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RESUMO

Esta dissertação analisa o comportamento geoquímico de metais pesados no

solo e subsolo, submetidos à disposição inadequada de resíduos de origem ¡ndustrial,

na forma de aterros nåo controlados, em um caso prático nos arredores de uma

indústria de insumos para fertilizantes, no municipio de Suzano - SP. Com base em

estudos anteriores, centrados na contaminação das águas superficial e subterrânea do

local, selecionou-se para investigaçäo os seguintes metais pesados: Cd, Pb, Mn, Gu,

Zn e Çr. O método escolhido para a abordagem da questão foi a obtenção de dados a

partir da exe<;uçåo de três seções geológicas. A primeira foi locada em terreno

natural, e as outras duas em local sabidamente contaminado por metais, em função da

disposição de resíduos. Foram coletadas 115 amostras, através de sondagem a trado

manual, a cada 0,25 m, nos três perf¡s estudados. Realizou-se 12 determinações de

meta¡s por amostra, sendo uma metade com abêrtura por ácidos fortes (AAF) e outra

com abertura por EDTA (ácido Etileno Diamino Tetra Acético), totalizando 1380

determinações por Absorção Atômica.

Confrontando os resultados obtidos, com as duas abertura concluiu-se que,

pelo menos neste caso específico a abertura por EDTA mostrou-se mais adequada

para a caracterização dos intervalos contaminados.

No perfil executado na área não contaminada buscou-se determinar o

background regional e caracterizar o comportamento dos referidos metais em função

da profundidade. Os perfis localizados na área contaminada revelaram, através das

análises químicas, teores médio de Cu, Zn, Pb, Cd, Mn e Cr cerca de 900, 400, 90,

50, 20 e 5 vezes, respectivamenle, o background regional, fato que caracteriza uma

expressiva carga contaminante imposta ao solo. ldentificou-se em um horizonte,

denominado unidade de Concentração de resíduos, intervalo com 56% de Cu e 23%

de Zn, apresentando também significativas concentrações dos demais metais

pesquisados.

Nas quatro sondagens que const¡tuiram a seção não contam¡nada (TN)

observou-se, mais nitidamente nas ánalises químicas com abertura EDTA, um

incremento de Mn, Zn e Cu, nos primeiros 0,50 m do perfil de solo, o que sugere

contaminação por particulados aéreos.

xilt



A caracterização do comportamento de metais pesados em solos contaminados

foi realizada com a utilizaçâo de ferramentas clássrcas da geoquímica c;e superfície,

como rnicroscopia ótica de amostras ¡ndeformadas e análise de fragmentcs de solo Êm

microscópio eletrônico de varredura (MEV) com sistema "Energy Disp'arsive Scan"

(EDS) acoplado. Os resultados obt¡dos mostraram a eficác¡a do uso de.stas técnicas

em estudos ambienta¡s. Foi possível visualizar a retenção de compostos rnêtál¡cos de

origem natural e antrópica em estruturas orgânicas complexas e a presença de sais

solúveis no perfil. Finalmente, foram identificados metais contaminantos dentro de

minera¡s neoformados como barita e gipsita .
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ABSTRACT

This paper analyses the geochemical behavior c'f heavy mt',tals in the soil an

subsc,il, as they were exposed to the inadequate disposal of industrial wastes, in non

contrc¡lled landfills, considering as practical case the neighboring areas of a

manui'acturer of products for fertilizers ¡n the district of Suzano, S. Paulo State, Brazil.

Drawing on previous studies, focusing on the contaminat¡on of surface and

underrJround waters, the following heavy metals were selected for this search: Cd, Pb,

Mn, Cju, Zn and Cr, The procedure chosen for investigation was the collection of data

after determining three geological sections, The first one was located on natural soil

site, irnd the other two \rære located at the site where the wãstes were disposed of, to

contam¡nated by metals. 115 samples were collected, by means of drilling, at each 0.25

m deep layer, in the three situations studied. 12 metal determination by sample were

carried out, half of wich being by means of strong acids digestion (A{F), and the other

half with Ethilen diamine tetra aceptic acid (EDTA) digestion, with a total of 1380

determinations by atomic absort¡on.

Confronting the results obtained by using the two types of sample digetion, it

was conclude that, at least in this specific case, the EDTA digestion proved to be more

adequate in characterizing the contaminated intervals.

ln the profile obtained from the non-contaminated area, ìt was attempted to

determine the regional background, as well as to caracterize the behavior of the metals

r€ferred to above in terms of depth. Chemical analyses of the profiles obtained ¡n the

contaminated areas showed an averege content of Cu, Zn, Pb, Mn, and Cr displaying

values about 9OO, 4OO, 90, 50, 20 and 5 times, respect¡vely, the reg¡onal bacþround.

This caracterizes a very heavy contaminating pollunting load on the Soil. ln a horizon

denominated unit of Wastes concentrat¡on, an interval of 56% of Cu and 23o/o of Zn

was identified, displaying also significant concentrations of other metals investigated.

ln the four probings mak¡ng up the non-contaminated area (TN), it was

observed, more clearly in the chemical analyses with EDTA digestion, an increase of

Mn, Zn and Cu, in the first 0.50 m of the soil profile, lvhat suggests contamination by

means of air particles.
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The heavy metals behavior in contaminated so¡ls were caracterized by the

means of classical toorrì of surface geochimical science, as following: optical

microscopie of undeformed såmples and analyses of scil fragments with screenig

eletronic microscope (MEV) wth Energy Dispersive Scan (EDS) coupled. The obtained

results showed the effectiveness of the use of these thechniques ¡n environmental

studies. lt was possible io visualize the retention of metal¡c compounds of natural and

antropic origin inside complex organic strutures and the presence of soluble salts in the

profile. Finally, contaminant metals were identified insibe minerals as barita and gipsita.
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I. rNTRODUçÃO

A pesquisa desenvolveu-se em área utilizada poÍ ur1lâ indústria química (Foto

1), localizada no município de suzano, Estado de São Paulo, instalada na região

desde 1965. A Figura 1.1 mostra a localização geográfica e as principais vias de

acesso à área de estudo.

como somente a partir da década de 80 é que se intensificaram as

preocupaçöes com a preservação ambiental, durante duas décadas a indústria

funcionou sem qualquer plano de conservaçäO ambiental. As matérias primas

utilizadas pela indústria eram armazenadas em contato direto com o solo, muitas

vezes ao ar livre (Foto 2), assim como os próprios resíduos gerados pelas ativ¡dades

industriais, que não sofriam qualquer tipo de tratamento. chegou-sê ao ponto, de em

obras civis como construçåo de atei'ros e de estab¡lização de encostas (Foto 3)'

utilizar-se descartes industriais (resíduos), como material incorporado ao solo

Em função da ausência de controle ambiental a indústr¡a provocou a

contaminação do curso de águas superficiais que atravessa o empreendimento

(córrego das Jaboticabeiras), do solo e das águas subterrâneas. A part¡r de 1990' a

empresa, por exigência da CETESB, executou diversos estudos hidrogeológicos, cujo

principal objetivo era investigar a contaminação das águas subterrâneas no interior e

adjacências da área ocupada pela indústria. A questäo da contaminação do solo

sempre careceu de um arcabouço técnico e legal que orientasse as açöes dos

envolvidos na questäo, a saber: o órgão amb¡ental, a indústria e os consultores.

As investigações desta pesquisa centraram-se no estudo do comportamento

geoquímico do solo em resposta a presença de uma carga Contarn¡nante de resíduos

compostos por sais de metais pesados, principalmente cu, Zn e Mn. A metodologia

adotada foi desenvolvida pelo própr¡o autor com base em trabalhos anteriores

executados na área e em uma tentativa cie utilizar os conceitos clássicos da

investigação geoquímica, como o levantamento de seçöes e anál¡se micromorfológica

através de microscopia ótica e eletronica de varredura (MEV/EDS) Procurou-se a

resposta para as seguintes questões: Existe significativa diferença de resultados

utilizando-se aberturas distintas (ácidos fortes ou EDTA) na anál¡se química? O

intervalo vertical de amostragem adotado (0,25 m) é adequado para gerar amostras



representativas dos perfis estudados? Ocorrem processos geoquímicos no intêrior do

peÉil de solo capazes de aprisionar metais? Compostos solúveis como sais dos rnetais

pesados (MP) permanecem no perfil de aiieraçäo, mesmo submetido a processo <,ie

¡ntenso ¡ntemperismo? A presença de matéria orgånrca atua no mecanismo de

retençäo de MP?

No aterro onde houve incorporaçåo de resíduos ao solo foram executadas duas

seçöes (Foto 4). A terceira seção foi realizada em terreno natural, não (iontaminado,

de maneira a determinar o background regional. Os trabalhos de campo, incluindo as

sondagens e coleta de amostras, foram realizados ao longo do ano de 1994. No ano

seguinte as amostras foram submetidas à análises químicas (Laboratór io Nomos) e

ensaios granulométricos (IGUSP). Entre 1996 e 97 realizou-se a preparação de

amostras para microscopia ót¡ca (amostras indeformadas) e MEV/EDS (låminas e

fragmentos) e análise das mesmas.

1.1 Atividade lndustrial

A enrpresa, que à época do desenvolvimento dos trabalhos dê campo,

empregava 450 funcionários, dedica-se a fabricaçäo de produtos minerais destinados

a suplementação de rações animais, fertil¡zantes, produtos para o tratamento de água

e ¡ndústria quím¡ca em geral. Os principais derivados químicos produzidos são:

óxidos, sulfatos, carbonatos, fosfatos e cloretos de cálcio, magnésio, ferro' sódio,

potássio, zinco, boro, manganês e cobre. A produçäo no ano de 1994 era de

aproximadamente 2.OOO ton/mês, o que a tornava o maior produtor nacional destes

sais e óxidos inorgânicos.

As matérias primas util¡zadas para a fabricação destes produtos são

pr¡nc¡palmente: compostos m¡nerais, escórias e cinzas provenientes de indústrias

metalúrgicas e químicas. Desta forma, pode-se carecterizar a indústria como de

reciclagem, pois transforma resíduos de outras indústrias em novos produtos.
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Foto 1 - Vista das instalaçöes industriais, situadas nas nascentes do
córrego das Jaboticabeiras

Foto 2 - Vista das instalaçöes. Observa-se ao centro área de estocagem
a céu aberto de matéria prima (óxido de Mn)



Foto 3 - Ateno, situado a jusante da indústria, constitufdo por solo+
resíduos. Na porçåo inferior da foto observa-se a canalizaçäo do
córrego das Jaboticabeiras.

Foto 4 - Encosta onde foram levantadas as topossequências TC e TCC.
A direita poço de bombeamento do freático contaminado.



1.2 Órgäo ambiental controlador

/\ CETESB, no período de 1990 a 1995, vinha atuando na iiscalização das

emissiles realizadas pela empresa no córrego que corta a propriedade, através de

anális()s químicas periódicas. Os resultados das análises såo confrontados æm os

padrö€ìs de potabilidade, conforme definido pela Portaria 36 do Ministério da Saúde.

Verific,:ru-se que dentre os diversos parâmetros analisados, alguns apresentavam

teores muitas vezes superiores ao máximo permitido pela legislaçåo. Os paråmetros

analis¿rdos e os teores encontrados estão expostos na Tabela 1.1' .

o resultado das análises da água do córrego determinaram um rígido controle

na enrissão direta dos efluentes da indústria e ainda a determinaçäo por parte do

órgåo ambiental, para a empresa executar investigaçáo do solo e do lençol freático,

com o ob,etivo de verificar a ocorrênc¡a dê contaminação, sua intensidade e e)densão.

