æ567967æ
7æ527907æ
60 15 47 15
æ 73 49 114
ê5 23 52 114

em elemento mobilizado

I 9 10 0

810 140
7

4

4

6

5

1

1

1

I
a
8

X2G1

)<2G2

x2H1
x2H2
x2H3
)<2t1

x2t2
x2l3

80
9<1

41
41
41
41

21

em eiemento

X1441

x1442
X1443

X1481

x1482
X1483

x14C1
x14C2
x14C3
X14D1

x14D2
X14D3

x14e1
x14E2
x14Es

21
23
21
21

8<1 2

4 <',| <1

5<1 3

4<1 2

2 0 2 <1 2

2595 1æ7 11AÆ A 4æ
2608 1312 11971 A 412

ßn 1320 1ml9 I 429

143 41 1æ 1 11

14a 41 1n 1 11

148 41 124 1 11

48 '18 Æ 2 I
/€18 17 2I
ffi194424

5<1 2

?<1 2

2 <'.| 2

3<l 2

3<1 2

1 <'i <1

5<1 2

5<1 2

1078 1018 9076 6 424

120 937 8984 7 451

1156 973 9û5 7 Æ
184a 476 1072 6 1299

1A21 475 104A8 7 InO
1æA 490 I æ95 7 1243

539 1æ 1?20 2 42

542 158 1193 2 A9

ffi2 155 1243 2 ñ

75
65

x701
K¡02
x/03
x711
Ft12
r/13
x721
x722
x723
x731

x732
rrc3
K/41
x742
x713

6511 1

61

61
f895 7æ rc49 6

1313 Tn 7469 ô
193a 7ú 7472 6

931 99 829 2
g2 99 C25 2

924 95 846 2

744 3S 375 3

753 39 342 3

744 39 341 3

57944 I
æ12Æ1
56t745 1

83S1
8481
8371

10 1

10 1

274

m3
xl
60

50

52

24

61

37 321

ß s2.
10 44

e41
10 3S

521

120

1X

51

30
16

17

17

x751
x752
x/53
x7D1
x702
X7D3
X7E1

x7E2

K/E3

214
221
218

924
326

329

5

5

5

25

25

24

6

6

11

3
4

3

3

3

3

1

'|

2

,1

1

8t81
a271
8381
3't51
3151
3151
5'1 81
6121
7131

f6
<1 3

res¡duo 1

r6id¡jo 2

r€sfduo 3

<l 3
<1 3

<1 3

TIB.l
T782
TTA3

T7C1

17C2

816 9344 15117 17 16.¿3

774 9779 16056 17 1d¿5

4ãì 3r) 711 2 17

506 32 668 3 1A

497 30 701 2 1A

19 2 56 <1 11

n 2 62 <1 10

13 2 64 <1 10

númeroé I, 2 € 3 dopois do noms da am6Íâ coísstonde ao
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Foto 11.1.3.7: Micro-nódulos concêntricos de Mn observados em elétrons rétroespalhados.
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Foto 1V.2.2: Outra foto do horizonte de superf¡cie, onde observa-se os mesmos pequenos
cristais inclu¡dos na matriz ferruginosa mas igualmente cristais maiores, da ordem de 50pm
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