Os metais pesados realçados em negrito apresentaram os maiores desvios em

relaçäo a normalidade, portanto foram selecionados como parâmetros da

contaminaçåo do solo no presente estudo. Com efeito, na Tabela 1.1. pode-se

observar oscilações desde o mínimo de 1,8 vezes o Valor Máximo de Potabilidade no

caso do Cromo, até 10.000 vezes para o Manganês.



Tabela l.l - Análises de

* Dados fomecidos pele cETESB* Em negrito metais pesados selecinados para análise no presente trabalho



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE O TEMA

O estudo da presença cie metais pesados no solo, como contaminantes, pole

ser considerado relativamente recente. A bibliografia consultada sobre o assunto

demonstra que os primeiros trabalhos sobre o tema são da segunda metade da

década de 70.

Na década de 80 såo comuns experiências laboratoriais, utilizando-se colunas

de solo, denominadas lisímetros, percoladas por soluções com pH e concentração de

meta¡s controlados. O lixiviado e o solo sáo analisados, calculando-se a capacidade

de fetenção do solo, trocas catiônicas, profundidade atingida pela contam¡nação e

neoformação de minerais, para diversos teores de metal e dê pH da solução inicial.

NEWMAN & ROSS (1985) apresentam um extenso estudo relativo às

modificações mineralógicas e geoquímicas observadas em lisírnetros prqenchidos por

material arenoso e carbonáiico, submetidos a uma carga orgânica, rica em metais

pesados (soluçäo lixiv¡ante), durante 5 a 1O anos, simulando o l¡xiviado proveniente de

aterros sanitários. Os estudos concluíram que os quatro sed¡mentos pesquisados säo

eficientes na retençåo dos metais pesados em geral, sendo que abaixo de 1 m de

profundidade a concentragåo dos meta¡s, à exceÇåo do N¡. estava ao nível do

backaround.

seguindo a mesma linha laboratorial, ANGINO & WILBUR (1989), submeteram

dois tipos de folhelhos, um rico e outro pobre em matéria orgânic€t, a soluções

enriqueciclas em Cd*2, Pb*2 e 7n*2. Concluiu que ambos säo bons retentores destes

metais, sendo que o folhelho pobre em matéria orgânica reteve 100% dos metais,

enquanto D outro de 66 a 100%, associando a concentração inicial de metal das

soluçöes à capacidade de retenção dos sed¡mentos.

os trabalhos de laboratório, como os desenvolvidos pelos autores acima,

revelam-se impor{antes paîa a compreensão dos mecanismos que controlam a

mobilidade dos metais pesados no solo. No entanto, a complexidade dos ambientes

naturais e sua interaçåo com a influência antrópica, não é facilmente simulável em

laboratório. As pesquisas de campo, por outro lado, são influenciadas por uma

infinidade de variáveis, o que torna muito difícil isolá-las e quantif¡cá-las. Os trabalhos

mais recentes como de SAMANTA et al (1995), MERRINGTON & ALLOWAY (1994),



MOGOLLON & BIFANO (1993) e (1994), utilizam o méiodo de coleta de amostras em

campo e sr¡a análise em laboratório.

CHERTOV et al (198c) promovem este tipo de abordagem quando analisam a
mobil¡dade dos metais pesados em solos podzólicos iluviais húmicos. os autores
comparam a concentração total de Ni, Fe, cu e Mn em diversas distâncias da área

fonte de contaminação. Demonstram que o cu e o Ni apresentam um corter significativo

nos valores medidos a partir de 1 0 Km da área fonte, enquanto o Fe e o Mn

apresentam comportamento irregular. Os autores utilizaram o material de cobertura
(até 10 cm de profundidade), constituído por solo e matéria orgânica, par¿l as anál¡ses
químicas, pois afirmam que a cobertura florestal absorve a ma¡o,- parte dos

contaminantes, que são trazidos pelo vento, na forma de poeiras (particulados). No

horizonte de acúmulo de húmus, situado logo abaixo, as diferenças de concentração

de metals pesados entre áreas não contaminadas e contaminadas é pequena e torna-
se insignificante nos horizorrtes mais profundos.

Seguindo a mesma linha de investigaçåo, ou seja, distribuição horizontal de

metais pesados no solo, SAMANTA et al (lgg5) analisam um caso em área urbana, na

cidade de calcutá, índia, onde concluem não haver um comportamento homogêneo

dos metais (Pb, As, Cd, Cu, Zn e Hg) no solo, conforme a distância da fonte. Notam

contudo, a diminuiçäo abrupta dos teores, na maior parte dos casos, a partir de 100 m
da fonte.

MERRINGTON & ALLOWAY (1994) consideram a variável temporal na

contaminação do solo em áreas em torno de minas de minérios metálicos desativadas,

no Reino unido. os autores evidenciam que mesmo após 100 anos do encerramento
das atividades destas minas, ainda ocorre o transporte de grandes quantidades de cd,
Pb, Zn, e Cu, presentes em finas partículas nos rejeitos das minas, para o solo e
sistema fluvial, carreadas pelo vento e sistemas de drenagem dos sítios

contaminados.

Na América Latina, em países de clima tropical, muitos dos quais em

desenvolvimento, deve haver grande potencialidade de contaminação do solo. No
entanto, como afirmam MoGoLLoN et al (1990) e MIGUEL (1991) existe uma lacuna

no conhecimento do comportamento geoquímico dos metais em sistemas tropicais.

MoGoLLoN et al (1990) examinaram o solo, sedimentos fluviais e lacustres em uma



área montanhosa e em outra baixa (bacia lacustre), em uma regiäo de forte ocupaçäo

humana e industr¡al na Venezuela. Desenvolveram o conceito "labile fraction (LF)", que

reþiesr:.nta a þorcentagem de metal extraída por um ácido fraco, HNO3 (1N), çm

relação a concentraçäo total (extração por HNO3 + HCLO¡ + Hfconc). A amostragem é

horizorrtal, estando restrita a profundidade máxima de 10 cm. O autor afirma que "a

despeiro do clima tropical, os processos pedogên¡cos não causam movimentaçäo

(,,trans,:ocation ) no interior do perfil do solo" . segundo MOGOLLON & BIFANO (1993)

isto é demonstrado pela distribuiçåo constante dos metais nas diversas frações

granuk:rmétricas e também pelâ constânc¡a no LF e nas concentrações

r=m trabalho mais recente sobre o comportamento dos meta¡s pesados em

ambie¡te tropical, MOGOLLON & BIFANO (1994), apresentam o conce¡to denominado

EF("enrichment factors'), que relaciona topografia, intemperismo e atividade humana.

Calcula-se o EF como sendo a cor,centraçåo do metal em determinado ambiente pelo

valor de background, que pode ser de outro ambiente, não contaminado. Os autores

procuraram eliminar os fatores de enriquecimento não natural através dO controle

granulométrico e dos teores de Fe e Al.

um novo conce¡to está sendo desenvolvido por pesquisadores de diversas

partes do mundo (ASTM, 1995; SWARTJES, 1997 e THELLEN & NIJHOF, 1996), que

pode ser resumido pelo termo 'nsk assess¡nenf'. segundo este conceito a

contaminaçäo do solo,. ass¡m como das águas, deve ser definida de acordo com o

potencial dê r¡sco aos seres humanos ê ao meio ambiente. A indústria de petróleo

nortê-americana patrocinou uma recente publicaçäo de norma técnica intitulada "Rnk-

based corrective action" (ASTM, 1995), que define os paråmetros e as equaçöes de

cunho toxicológico, que norte¡am uma análise de risco ( "nsk assesøenf'). THEELEN &

NIJHOF (1996) e SWARTJES (1997) também utilizam o mesmo conceito , tendo

como basê a denominada Lista Holandesa, usada internacionalmente como referência

para solos e águas contaminados. No Brasil, CUNHA (1997) realizou estudo pioneiro

de análise de risco em áreas contaminadas por indústrias desat¡vadas'
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2.1 Meta¡s pesados no solo

Na presente dissertaçáo invest¡gou-se o comportamento geoquímico no solo,

em uma região específica submetida ao clima tropical, dos metais: Cd' Pb' Mn, Cu, Zn

e cr. Em seguida apresenta-se de forma sintética uma abordagem sobre o

comportamento destes metais, fundamentada em ALLOWAY (1990 e 1995) e KABATA

PENDTAS & PENDIAS (1992).

2.1.1 Cádmio

É um metal pouco abundante e não exerce função biológica essencial, sendo

altamente tóxico para plantas e animais. Ao contrário de metais como chumbo e cobre,

que são conhecidos e utilizados pelo homem há sécuios, o cárJmio tornou-se

amplamente utilizado apenas nos últ¡mos 25 anos deste século. o cádtnio é

empregado em: indústria do aço, diversas l¡gas metál¡cas, pigmentos, indústria

plástica, baterias, etc.

o cádmio está fortemente associado com o Zn, mas possui maior afinidade pelo

sulfeto do que este metal. A principal fonte de cádmio é como subproduto de minério

de Zn, pois ocorre em substituição ao mesmo.

As rochas sedimentares apresentam as maiores concentraçöes de cádmio,

particularmente fosforitos e folhelhos escuros de origem marinha, ricos em matéria

orgânica.

No solo a concentração média de Cd pode ser estimada como < 1 mg/Kg

(ALLOWAY, 1995). Diversos estudos, principalmente nos Estados unidos e lnglaterra,

apresentam intervalos de 0,1 a 1O,O mg/kg de ocorrência de cádmio no solo, com

média em torno de 1 ng/Kg.

No perfil de solo o cd tende a concentrar-se no horizonte superficial,

principalmente devido a adsorçäo pela matéria orgânica. No entanto, ao contrário do

cu e do Pb, acompanha o zn na tendência de aprofundar-se no perfil. KABATA

PENDIAS & PENDIAS (1992) afirmam que a extensäo e velocidade deste processo

depende de vários fatores do solo e do local.
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2.1.2 Ghumbo

. Este elemento nåo é considerado essencial para plantas ou animais. A

presença de chumbo no solo pode ser fonte de contaminação em crianças

(ALLOAWAY, 1995).

A concentração média em solos nåo contaminados é < 20 mg/Kg. Em solos

contaminados, no entanto, este valor pode ser muitas vezes maior, com o agravante

do metal tender a se acumular no solo, devido à baixa solubilidade de seus compostos

e à resistência à degradação por microorganismos.

O chumbo é estável nos estados de oxidação Pb*o e Pb*2, sendo o ultimo o

mais comum. O uso do metal remonta às sociedades primitivas, devido às suas

caraterísticas físicas: baixo ponto de fusão e alta maleabilidade. Atualmente é

empregado em diversos setores, tais como: baterias, soldas, tintas, etc.

Nas rochas ígneas lrá uma correlação entre conteúdo de silíca e concentração

de chumbo, de forma que as rochas ígneas ácidas, como os granitos apresentam os

teores mais elevados (22,7 mg/Kg), de acordo com cálculos efetuados por Nriagu

(apud ALLOWAY, 1995).

As rochas sedimentares apresentam teores mais elevados do metal,

principalmente folhelhos orgânicos (23 mg/Kg) e rochas carbonáticas (71 ng/Kg)'

conforme Meyers et al (apud ALLLOWAY, 1995).

A concentração média do metal no solo, estudada por diversos autores ,

apresenta resultados díspares, oscilando entre 17 e 106 ng/Kg. Davies et al e Dudka

(apud ALLOWAY, 1995) apresentam dados estatísticos em suporte a tese de que

orande parte do chumbo presente nos SOlos é OrOviniente cle emissöes

antroooqênicas. ALLOWAY, op cit, acredita que em áreas virgens o teor do metal é

< 20 mg/Kg, porém existe um nível de contaminaçåo generalizado elevando o teor

para 30 a 1OO mg/Kg. Deve-se ressaltar a ausência de estudos em ambiente tropical.

segundo diversos autores o chumbo tende a acumular-se nos horizontes

superiores do solo, devido a baixa capacidade de solubilizaçäo e retenção pela porçåo

orgânica do solo.
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2.1.3 Manganôs

Este nletal ocorre em abundância na natureza, sendo explorado em gratrdes

quantidades. É utilizado em diversos produtos industriais e na composiçãr:r de adubos,

como micronutriente. O Mn está largamente distribuído por todos os tipos de rocha,

constituindo-se no metal pesado mais abundante, após o Ferro. Os solos, produtos de

alteração de rochas ígneas básicas como basaltos e gabros, apresentam

concentraçöes de até 7000 mglKg (AUBERT & PINTA, 1977). Em quartzo-mica-xistos

("till") estes autores citam a concentração total de Mn em solo podzólico, francamente

drenado, em 3000 mg/Kg.

PONNAMPERUMA et al (1969) afirmam que o Mn ocorre no solo principalmente

como óxido (não estequiométrico), de valência mista, proveniente da oxidaçåo do

Mn(ll) ou da reduçåo do Mn(lV).

2.1.4 Gobre

Pode ser cons¡derado como elemento essencial para plantas e animais. Em

solos, a concentração média, citada na bibliografia mais recente, reporta valores de 30

mg/Kg. O cobre está associado a matéria orgânica do solo, óxidos de ferro e

manganês e silicatos de argila. Em solos dentro de uma faixa normal de pH' a espécie

Cu2*éamaiscomum.

As rochas ígneas básicas, como basalto e gabros e folhelhos ricos em matéria

orgânica são as rochas com maior teor em cobre, atingindo concentrações de até 200

mglKg. ALLOAWAY (1995) apresenta concentrações típicas do elemento no solo, de

acordo com a rocha matriz. Em solos desenvolvidos sobre basaltos, a concentraçåo de

Cu ocorre no intervalo de 40 a 15O mg/Kg. Em seguida, aparecem os solos tropicais

(Ferrasols) que apresentam concentrações no intervalo de 8 a 128 mglKg. ALLOWAY,

op cit, afirma que a perda de cobre por lixiviação no solo pode ser considerada como

muito pequena. o autor cita áreas próximas a minas, onde o cobre é depositado, em

que solo apresenta até 1000 mg/Kg do metal. A dispersão atmosférica a partir dê

fundições é considerada um importante mecanismo de transporte do metal, cujos

teores diminuem de forma exponencial com a distância da fonte.
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2.1-5 Zinco

Constitui-se também em elemento traço essencial para os seres humarros e

plantar; super¡ores. As rochas graníticas (1OO mg/Kg), os folhelhos e sedimentos

argilorios (80 a 120 mg/Kg) sâo as principais fontes do metal no solo, de acordo com

KABA|A PENDIAS A PENDIAS (1992) e LINDSAY (1991 ). A faixa normal de

ocorrêrrcia de Zn nos solos estende-se de 10 a 3OO mg/Kg, podendo-se considerar

como valor médio cerca de 5O mg/Kg (ALLOWAY, 1995).

Em solos do estado de São Paulo, VALADARES (1975) observa variaçöes dos

teores de Zn em funçåo do mater¡al de origem, com teores médios de 87 a315 mg/Kg

para siolos derivados de rochas básicas, de 53 a 84 mg/Kg em aluvios e colúvios, de

29 a 65 mg/Kg em sedimentos modernos (quaternários?), de 16 a 30 ng/Kg no arenito

Bauru e de 1 a17 mg/Kg nos sedimentos arenosos rnodernos. Estes valores

contrastam com o estudo de KABATA & PENDIAS, op cit, em solos da zona temperada

úmida da Europa, que apresentam valores (28 a 58 mg/Kg) uniformes e em média

inferiores à aqueles observados no Estado de Sâo Paulo (zona tropical)

O Zn é adsorvido pelo solo por minerais de argila, óxidos metálicos hidratados e

pela matéria orgânica. O mecanismo de adsorção do íon Zn*2 consiste na atração do

metal pela fase coloidal do solo que está carregada com carga negativa. Neste

processo ocorre a desorçáo de quantidade equ¡valente de outros cátions da fase

sólida para a solução do solo. Este processo é conhecido como troca iônica ou

adsorção equivalente.

ALLOWAY (1995) cita solos contaminados por indústrias de processamento do

ïôtal na Polonia, que atingem valores de 1665 a4245 ng/Kg .
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2.1.6 Cromo

A utilizaçåo do metal em ligas de aço é reportada desde o final do século

passado. Ocorre na natureza nos estados de oxidaçâo +3 e +6, sendo mais comum o

Cr*3.

A única fonte comercial de cromo é o minério cromita , cuja fórmula geral é

FeO. CrzOs, com quantidades variáveis de Mg a Al. As rochas ultramáficas säo ricas

em cromo, pois a cromita é mineral constituinte destas rochas. CANNON (1978)

estima concentração média de 1800 mg/Kg de Cr em rochas Ígneas ultramáficas,

contra apenas 2O mg/Kg em rochas ígneas graníticas e dentro do intervalo de 10 a 120

mg/Kg em sed¡mentos.

ALLOWAY (1995) afirma que a concentração média do metal no solo é

provavelmente em torno de 2O ng/Kg. URE & BERROW (1982), em pesquisa da

literatura publicada sobte o metal, alcançaram o valor médio 84 mg/Kg, enquanlo

McGRATH & LOVELAND (1992) encontraram a média de 34 mg/Kg, no universo

formado por quasê 6000 amostras da porção superior do solo na lnglaterra e País de

Gales. Neste mesmo estudo demonstra-se que solos argilosos apresentam valores

médios de Cr superiores a média.

No Reino Unido o conceito de contaminação de solo está associado ao uso do

mesmo, no c€¡so do cromo adota-se os valores da Tabela 2'1. Em relaçäo ao Cr'6 ,

reconhecido como mais tóxico, o valor máximo aceitável é de 25 mg/Kg, para qualquer

utilização prevista para o solo. As normas britânicas estão de acordo com o conceito

de "nsk assesmen/' desenvolvido pelos holandeses, conforme explicitado em

SWARTJES (1997).

cr em solos do Reino Unido
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2.2 Trabalhos anteriores executados na área

A ár,-.a objeto desta dissertaçåo vem sertdo monitorada pela CETESB, órgåo

ambiental do Estado de São Paulo, desde de 1990. A indústria responsável pelo

descarte dos resíduos contratou consultores, que desenvolveram diversos trabalhos

no local, a maior parte solicitados pela CETESB.

O primeiro estudo sobre a área aparece na forma de relatório (CETESB,1991 ).

Neste são apresentados: o mapeamento geológico local, o mapeamento geoflsico da

pluma de poluição (sondagens elétricas e caminhamento eletromagnético) e análise

químiða das águas. Em seguida, propöe medidas mitigadoras e um plano de

recuperaçäo da área.

Em 1992 foram executados dois trabalhos CETESB (1992 a) e CETESB

(1992 b). O primeiro apresenta uma malha de sondagem executada ao longo de todo o

aterrrJ contaminado, totalizando 14 furos, com o objetivo de proceder a descrição

litológica do solo, coletar amostras de solo para análises químicas e medir a cota do

nível d'água, de modo a permitir a confecção de um mapa potenciométrico.

O segundo estudo, CETESB (1992 b), apresenta um teste de bombeamento,

realiza<jo em um poço tipo cacimba e acompanhado em 3 piezômetros locados ao

redor, um mapa potenciométrico sazonal, que mostrou-se concordante com o anterior

e algumas análises do solo e da água para os seguintes elementos: Zn, Mn e Cu'

Determinou-se ainda, valores de pH nas amostras de água.

lnicialmente, coletou-se amostras de água nos 14 furos a trado previamente

executados, para anál¡se de Zn, Mn e Cu. No local que apresentou os maiores valores

de contaminação da água, coletou-se amostras duas amostras de solo: uma superficial

(0,0 a 1,0 m) e outra entre 3,0 e 4,0 m. Estas foram submetidas a duas aberturas

(preparaçåo para análise química), uma utilizando água pura e a outra água régia. Os

resultados mostraram valores uniformes de Zn e Mn nas análises realizadas com os

dois tipos de abertura, enquanto o Cu apresentou variaçäo significativa (Tabela 2.2),

com teores muito superiores, quando utilizado o ataque com água régia.
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f abela 2.2 - Análises do solo do aleno contaminado
AMOSTRA 1 (prof. 0,0..'1.0 ml

As análises da água subterrânea (Tabela 2.3) mostraram valores significativos

de Zn e Mn, e abaixo do limite de detecção para o Cu. Estes resultados mostram a

tendência do Zn e Mn se apresentarem em forma solúvel, enquanto o Cr.l encontra-se

retido no solo, libertando-se apenas com ataque forte, utilizando solução de água

régia.

abela 2.3 - Análises físico-químicas da contam¡nâdo

Poços de ELEMENToS (mg/kgl

Zn Mn Cu nH

Poço (PC) 235 50 <1 5.5
PO1 250 90 <l 4.1
PO2 275 50 <1 4.4
PO3 205 80 <1 5.5

O trabalho desenvolvido em seqüência, CETESB (1993a) apresenta uma

síntese de todos os levantamentos anteriores. Foram coletadas amostras dos poços de

monitoramento, divididas em duas alíquotas, água bruta e filtrada, e posteriormente

analisadas por absorção atômica, para os seguintes metais: Ca, Mg, Al, Cr, Mn, Fe,

Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Mo, Sn e Pb. Mediu-se neste trabalho também o pH. Os resultados

das análises de água bruta, quando comparados com os de água filtrada mostram

coinciclência de valores indicativos de contaminação, no entanto os valores medidos

nas amostras de água bruta são sempre superiores.

Amostras de solo foram coletadas e também divididas em duas alíquotas total e

lixiviável, analisadas para os segu¡ntes metais: Pb, Ni, Ba, Cr, Fe, Hg, Cd, Zn, Mn e

Cu. O teor de metais lixiviáveis foi obtido utilizando-se o método de extração

recomendado pela NBR 10005, com análise por lCP.

Nas análises de solo constatou-se discrepância entre os dados obtidos com

digestão por ácidos fortes (abertura total), em comparação à aqueles determinados

pelo método de lixiviação. A contaminação do solo, em relação a uma amostra definida

AMOSTRA 2 (prof. 3,0.4,0 ml
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pela CETESB comc background, é mais evidente quando se utilizou a âbêrtura por

ácidor¡ fortes, onde :; valores de Zn, Mn, Cu, Ba e Cr apresentaram-se superiores ao

do baokground, enquanto pelo método da lixiviação apenas Zn e Mn mostraram-se

discre¡rantes.

o relatório CETESB (r993 b) apresenta as seguintes informaçöes: ensaios de

permerabilidade. análises de CTC (capacidade de troca catiÔnica) e análise química

das ál.tuas nos 5 poços de monitoramento instalados, no poço de bombeamento e nas

águas do riacho. Apresenta ainda a ampliaçäo do levantamento eletromagnético

(cETt:sB, 1991 ) realizado anteriormente. os poços que apresentaram maiores

containinaçöes por metais, o PM-05 e o PM€, localizam-se respectivamente em uma

das ¿inomalias eletromagnéticas, e logo a jusante de outra arlomalia. Em todas as

análises de água os teores mais significativos de contaminação foram de Mn e Zn,

segrridos em escala menor pelo Cu.

O último relatório apresentado, CETESB (1994), apresenta um novo ponto de

coleta de amostra para se estabelecer o background regional do solo. Apresenta ainda

uma tabela compilada de ALLOWAY (1990), comparando o background obtido (Pb, Cr,

Mn, Hg, Ni e Cd) com concentraçöes médias destes metais na natureza, segundo

diversos autores. Constata-se significativa diferença entre as concentrações médias

citadas, de forma que os valores de background obtidos såo sempre inferiores aos

máximos citados. No desenvolvimento deste trabalho e no contato com estas

informaçöes adicionais tornou-se evidente a falta de parâmetros para o

estabelecimento dos valores de background em uma área contaminada por meta¡s

pesados. Adotando os valores médios citados na literatura, corre-se o risco de sub ou

sobre aval¡ação do valor local, portanto dificultando a própria caracterizaçåo do solo

contaminado. O tipo de abertura escolhido para efetuar as análises químicas para

metais pesados em solos, conforme salientado por MELLO Jr. (1994), ALTAFINI et al

(1994) e SíGOLO & MELLO Jr. (1994 e 1995), é outro fator fundamental. Estes

autores, em publicaçöes com resultados preliminares dos dados levantados para a

presente dissertação, mostraram a discrepância dos valores obtidos, utilizando EDTA

e ácidos fortes.
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3. MEIO FíSICO

3.1 Caracterização Regional

3.1.1 Geologia Regional

A área pesquisada encontra-se sobre o embasamento cristalino, próximo a

borda sudeste da Bacia de São Paulo. De acordo com o mapeamento realizado por

SÃO PAULO (1990), ocorrem duas suítes de rochas no local, em contato gradacional,

atribuídas ao complexo Embu. A Figura 3,1 apresenta o mapa geológico regional.

O Complexo Embu é descrito como uma unidade com carateríst¡cas

plataformais. São individualizados onze conjuntos lito-metamorficos-estruturais,

submetidos a metamorfismo fácies anfibolito, com grau crescente de migmatizacão.

Na primeira suíte descreve-se "muscovita-biotita-quartzo xistos com abundantes

porfiroblastos de sillimanita e cianita, localmente feldspáticos e migmatizados.

Associam-se pegmatitos". Formam relevo bastante acidentado, com manto de

alteraçäo muito desenvolvido e rochas parcial a totalmente alteradas, conferindo

tonalidades arroxeadas e/ou avermelhadas. Nos afloramentos distingui-se o

bandeamento composicional, lenticularizado, com alto mergulho, principalmente

próximo às zonas de cisalhamento transcorrentes. A mineralogia apresenta: feldspato,

sillimanita alterada sericitizada e transformada em caulinita (cinza azulada)

semelhante a feldspato.

A segunda suÍte apresenta "migmatitos resultantes da fusão parcial de

seqüências supracrusta¡s, incluindo paleossoma de x¡stos com sillimanita,

pegmatóides, metabásicas, prováveis cálcio-sil¡catadas e lentes de gnaisses

ortoderivados". O manto de alteraçáo é bastante desenvolvido, resultado do profundo

grau de alteraçåo dos l¡totipos. A mineralogia é composta por: plagioclásio, quartzo e

biotita e os acessórios muscovita e granada.

A área de pesquisa situa-se no domínio da segunda suíte (migmatitos), no

entanto as observações de campo revelaram litologia (mica-xistos) que se enquadra

na descrição da primeira suíte.
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Estruturalmente, duas falhas trancorrentes, de caráter regional, delimitam a

área, a falha de Cubatão, 9 Km a SE e uma outra falha, de mencr extensäo,

margeando um corpo graníìico, 4 Km a NW, ambas orientadas para NE.

O mapeamento da área elaborado por SRO PAULO (1990), apresenta em

planta a xistosidade das rochas e um eixo de dobra, exatamente no local das

instalações industriais. A direção regional da x¡stosidade é para NE (56 a 660 ) com

mergulho para SE (57 a 74o). No ponto onde se localiza a indústria observa-se uma

inversão na direçåo e mergulho da xistosidade que apresenta as seguintes medidas:

N37W, 33SW e N30E/72NW. Estas medidas såo indicativas de flancos de um

dobramento cujo eixo apresenta caimento de 250 para SW.

Os sedimentos Terciários, descr¡tos na regiäo, foram depositados em ambiente

fluvial meandrante, com a presença das seguintes litofácies: arenito fino, por vezes

conglomêrático, com estratificaçäo cruzada acanalala; siltito/argilito maciço,

eventualmente exibindo granodecrescência para o topo; e siltito fino, por vezes

conglomerático, com estratificação cruzada acanalada. A espessura média relatada

para estas litofácies é de 1 metro.

As principais drenagens formam amplas vázeas e baixos terraços, pouco acima

do nível de base atual. O rio Taiaçupeba Mirim é o mais importante curso de água no

local da área de estudos e encontra-se encaixado ao longo do contato (direçao NE) de

uma intrusäo granítica e rochas migmatíticas pertencentes ao Complexo Embu,

Pinto et al (apud SAO PAULO, 1990), executaram perfis de sondagem em

Jundiapeba, nestes sedimentos, relatando espessura média de 6 m e constituiçäo

lilçlSg¡ç¿ variando de conglomerado fino a areia na base, até arg¡la preta, muitas

.,-, turfácea no topo. Em cavas de areia, observou-se argilas cinzas, siltes, are¡as e'

suborclinadamente cascalhos pouco ou nada consolidados.
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3.1.2 Clima

Segundo o IBGE (1977), o clima da regiåo pode ser classilicado como

Mesotérm¡co Brando, vartedade superúmido sem seca. Caracteriza-se por

temperaturas amenas, com médias anuais de 19 a 18"C. No veråo a mridia do mês

mais quente é inferior a 22C, com predomínio entre 18' e 20'C; no inverno as

mínimas oscilam entre 8" e 6'C. O índice pluviométrico é alto com valor médio entre

1300 e 1400 mm/ano. O período de chuvas mais intensas ocorre de l)ezembro a

Fevereiro, e o período de seca concentra-se no mês de Junho,

A Serra do Mar exerce importante papel na definição do clima loc;al, uma vez

que atua como uma barreira de contenção para os ventos de quadrante SE,

predominantes na região, oriundos do oceano Atlântico. Desta forma, explica-se os

altos índices pluviométricos medidos na regiåo.

3.1.3 Geomorfologia

Conforme a divisåo geomorfológica do relevo paulista, definida pelo IPT (1981)'

a área situa-se nos domínios da Província Atlântica, ou Planalto Atlântico, na zona do

Planalto Paulistano, subzona Morraria do Embú. Apresenta relevo de degradaçåo, em

planaltos dissecados, constituindo morros paralelos, com topos arredondados,

vertentes com perfis retilínios a convexos. O padrão de drenagem é descrito como em

treliça, localmente subdendrítico. Forma vales fechados a abertos e planícies interiores

restritas. Predominam declividades acima de 15% e amplitudes locais de 100 a 300 m.

3.2 Geologia Local

A geologia da área onde situa-se a industria compreende o aterro formado por

resÍduos e materia¡s naturais, e o entorno imediato.

A área onde encontram-se as instalações da indústria apresenta-se próxima à

nascente do córrego das Jaboticabeiras, ocupando um anfiteatro delimitado por xistos

pertencentês ao Complexo Embú. O topo rochoso representa o divisor de águas entre
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a bacia do Tietê e a vertente para o oceano Atlânt¡co. A declividade é acentuada,

porém encontra-se modificada pela ação antrócica.

O mapa geológico da área objeto deste estudo, representado na Figr.lra 3.2,

abranl¡e um quadrilátero de 700x200 m, ou seja 14O.OOO m'. O aterro onde foram

levantiadas duas seçöes, ocupa aproximadamente 22.OOO m2, e está situado a jusante

das inritalações industriais.

Foram identificadas as seguintes unidades naturais: Colúvio, Sedimentos

inconsr¡lidados (Quaternários), Sedimentos consolidados (Terciários), solo de

altera(iäo de m¡ca-xisto (lsalterita) e mica-xistos. A porçäo ocupada pelo aterro foi

subdividida, de acordo com dados obtidos nas seçöes A-A' (TCC) e B-B' (TC)' em

cinco unidades de acordo com a preponderância do material natural misturado ao

aterro. A descriçåo detalhada das seçöes A-A', B-B' e C-C" eståo nos capítulos 5 e 6

e no Anexo 1 .

A cobertura coluvionar apresenta-se corr' espessura constante, entre I e 2

metros, ocorrendo na ma¡or parte da área n1f111al, investigada. o material foi

classificado, de acordo com o método de Shepardr Conio areia argilosa. Apresenta-se

em tons predominantemente castanhos e subordinadamente amarelo-avermelhados. O

material predominante é o quartzo, que forma areia mal selecionada, com gräos finos a

grossos, subangulares. Placas milimétricas de muscovita também podem ser

identificadas rnacroscopicamente. É comum a presença de torróes de material cinza

escuro, friável, rico em matéria orgânica.

A área em estudo localiza-se ao longo de uma drenagem, córrego das

Jaboticabeiras, desde sua nascente. Este córrego formou um f/af aluvionar, preênchido

por sedimentos inconsolidados, cuja largura alcança até 30 m. A espessura do pacote

sedimentar, no local selecionado para a seção C-C' (TN), at¡nge no máximo 3 m, na

sondagem TN-1 , locada à l2 m do leito do rio.

Na região ocupada pelo aterro identificou-se a presença de sedimentos

consolidados, provavelmente relacionados à Bacia de Säo Paulo (Terciários),

conforme já identificado por AMARANTE (1997), em pesquisa em área contigua.

Ocupam uma faixa de aproximadamente 150 m de extensäo, por 10 m de largura.
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O embasamento é constituído principalmente por mica-xislos que se

apresentam em diversos estágios de alteração. No presente estudc adotou-se a

denominação isalteriia para referir-se ao produto de alteração das rochas que

constituem o embasamento, mas que ainda conservam estruturas reliquiares. Este

material apresenta coloração em tons vermelhos, com manchas brancas (caolim) e

composição mineralógica provável constituída por quartzo, sericita, biotita e feldspato

(caolinizados nas porçöes mais alteradas).

Med¡das estruturais efetuadas nas porções menos alteradas do mica-xisto

mostraram xistosidade com direção NE (25 a 800) e mergulho constante dê 500 SE, o

que está de acordo com dados obtidos na literatura (SÃO PAULO, 1990).
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4. MATERIAIS E METODOS

Para alcançar o objetivo proposto, de caracterizar do ponto de vista geoquimico

a contaminação do solo por metais pesados, foram executados levantamentos de

campo, coleta de amostras e envio para laboratório, onde realizou-se as seguintes

determinações: ensaios granulométricos, análises químicas (Cd' Pb' Mn, Cu, Zn e Cr)

com aberturas total (ácidos fortes) e parcial (EDTA) e preparo para análises

micromorfológicas. A metodologia adotada baseia-se no conceito de comparação dos

dados (granulométricos, químicos e micromorfológicos) obt¡dos em uma área

contaminada, em relação ao background local, conforme descrita por SíGOLO a

MELLO Jr.(1994) e adotada por AMARANTE (1997) na mesma área de estudos da

presente dissertação.

4.1 Levantamentos de campo

os trabalhos de campo in¡ciaram-se com a seleção de uma das encostas do

aterro e de solo natural (margem esquerda do córrego das Jaboticabeiras) para

levantar os perfis de solo, conforme ilustrado na Figura 4.1. Em seguida realizou-se

sondagens, utilizando trado 4", ao longo dos perfis, permitindo definir suas seções

geológicas, em detalhe. Em cada sondagem foram coletadas amostras a cada 0,25 m

de profundidade e enviadas para análise química, com o objetivo de determinar a

concentração dos metais no perf¡l vertical do solo e nos diversos compartimentos da

encosta (base, meio e topo).

Na primeira fase foram escolhidos dois locais para o levantamento dos perfis:

um localizado fora do local contaminado (TN) e outro no aterro contaminado (TC). No

perfil TN foram executadas 4 sondagens (TN-01 , TN-02, TN-03 e TN-04), adotando-se

como limite cle profundidade o topo da rocha alterada (isalterita), quando possível

atingila. A profundidade méd¡a dos furos é de 4,75 m, alcançando o máximo de 5,00 m

(TN-01 , TN-03 eTN-04) e o mínimo de 4,00 m (TN-02). o nÍvel d,água somentefoi

at¡ngido no TN-01, a 4,35 m de profundidade.

No perfil TC também foram efetuadas 4 sondagens. o limite de profundidade

estipulado foi a base do aterro contaminado, penetrando o solo natural (sedimento ou
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isalierita). As sondagens atingiram a profundiclade média de 4,40 m, sendo a mínima

de 2,80 m (TC-01) e a máxima 5,50 m (TC-o? e TC-04) O nível d'água frti alcançado

nas sondagens TC-01, em 1,45 m e na TC-02, em 4,25 m. Nos furos TC-03 e TC-04

identificou-se concentração de resíduos subaflorante e no intervalo de 2,(.r0 e 3,00 m,

respectivamente.

A partir dos resultados iniciais optou-se pela realização de um terrceiro perfil

(TCC), no aterro contaminado. Executou-se 3 sondagens (TCC-01, TCC-02 e TCC-

03), com profundidade média de 4,70, atingindo o valor máximo de 5,75 m (TCC-03)

e mínimo de 3,50 m (TCC-02). O nível d'água só foi alcançado no TCC-01 , a 1,25 m de

profundidade. A sondagem TCC-03 (Foto 5) revelou a existência de um€ cAmada de

resíduos,, contendo principalmente Cu, Zn e Mn, no intervalo de 1,40 a 2,80 m.

A 2" etapa de campo consistiu na abertura de poços e trincheiras, localizados

na Figura 4.'1, para coleta de amostras indeformadas, utilizadas na confecção de

lâminas para posterior análise micromorfológica. Uma trincheira foi escavada

paralelamente (4 m de diståncia) ao perfil TC, com largura média de 0,80 m. Ao longo

da trincheira foram perfurados guatro patamares distantes aproximadamente 4 m

(medidos ao longo da encosta) entre si, de modo que a base do primeiro furo

coincidisse com o topo dO Segundo patamar e assim Sucessivamente Foram colêtadas

2'l amo$tras indeformadas, através do "método da saboneteira". Este método consiste

na introduçâo manual de um artefato plástico, que pode ser uma sabonete¡ra comum,

na parede da trincheira, e em seguida remoção do mesmo, com o material retido no

seu interior , através do uso cuidadoso de uma espátula.

No perfil TCC foi locado o poço PCC, entre os furos TCC-01 e TCC-02' com 2,5

m de profundidade, profundidade limitada pelo nível d'água, onde foram coletadas 4

amostras indeformadas. No perfil de solo natural TN, foi escavado o poço PN' entre as

sondagens TN-01 e TN-04, com 2,4A m de profundidade, de onde retirou-se 4

amostras indeformadas.

4.2 Ensaios de Laboratório

As amostras coletadas na primeira etapa dos trabalhos de campo foram

novamente descritas em laboratório, quando estabeleceu-se as unidades geológicas e
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Foto 5 - Perfilda sondagem TCC'03, onde observa-se acúmulo
de resíduos (materialescuro) com altos teores de Cu, Mn, Pb, Zn
e cd. Na porção inferior do perfil (topo da foto) predomina material
isalterítico, cóbração avermelhada. Capeia o intervalo de resíduos
material coluvionar, de cor castanho-amarelado.



de origem antrópica presentes na área de estudo. Em segu¡da procedeu-se à seleção

de am()stras representativas das unidades identificadas, para envio aos laboratórios

de análise granulométt';ca e químtca. As análises micromorfológicas em m¡croscóp¡o

eletrôrìico de varredura (MEV), efetuadas na fase final da dissertaçáo, também foram

realizadas com fragmentos selecionados de amostras coletadas, através da

sonda(¡em, na primeira fase de campo.

Os trabalhos da segunda etapa de campo, confecção de trincheira e poços,

objetivaram coleta de amostra indeformadas, em locais definidos pela etapa anterior.

As anlostras foram descritas novamente em laboratório e em seguida enViadas para

prepa;ação e confecção de lâminas. As lâminas foram analisadas em microscópio

ótico o selecionadas aquelas com feiçöes propícias às análises em MEV/EDS.

4.2.1 Ensaios granulométricos

As sondagens executadas em cada perfil foram descritas em campo de modo a

permitir traçar a seçäo geológica de cada furo. As amostras enviadas para análise

granulométrica foram selecionadas de forma a representar todas as unidades

geológicas descritas macroscopicamente. Nas 11 sondagens realizadas efetuou-se 84

análises granulométricas, util¡zando-se o diagrama de Shepard (SHEPARD' 1954)

para classificar as amostras representativas das unidades. Algumas amostras com

significativas concentraçöes de resíduos, não puderam ser anal¡sadas, uma vez que

os métodos de análise granulométrica estão concebidos para materiais naturais. A

apresentaçåo dos resultados, plotados em diagramas de shepard, possibilitou a

classificação do material analisado em classes homogêneas.

As amostras coletadas em €mpo foram inicialmente enviadas para o

laboratório de preparação do IG/DGG-USP. Procedeu-se então à secagem a

temperatura ambiente e, posteriormente, quarteamento em duas alíquotas, uma para

análise química e outra para análise granulométrica. O método utilizado na análise

granulométrica é o denominado pipeta de Robson , que pode ser sintetizado da

seguinte forma :
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1. Pesa-se 10 g do material, solo natural, ou solo com resíduos, seco ao ar e

peneirado a 2 mm. Em seguida adiciona-se água oxigenada até a

completa destruição da matéria orgânica.

2. Após a eliminaçäo da matéria orgânica, através de fervura, coloca.se

soluçãodepirofosfatodesódioparapromoveradispersãodomaterial.

3.AsfraçõesdeOa0,002mm(argila)ede0,002a0,02mm(siltefino)såo
determinadaspelapipetadeRobson,apósumtempodesedimentação

segundo a lei de Sfokes.

4.AsfraçöesdeO,O2a0,05mm(siltegrosso),de0,05a0,2mm(areiafina)

e >0,2 m (areia grossa) sáo determinadas por peneiramênto a seco'

4.2.2 Análises químicas

Foram coletadas 114 amostras de solo para dosagem, por Absorção Atômica'

dos seguintes metais: cd, Pb, Mn, cu, Zn e cr. As amostras foram acondicionadas em

embalagem plástica e enviadas para o laboratório de preparaçäo de amostras do

IG/DGG-USP.

No referido laboratório procedeu-se à secagem ao natural do material coletado.

Em seguida o mesmo foi peneirado, separando-se o passante em 32 # (0,5 mm). O

material näo passante foi levado ao almofariz e desagregado, utilizando pistilo de

borracha, até que toda a amostra passasse pela peneira de 32 #'

As amostras foram então quarteadas em alíquotas de aproximadamente 509 e

enviadas para o laboratório Nomos, no Rio de Janeiro. Dentre as 1 14 amostras

enviadas, 10 foram duplicatas, para verificação do laboratório de análises e 1 1 de

outra alíquota do quarteamento, para verificar a preparaçäo e representat¡vidadê da

amostra.

os métodos de abertura (ataque químico) adotados contemplaram duas

situaçöes distintas: abertura total, utilizando-se ácidos fortes a quente e abertura

parcial, com EDTA (ácido Etileno Diam¡no Tetra Acético). O ataque com ácidos fortes

(abertura total) determina a disponibilização da maior parte do conteúdo metálico

presente no solo, enquanto o ataque com EDTA visa dosar a quantidade de metais
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pesados, no caso Cd, Pb, Mn, Cu, Zn, e Cr, passível de ser removida do solo, através

de processos naturais (YU & KLARUP , 1994)

l{o método selecionado para obtenção da abertura total, a amostra (alíquota de

2,009) é submetida ao ataque com água régia (3HCl : IHNO3), aquecida sob refluxo,

posteriormente diluída com acetato de amônia e filtrada. Os metais em solução são

medidos por Absorção Atômica. Por ser um ataque oxidante, é menos efetivo na

abêrtura de óxidos refratários, sendo contudo bastante ef¡caz na dissolução da maioria

dos metais na forma de sulfetos, carbonatos e alguns óxidos. Os seguintes minerais

nåo são quant¡tativamente solubilizados por este tipo de ataque: bauxita, cromita,

ilmenita, sheelita, turmalina, cassiterita, magnetita eloutrosj espinélios. Os limites de

detecçãofornecidos pelo laboratório såo: 1 ppm (ng/Kg)para o Cu, Pb eZn, 10 ppm

(mg/Kg) para Cr e Mn e 0,'l ppm (ng/Kg) para o Cd.

Na abertura parcial r¡ubmete-se a amostra (alíquota de 1,09) ao ataque a frio,

com EDTA (ácido Etileno Diamino Tetraacético) 0,25 M, homogeneizada em shaker e

posteriormente centrifugada. Os metais em soluçäo são dosados por Absorção

Atômica. Os limites de detecção são :1 ppm (mg/Kg\ para Cu, Pb e Zn e 0,1 ppm

(mg/Kg) para Cd e Mn.

4.2.3 Análises micromorfológicas

O material para as análises micromorfológicas foi obtido através de duas

metodologias d¡stintas: lâminas de amostras indeformadas de solo e fragmentos de

amostras de trado (deformados).

.¿.J.1 Låminas de amostras indeformadas de solo

A coleta de amostras indeformadas de solo exigiu a abertura de dois poços de

1,0 x 1,0 m e de uma trincheira horizontal, de aproximadamente 30 m de extensão,

com três sondagens espaçadas a cada 4 m, na forma de cachimbo. Ambas as técnicas

foram ut¡lizadas na segunda etapa dos trabalhos de campo.
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Nos perfis TCC (contaminado) e TN (não contaminado) foram cavados poços,

alé 2,5 m de profundidade, possib¡litando a coleta de quatro amostras indeformadas

em cada poço.

No poço do perfil TCC coletou-se três amostras do aterro contanrinado e uma

na base, em solo natural, com o objetivo de estudar a migração Vertic€rl dos metais

pesados do aterro contaminado para o sedimento sotoposto'

o poço escavado no perfil natural PN permitiu a coleta de qualro amostras,

sendo três da cobertura coluvionar do terreno e uma do sedimento sotoposto.

No perfil TC optou-se pela abertura de uma trincheira ao longo da encosta,

entre as sondagens TC-2 e 1C-4. Foram coletadas dezoito amostras inderformadas do

aterro contaminado, sendo que duas, entre 1 ,5 e 1 ,9 m de profundidade,

correspondem a unidade de concentração de resíduos.

O método de coleta consiste na introdução de um amostrador (foram utilizadas

saboneteirascomunsdeplástico)naparedoexpostadopoçoourlocachimbo
escavado na trinche¡ra. A amostra, após preencher totalmente a tampa da saboneteira,

é retirada com o auxílio de uma espátula e fechada com base da mesma. Foram

coletadas através deste método 26 amostras

Em seguida, estas amostras foram enviadas para o Laboratório de lmpregnaçåo

de Amostras do DGG/IGUSP, onde procedeu-se a impregnação das mesmas com

resina. os blocos de solo resinado foram serrados em fragmentos de

aproximadamente 5 cm2 de área e 0,5 cm de espessura e encaminhados para o

Drocesso tradicional de laminaçäo de rochas, na seção de Laminaçåo do IGUSP.

Deste processo resultaram 30 lâminas, que foram investigadas ao microscópio ótico,

com os seguintes objetivos: caracterizar a micromorfologia do aterro contaminado e do

solo natural, identificar estruturas que possam atuar na retenção dos MP e verificar

possíveis rninerais neoformados, devido à contribuição antrópica'

Em seguida selecionou-se 17 låminas para microfotografias, enfocando a

mineralogia, estruturas, relação plasma/esqueleto, concentraçäo de opacos (possíveis

MP)

As lâminas (13 unidades) com as feiçöes mais significativas' das principais

unidades ident¡ficadas, foram preparadas para análise no MEV (Microscópio Eletfôn¡co

de varredura). o preparo das lâminas consistiu em metalizar as mesmas através do
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equipamento .cpuffer Coafer 51508, que emite feixe de elétrons de carbono à amostra

subm()tida a um vácuo de 10-1 mbar. O processo de metalizaçáo utilizando carbono

nåo atingiu os resultados esperados, de forma que a análise m¡cromorfológica em

MEV/[; DS fundamentou-se nas amostras de fragmentos de solo (deformadas).

4.2.3.i¿l Fragmentos de solo

Realizou-se uma triagem nas 196 amostras coletadas através da sondagem a

trado, de forma a obter fragmentos representativos das unidades descritas no perfil

naturíll e nos dois perfis contaminados. Foram separados fragmentos das seguintes

sondergens: TN-01 (3 amostras, representando o coluv¡o, sedimento areno-siltoso e

lsalterita), TC-04 (4 amostras, da unidade Aterro+coluvio+isalterita, unidade

concentração de resíduos e lsalterita, na base) e TCC-02 (3 ¡ntefvalos,

compreendendo a unidade Aterro+coluvio+isalterita, unidade de Concentraçåo de

resíduos e a unidade basal de Sedimentos areno-s¡ltosos)

A preparação para análise ao microscóp¡o eletrônico de varredura(MEV) iniciou-

se pela seleção de 3 gråos de cada uma das unidades ac¡ma descritas, com

aproximadamente 1 mm de diâmetro, utilizando-se uma lupa. No laboratório do

NUPEGEO (Núcleo de Pesquisas da Geoesfera), pertencente ao IAG (lnstituto

Astronômico e Geofísico da USP), os fragmentos foram colados em placas de vidro,

utilizando uma cola a base de carbono (semi-condutora). Em seguida os grãos foram

desenhados, utlizando o apoio de uma lupa, antes de proceder o processo de

metal¡zação. O equipamento utilizado foi o mesmo já citado na metalizaçåo das

.1as.

Após o processo de metalização as amostras foram analisadas no MEV, sendo

utilizado o equ¡pamento Energy Dispersive scan (EDS) para determinar

qualitativamente os principais elementos constituintes de minerais ou estruturas

identificadas, em diversos aumentos. Através deste método pode-se inferir a

composição mineralógica dos materiais pesquisados.
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s. CARACTERIZAçÃO DA SEçÃO (TN) TOCALIZADA NA ÁREA NAO

CONTAMINADA (BACKGROUNDI

5.1 Descrição macroscóPica

Foram executadas quatro sondagens (TN-O1 , TN-02, TN-03 e TN-04)'

adotando-se como limite de profundidade o topo da rocha alterada (isalterita) A

Figura 5.1 exrbe o perfil TN, onde se observa a seguinte seqüência litológica (do topo

para a base): colúvio, sedimento areno-siltoso interdigitado com sedimento argilo-

arenoso, sobrepostos à rocha alterada (isalterita). As descrições macroscópicas das

sondegens estão nas Tabelas 1 a 5 do Anexo 1.

AsondagemTN-OI,localizadanabasedoperfil,foiaúnicaquealcançouo
nível freático, a 4,35 m de profundidade. capeando todo o perfil ocorre uma camada

de colúvio, que foi descrito como um silte argiloso, castanho amarelo-avermelhado,

quartzoso (presença de gráos finos a grânulos), micromicáceo a micáceo' com

fragmentos escuros de matéria orgânica (milimétricos a centimétricos), friável. A

espessura desta unidade pode ser considerada un¡forme oscilando entre 0,75 e 1,50

m. Assenta-se sobre sedimentos Quaternários nos furos TN-01 e TN-04, situados na

base do perfil e diretamente sobre o embasamento cristalino alterado (isalterita) nas

sondagensTN-02eTN-03,localizadasameiaencostaepróXimoaotopo,
respectivamente.

opacotesedimentarestáclaramenterelacionadoaocórregodas
Jaboticabeiras, capeia o embasamento na base do porfil (TN-01 e TN-04) e apresente-

se mais espesso na sondagem TN41 , localizada mais próXima ao talvegue. Como a

origem destes sedimentos está relacionada à dinâmica deposicional, ainda atuante, do

referido córrego, atribu¡-se a idade Quaternária. Na descrição de campo distingüiu-se

duas unidades sedimentares:

- sedimento areno-siltoso, cinza claro.amarelado, localmente bandado, muito

friável, com presença de sericita (?), turmalina e minerais escuros indeterminados,

presença de fragmentos orgânicos.

-sedimentoargilo.arenoso,ocorrendoeventualmenteseixossubangularesde

quartzo (-3 cm), Plást¡co.
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As quatro sondagens realizadas atingiram o embasamento, constituído por

mica-xisto alterado, apresentando estruturas reliquiares preservadas, por isso

denom¡nado isalterit¿:. Na descr'içäo de campo foi classificado como silte argilo-

arenoso, vermelho hematita com porçöes brancas (caolim), micromicáceo, com grãos

finos a grossos de quartzo, caolinítico, presença de minerais máficos e de matéria

orgânica, exibe bandeamento da rocha matriz preservado, fr¡ável

5.2 Classificação granulométrica

selecionou-se amostras em intervalos regulares ao longo das sondagens,

buscando representar as diferentes litologias descritas macroscopicamente. Os

resultados obtidos foram lançados no diagrama de Shepard, possibilitando a

classificação granulométrica das unidades.

Na Figura 5.2 apresenta-se quatro diagramas, fundamentados no diagrama de

shepard, representativos das sondagens que compöe a seçäo TN. No diagrama da

sondagem TN-01 , nota-se dois campos distintos, um ma¡s argiloso, que engloba as

amostras da unidade Colúvio e outro areno-siltoso que contém amostras das unidades

lsalterita e Sedimento areno-siltoso.

Apenas duas litologias foram identificadas no diagrama da sondagem TN-02:

Colúvio e lsalterita. Os campos de concentração de cada uma eståo bem definidos O

intervalo superior (Colúvio) apresenta-se mais argiloso do que o inferior (lsalterita)'

A sondagem TN-03 apresenta distribuição litológica e granulométrica

semelhante à observada no diagrama da sondagem TN-02: no topo, Coluvio comDosto

por areia argilosa e na base lsalterita areno-s¡ltosa.

A sondagem TN-04 mantém o mesmo padråo granulométrico do coluvio e da

lsalteriia, exibindo também uma camada intermediária de sedimento arg¡lo-arenoso'
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FiguraS2 - Distribuição granulométrica no perfil näo col:i . ,;rtado {TN )
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5.3 Análises Químicas

Foram realizadas 348 determinaçöes de Cd, Pb, Mn, Cu, Zn e Cr, pelo método

de absorção atômrca, utilizando-se dois tipos de abertura: por ácidos fortes (AAF) e

por EDTA. As amostras foram preparadas no Laboratório de Preparação do DGG-

USP. No intuito de verificar a representatividade do quarteamento selecionou-se

quatro intervalos, onde duas alíquotas do material quarteado foram enviadas para

análises (48 determinaçöes), conforme expresso na Tabela 5,1. Os resultados obtidos

demonstram que as duplicatas apresentaram teores dos metais na mesma ordem de

grandeza, de maneira que o quarteamento realizado pelo Laboratório de Preparaçâo,

gerou aliquotas representat¡vas das amostras coletadas em campo

outra preocupaçäo foi verificar as análises executadas pelo Laboratório

Nomos. Com este intuito, selecionou-se três intervalos em que as amostras após todo

o processo de sucess¡vos quarteamentos, foram mais uma vez divididas em duas

alíquotas. Realizou-se assim, 36 análises em dupl¡cata, cujos resultados eståo

apresentados na Tabela 5.2 os valores obt¡dos apresentam, como esperado,

coincidência maior do que o observado na Tabela 5.1. Apesar de algumas diferenças

significativas, os resultados såQ plenamente satisfatórios dentro do escopo da

presente dissertaçáo, que é o de caracterizat o background local e compará-lo com o

aterro contaminado.
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os resultados das análises químicas encontram-se sintetizados na Tabela 5.3 e

ilustrado nas Figuras 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6. A concentraçâo média dos metais obtida com

a abertura por ácidos fortes (AAF) apresenta, como se espera, valores superiores à

aqueles obtidos com abertura por EDTA. O elemento Cd, considerando o valor de 5'4

mg/kg medido com abertura EDTA no intervalo de 1,75 a 2,00 m na sondagem TN-01,

é a única exceção à regra.

O Cd apresenta concentrações baixas, uma vez que é um metal pouco

abundante no solo natural. os valores obt¡dos na presente d¡ssertação (0,1 a 1,2

mg/Kg) estâo concordantes com aqueles citados na literatura, como em ALLOWAY

(1995), que afirma ser inferior a 1 mg/Kg a concentração média deste elemento no

solo. As concentraçÕes mais expressivas (1,2 mg/Kg, em EDTA) foram observadas no

intervalo superior do perfil, até 0,50 m, refletindo uma possível contaminaçåo por via

aérea por particulados oriundos do funcionamento da indústria e da área contaminada.

O resultado de 5,4 mg/Kg, em EDTA, obtido no furo TN-01 ' entre 1,75 e 2,00 m, deve

ser descartado, pois näo apresenta correspondência com o resultado dO mesmo

intervalo utilizando AAF.

Em relação ao Pb há uma distribuição mais homogênea ao longo do perfil,

sendo que os valores mais significativos foram observados na base do furo TN-03'

entre 4,25 e 4,75 m de profundidade (Figura 5.5), em solo alterado de mica-xisto

(isalterita). Os valores encontrados (15 a 125 mg/Kg, em AAF e 4,8 a 28,2 mg/Kg em

EDTA) encontram-se dentro de valores considerados normais, citados por diversos

autores. ALLOWAY (1995) afirma que uma grande parte do chumbo presente nos

solos é proviniente de emissões antropooênicas.
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Tabela 5.3 - Análises Quím¡cas na seçåo não contaminada - TN

D€svþ psdp: O,21 22,59 326'73 13,83 73'95 S'77

Vålor nÉx: 1,OO 125,00 1750,00 84,00 371,00 77'00

Valor mln: O,fO 15.00 10,00 20'00 15,00 25'00

¡ Dup¡lcalâ Lab. de Prep€¡tçåo

Ðupdc¿la Lab. ârÉltsa qulmh¿

¡,1r
4,59

28,20

4,EO

38,41 10,24 56,09 0,58

t70,00 4a,70 290,00 3'00

2j0 7,AO 4,50 0,10



Figura 5.3 - Teor de metais X Profundidade na sondagem TN-01

TN-01 - abertura por ácidos fortes (AAF)
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Figura 5.4 - Teor de metais X Profundidade na sondagem TN-02

TN-02 - abertura por ácidos fortes (AAF)
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Figura 5.5 - Teor de metais X Profundidade na sondagem TN-03

TN-03 - abertura por ácidos fortes (AAF)
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Figura 5.6 - Teor de metais X Profundid¿rde rta sondagem TN-04

TN-04 - abertura por ácidos fortes (AAF)
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o Mn, dentre os seis metais analisados, é o que apresentou maior oscilação

entre o valor mínimo (10 mg/Kg) e máximo (1750 ng/Kg), na a abertura pcr ác¡dos

fortes (Figura 5.5) Já na abertura por EDTA os resultados obt¡dos säo bastarrte

contrastantes, sendo o valor mÍnimo 2,10 mg/Kg e máximo de 170 mg/Kg' O Mn ê'

depois do Fe, o metal pesado mais abundante na crosta terrestre, de modo que é

comum altas concentraçöes deste metal em solos naturais. Na literatura (ALLOWAY,

1990), cita-se valores de até 3.OOO mg/Kg em solos derivados de mica-xistos, portanto

os resultados obtidos nas análises químicas, inclusive de 17 40 mg/Kg, eslão em

conformidade com o esperado. A indústria, obieto desta pesquisa, utiliza o Mn, assim

como outros metais pesados, para a produção de sais, usados como micronutriente

na composição de adubos. As análises com abertura por EDTA revelam concentrações

mais expressivas do metal próximo a superfície, nos primeiro 0,25 m de solo. Nas

análises com AAF também observa-se essa tendência, porérn de forma menos nítida e

com picos (25O a 1740 mg/Kg) no solo de alteraçäo de mica-xisto, situado no intervalo

de 4,75 a 5,00 m de profundidade.

o cu, quando analisado via AAF, apresenta valores bastante homogêneos (20

a 84 mg/Kg) ao longo de todo o perfil de solo. util¡zando-se a abertura por EDTA

observa-se comportamento semelhante à aquele do Mn, ou seja os maiores teores em

cada sondagem correspondem aos primeiros 0,25 m de solo. ALLoWAY (1995) afirma

que em solos trop¡cais as concentrações do metal situam-se entre I e 128 mg/Kg, que

a dispersão atmosférica é importante mecanismo de transporte deste metal e que a

perda do metal por lixiviaçáo pode ser considerada muito pequena. Os dados obtidos

na presente Dissertação e expressos na Tabela 5.3 confirmam as três assertivas.

o Zn exibe comportamento semelhante em ambas as aberturas. As

concentraçôes são maiores nos primeiros 0,25 m, porém a¡nda são altas até

aproximadamente 1,0 m de profundidade, estabilizando-se a partir de entåo, o que

indica contribuição de particulados atmosféricos. Os teores encontrados (15 a 371

mg/Kg em AAF) eståo compatíveis com os valores citados na literatura intemac¡onal e

com os enunciados por cuNHA (1989) para solos no Estado de são Paulo (1 a 315

ng/kg).

A diferença de resultados obtidos através das duas aberturas utilizadas na

presente dissertação é bastante ev¡dente na análise de Cr. Os teores do metal em

46



AAF såo homogêneos, nåo evidenciando intervalos com concentraçöes mais

expressivas de Cr. No entanto, utilizando a abèrtura EDTA, observa-se nas sondagens

TN-01 e TN-04, situadas ptoximas a base da encosta, enriquecin:ento do metal nos

primeiros 0,25 m. O valor médio obtido com AAF é 56 vezes superior ao calculado

utilizando a abertura por EDTA. O valor médio de 39,59 mg/Kg determinado via AAF é

bastante próximo do calculado por McGRATH et al (1992) em um universo de 6000

amostras de solo da lnglaterra e do País de Gales.

A média de teores nas quatro sondagens realizadas (TN-01' TN-02' TN-03 e

TN-04), utilizando a abertura por ácidos fortes (AAF) estão na seguinte sequência

crescente: Cd<Pb<Cr<Cu<ZncMn. Utilizando EDTA a seqüência é a seguinte:

Cd<Cr<Pb<Cu<MncZn.

Comparando os valores obtidos com os fornecidos pela Lista Holandesa ,

(THEELEN & NIJHOF, 1996), conforme Tabela 5.4, conclui-se que a maioria dos

metais apresenta concentraçöes inferiores ao target value (C-value), que pode ser

considerado como o background. As demais classes citadas na Tabela 5.4 o T-value

e o l-value são valores de referência internac¡onalmente aceitos para determinar a

necessidade de intervenção, ou remediaçåo de solos contaminados. Alcançar os

valores da classe T-value implica em recomendação para maiores investigações da

área. Caso as análises químicas do solo atinjam os valores da classe /-value

recomenda-se intervençåo através de um procedimento de descontaminaçäo do solo.

ista Holandesa

conteúdo de Ergila.

O Mn não é citado na Lista Holandesa, o Cu apresenta o valor médio

ligeiramente superior ao C-value, porém bastante inferior ao T-value.

Tabe¡a 5.4- Comparação entre os valores médios oþt¡dos (Fi/qF ) e a Llsla Holanoesa
Teor dos elementos em mg/Kg

Cd Pb Mn Cu Zn Cr

Valor méd¡o obt¡do 0,26 31,62 214,14 46,21 80'24 39'59

lerget value (C-value) 0,8 85 36 140 100

Further invest. (Í-value) 6,4 308 113 430 240

lntervet¡on value (l-value) 12 530 190 720 380
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Os valores médios obtidos nas análise químicas correspondem a uma média

das quatro sondagens realizadas entre 0,00 e 5,00 m, com amostras colr)tadas a cada

0,25 rn.

5.4 Análises micromorfológicas: microscopia ótica, microscópio (ilêtrônico de

varredura (MEV) e determ¡nações EDS

As análises MEV-EDS foram realizadas em fragmentos coletados na sondagem

TN-01 . As lâminas, utilizadas na microscopia ótica, foram feitas a partir de amostras

indeformadas coletadas no poço PN, situado entre as sondagens TN-01 e¡ TN-04.

5.4.1 Microscopiaót¡ca

No poço PN, escavado até 2,50 m, coletou-se 4 amostras, as três primeiras

correspondendo a cobertura coluvionar e a última ao sed¡mento areno-siltoso

sotoposto.

A cobertura coluvionar do solo, na análise através da microscopia ótica,

apresentou a seguinte composiçåo: quartzo e raros feldspatos, formando o esqueleto

e óxidos e hidróxidos de Fe (goethita)/caolinita formando o plasma, em proporções

quase iguais, micas e acessórios (piroxênios/anfibólios e opacos). Na

Fotomicrografia 0l aspecto típico desta unidade.
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o da cobertura coluvionar' Esqueleto

formado poi gräos cte qìrartio subangulares com duas granulometrias predominantes,

e espaËas micas abiculares; o plasma de coloraçäo escura é constituído
predominantemente por óxidos e hiOióx¡Oos de Fe (goethita). Gampo das fotos: 5'3

mm na borda maior.

Os minerais de quartzo que sustentam o esqueleto apresentam duas classes

granulometricas distintas. Uma, de granulaçäo fina (submilimétricos), apresenta grãos

subangulares, comumente fraturados. A outra, exibe gräos submilimétricos a

milimétricos, subangulares, por vezes fraturados, sendo as fraturas preenchidas por

material do plasma (óxidos e hidróxidos de Fe).

As feiçöes mais notáveis são as concreçöes (3 mm) de hidróxidos de Fe

(Fotomicrografia 02) e ferrigibisan (Fotomicrografia 03)'
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f da) Concreção de hidróxido de Fe (goethita). Nota-se

diferenciação de tonalidade, clara no cêntro e escura na boda. No entomo, esqueleto
constituídõ por quartzo e feldspato e matriz de óxido e hidróxido de Fe. Campo das
fotos: 5,3 mm na borda maior.
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Fotomicrografia 03 (luz polarizada) Na porção direita da foto, fenigibbsan, sendo a
parte externa constituída por óxido de Ferro. Campo das fotos: 5,3 mm na borda
maior.

O sedimento areno-siltoso sotoposto apresenta esqueleto formado por grãos de

quartzo ma¡ores (bordas näo corroídas) e menores (bordas corroídas e arredondas). O

plasma ê constituído por material ferruginoso (goethita), opacos e caolinita

(bastonetes). Ocorre goethita clástica (botrioidal) evidenciando material remobilizado.

5.4.2 Análises ao microscópio eletrônico de varredura (MEV) e determinaçöes
Energy Dispersive Scan (EDS)

No perfil TN-01 foram selecionadas três profundidades para coleta de amostras
abrangendo as seguintes unidades :

o Coluvio - (0,75 a 1,00 m)

r Sedimento areno-siltoso - (2,25 a 2,50 m)

o lsalterita - (4,50 a 4,75 m)

As amostras foram analisadas com emprego de elétrons retrodifusos (ERD) e/ou

luz natural (LN). A primeira técnica permite realçar os elementos metálicos presentes
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na amostra, enquanto a segunda a morfologia. Sempre que possível optou-se pelo uso

do sp/lf que permite obter na mesma imagem uma banda em ERD e outra em LN

5.4.2.1 Unidade Colúvio

Foram selecionados três fragmentos de amostras obt¡das através de

sondagens, representativos desta unidade. A análise dos mesmos por EDS (Diagrama

Ol) apresentou composição similar, predominando os seguintes elementos: Si, Al, Fe,

K, Ti e Ca. O pico de Si sugere o quartzo como mineral mais abundante. Al, Ca e K

såo encontrados nas micas e nos raros feldspatos presentes. Fe e Ti constituem

minerais acessórios, como: magnetita, ilmenita e anatásio (secundário). Descrição

semelhante, realizada na cobertura coluvionar da mesma área, foi apresentada por

AMARANTE (1997). A autora afirma quê o material clástico é representado pelo

quartzo, e a matriz const¡tuída essencialmente por Fe, Al e Si, associada em alguns

locaiscomKeTi.

D¡agrama 0l - Anál¡se EDS global de
fragmento da cobertura coluvionar

Outros minerais identificados foram: barita , apatita e fosfato de terras raras

(neoformados), e zircåo e cromita (minerais residuais). O metal Mn aparece associado

a barita/apatita, conforme se observa no Diagrama 02l lmagem 01, indicando

remobilização natural do mesmo. AMARANTE, op cit cita a ex¡stência de Mn,

associado com Fe, na forma de óxidos e hidróxidos pseudomorfisando fragmentos de

origem vegetal (carvöes e restos vegetais). A imagem 01 foi fotografada em sp/tI, que

permite a visualizaçäo de duas bandas simultåneas do mesmo campo. Do lado

esquerdo utilizou-se o recurso denominado elétrons retrodifusos (ERD) que realça os
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elementos metál¡cos. Do lado direito foi usada a iluminaçäo padrão do equipamento

(LN).

lmagem Ol (sprtf- ERD/LN) - Fragmento de Diagrama 02 - Composição da imagem 1

bariiã/apatita ápresenta brilho metálico (ERD) barita/apatita com presença de Mn

e exibe hábito botroidal (LN). Aumento 1.500X

Na lmagem 02 observa-se um gråo de ilmenita em processo de alteração para

anatásio (foco). o Diagrama 03 apresenta a composição no ponto focal, com destaque

para os picos de Ti.

lmagem 02 (ERD) - Fragmento de ¡lmen¡te em D¡agrama 03 - composição da lmagem 2: A enálise

piô"Ë5o o"àn"ráção pãra anatásio. o EDS no no pinto focal revela predomínio de Ti em rslaçäo ao

bonto focel revela predomínio de Ti. Fe.

Nota-se ainda a prêsença de esparsos nódulos metál¡cos, imersos na matriz,

como exibido na ¡magem 3/Diagrama 4, onde ocorre: Fe, Cr e Ni'
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hagem 03 (ERD) Nódulo metálico. Aumento D¡agrama 0¡[ compos¡ção da lmagem 3, resseltândo

5.000X. se os meteis pesados Fe' cr e Ni.

5.4.2.2 Unidade Sedimento areno-siltoso

A composiçäo mineralógica básica, dos três fragmentos analisados, é

semelhante à observada na cobertura coluvionar: quartzo, minerais de Fe

(goethita/magnetita/ilmenita e anatásio), mica, caolinita e opacos

A análise geral dos fragmentos através do EDS permitiu a identificação dos

seguintes elementos principais: Si, Al, Fe, Ti e K, conforme ilustrado no Diagrama 5.

lFl ; 1d:4 1L¡ :4d

Diagrama 05 - Composição
méd¡a do sed¡mento arêno
siltoso.

O zircäo aparece como mineral acessório comum, exibe boa cristalizaçåo e

bordas arredondadas. Na lmagem 4/Diagrama 6 observa-se o mineral, que torna-se

realçado com o emprego de ERD.
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lmagem 0¡l (spr,f- ERD/LN) - Gräo de zircåo
realçado em ERD (imegem esquerda).

D¡agrama 06 - Composigäo do Zr, tomada no centro
da lmagem.

Minerais neoformados säo comuns, predominando: Fosfatos (Ca e ETR) e

caolinitas. A lmagem Os/Diagrama 07 mostra gräo de fosfato de Ce e Ca, realçado

por ERD.

lmagem 0õ (ERD) - Fragmento de fosfato
de ce e ca. Aumento de 3.500X.

D¡agrama 07 - Composiçâo do fragmento de fosfeto,
lmagem 5.

Ocorrem estruturas que evidenciam processos de neoformação, como:

bastonetes de Si e Al (lmagem 06/Diagrama 08) e dissolução de quartzo (lmagem

O7/Diagrama 09). Estudo em área adjacente (AMARANTE,1997), permitiu a detecçäo

e observaçäo de reprecipitaçöes de caolinita e goethita.
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lmagem 06 (LN) - Bastonete constituído D¡agrama 08 - Composição do bastonete da
por S¡ e Al. Aumento de 1000X. lmagem 06.

lmagem 07 (LN) - crão de quartzo, com cavi- Diagrama 09 - Composigäo da lmagem 07,
dades formadas por dissolugão de Si evidenciando apenas a presenga de Si

Os metais pesados, presentes nesta formação sedimentar, ocorrem na

composição de minerais individualizados como a cromita (Cr), e associados a minerais

de Fe (Zn) e sulfato de Ba (Pb).

5.4.2.3 Unidade lsalterita

O produto da alteração das rochas do embasamento apresentou, em três

fragmentos analisados, os seguintes elementos principais: Si, Al, Fe, K e Ti. O Fe é

muito mais abundante do que nos intervalos superiores do perfil. Ocorre com

freqüência a alteraçäo de ilmenita para anatásio, o que explica o Ti como um dos

elementos principais.
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O quartzo e a mica constituem o arcabouço do esqueleto. As micas apresentam

por vezes macrocristais deformados, por processo de alteração intempérica. Óxidos e

hidróxidos de Fe (goethita) e caolinita sâo os principais m¡nerais neoformados. Os

óxidos e hidróxidos de Fe exibem hábitos diversos como se verifica nos D¡agramas

lmagem 0E (LN) - Diagrama l0 - Composição da lmagem 08
(quartzo) e Fe (goeth¡ta).sobre grão de quartzo, exibindo formeto de

oé-fâlâs Aumento 7.500X,

tt,4 , {1194 1ù :aO

lmagem 09 (LN) - Óxido/hidróxido de Fe
em hábito esferoidal. Aumento 2.000X.

lmagem l0 (LN) - Óxido/hidróxido de Fe
em forma de anéis. Aumento 3.500X.

D¡agrama 11 - Compos¡ção da lmagem 9, ressaltando
o Fe como elemenlo Predominante.

D¡agrama 12 - Composição da lmagem 10,

ressaltando o Fe como elemento predominante.
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o anatásio, produto de alteração da ilmenita, constituiu-se no mineral acessÓr¡o

(neoformado?) mais freqüente. Na lmagem 11, observa-se o mineral, exibindo cristais

em formato de cruz.

A lmagem 12lDiagrama 1 3 exibe uma estrutura esférica, com inúmeros

cavidades, cuja composição obtida pelo EDS (Si, Al, K' Fe, Ti e S) não permite a

identificação mineralógica conclusiva. Nos perfis contaminados TC e TCC,

observou-se metais pesados associados a estruturas semelhantes, como será Visto no

capitulo 6.

lmagem 1l (LN) - Cristais de Anatásio em
forma de cruz. Aumento 5.000X.

D¡agrama l3 - Composição da lmagem 12lmagem l2 (LN) - Estrutura esférica
com cavidedes. Aumento 5.000X.
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5.5 Dirscussão dos resultados obtidos na área não contaminada (perfil Tttl)

Os resultados das ;tnálises gianulométricas, quÍmicas e micromorfológicas,

somacios às descriçöes de campo, determinaram quatro unidades distintas, compondo

o perfil TN na área nåo contaminada : Colúvio, Sedimento (areno-siltoso e argilo-

arenor;o) e lsalterita de mica-xisto.; 1 -.: i! , __--..

Os gráficos das Figuras 5.J,_5:9. 51e 5.10)representam a concentraçåo dos

metais no perfil de solo, nas quatro sondagens realizadas no terreno natural. A análise

dos gráficos exibe a tendência de concentração ma¡or dos metais Zn, Mn e Cu nos

primeiros 0.50 m, que corresponde ao intervalo de ocorrência do colúvio. O Mn, no

entan(o, apresenta um comportamênto ¡rregular ao longo do perfil, alcançando valores

mais rign¡f¡cativos (1800 mg/kg, AAF) em profundidade superior a 4 m (Figura 5.S,

que corresponde ao intervalo de isalterita. O Zn apresenta picos na unidade

sedimento, detectada nas sondagens TN-01 e TN-04. O Pb, Cd e Cr mostram

comportamento uniforme e baixos teores nas quatro sondagens estudadas.

As curvas de resultados obtidos por AAF ou por EDTA, sáo semelhantes para

os metais analisados, sendo o Mn a exceçáo. Nas Figuras 5.F (TN-02), 5.rO (TN-03) e

5.1.ø (TN-04) o metal apresenta concentrações bastante dist¡ntas de acordo com a

abertura utilizada. Os valores obtidos com abertura EDTA são em geral menores,

apresentam melhor vrsualizaçáo do comportamento dos metais em cada profundidade

(unidade) e inibem distorções como o pico 1800 mg/Kg de Mn.

Os elementos Zn e Mn são os mais abundantes no perfil natural, enquanto o Cd

apresenta as menores concentraçöes. Os metais Pb, Cu e Cr apresentam

concentração intermediária condicionada pelo tipo de abertura utilizado. Os valores

obtidoB estão de acordo com méd¡as de concentraçäo destes elementos, citadas na

literatura. A maior concentraçäo de Zn, Mn e Cu, principalmente nos primeiros 0,25

m da unidade Colúvio, pode ser explicada pela contribuição de particulados aéreos,

gerados pela própria indústria.

A distribuição granulométrica das amostras coletadas no perfil natural revelou-

se de grande utilidade na classificação das unidades que compöe o perfil. A unidade

Coluvio, que capeia todo o perfil e a unidade lsalterita, que constitui o embasamento

apresentam-se dentro de intervalos granulométricos específicos, areia argilosa e areia
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siltosa respectivamente, como pode-se observar nos diagramas (fundamentados em

Shepard) da Figura 5,2. As unidades Sedimento areno-siltoso e argilo-arenoso foram

definidas em função da granulometria.

As análises micromorfológicas revelaram-se como importante ferramenta na

determinação mineralógica e morfológica das unidades estudadas. Através da

microscopia ótica foi possível estabelecer a seguinte composiçâo mineralógica da

unidade colúvio: esqueleto formado por quartzo, raros feldspatos, mica e acessórios

(piroxênios/anfibólios e opacos) e matriz goethitica/caolinítica. As estruturas mais

nítidas passíveis de observaçåo foram concreçöes de goethita, algumas apresentando

geraçöes distintas de óxido de ferro. As unidades sedimentares e o embasamento

isalterítico não foram alcançados pelo poço PN, onde coletou-se as amostra

indeformadas para confecção de lâminas.

As análises ao Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) com o Energ¡,

Dþerslve Scan acoplacio, permitiram a caracterizaçäo micromorfológica de todas as

unidades que compõe o perfil TN. Os elementos maiores, detectados através do EDS,

foram praticamente os mesmos, em proporçöes variáveis, para as três unidades: Si,

Al, Fe, K e Ti. Na unidade colúvio ocorre também o Ca. Nas unidades superiores do

perfil, colúvio e sedimento areno-siltoso, observou-se a presença dos seguintes

minerais neoformados: apatita, barita e fosfatos de terras raras. Estruturas em forma

de bastonetes, compostas por silício ou alumínio, foram descritas na unidade

sedimentar, evidenciando a remobilização destes elementos. Em relação ao metais

pesados em estudo observou-se o seguinte:

- Mn associado aos minerais neoformados barita e apatita, conforme exposto na

lmagem 1/Diagrama 2;

- Barita com presença de Pb;.

- Nódulos metálicos contendo Fe, Cr e Ni, evidenciando a mobilidade e

capacidade de associaçåo destes metais (lmagem 3/Diagrama 4);

- Minerais de Ferro com Zn associado e

- Presença de cromita, responsável pela existência do metal Cr no perfil

natural.
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Na unidade lsalterita identificou-se óxidos e hidróxidos de Fe (goethita) e

caolinita como os principais minerais neoformádos. Constatou-se ainda, a presença de

interessante estrutura de forma esférica, com inúmeros cavidades, provavelmerìte de

origem orgânica (lmagem 1?Diagrama 13), que nos perfis contaminados revelou-se

uma armadilha para metais, conforme exposto no capítulo 6.
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6. CARACTERTZAçÃO DOS PERFIS (TC E TCC) LOCALIZADOS NA ÁREA

CONTAMlT¡ADA

Foram executadas duas seções na área contaminada denominadal:; TC e TCC.

A seção TC foi levantada a padir das sondagens TC-01 , TC-02' TC-03 e TC-04'

conforme representado na Figura 6.1. A seção TCC é o resultado da interpolaçåo das

sondagens TCC-01 , TCC-02 e TCC-03, conforme pode ser visualizado na Figura 6.2.

Recobrindo ambos os perfis ocorre espessa camada de aterro, que oscila entre

1,0 m na base até mais de 6,0 m, na me¡a encosta. O solo original é cr)mposto por

isalterita de mica-xisto, sobreposto, nas porções mais deprimidas, por sedimentos

recentes. A área sofreu intensa movimentaçåo de origem antrópica, responsável pela

disposiçäo do aterro contaminado por metais pesados.

6.1 Descrição Macroscópica

A descriçåo macroscópica de campo, possibilitou diferenciar claramente os

horizontes de origem natural, do aterro sobreposto. O aterro é composto pela mistura

de resíduos industriais com os diversos materiais (diferentes horizontes de solos e

sedimentos) do local. Assim, de acordo com a preponderância do tipo de material,

procedeu-se a seguinte classificação: Aterro+colúvio, Aterro+isalterita,

Aterro+colúv¡o+isalter¡ta e Aterro+sedimento. No topo dos perfis identificou-se uma

camada de grande concentração de resíduos. As unidades rn siÍu, recobertas pelo

aterro contaminado são: sed¡mentos Terciários e Quaternários (foram definidos cinco

estratos) e solo de alteração de mica-xisto (lsalterita).

No perfil TC realizou-se quatro sondagens, cujas descrições estão resumidas

nas Tabelas 5,6,7 e I do Anexo 1 .

A sondagem TC-01 foi locada na porção mais baixa do perfil, alcançando o f/af

aluvionar formado pelo córrego das Jaboticabeiras. Da superfície do terreno até

1.25 m, ocorre aterro const¡tuído principalmente por material coluvionar, sotoposto por

Sedimento areno-argiloso. O NA foi medido a 1.50m.

O perfil da sondagem TC-02 situa-se integralmente no interior do ateno, onde o

mesmo alcança sua ma¡or expressão em espessura e diversidade de materiais

62



0.00 ì

I

i

I

I

I

I

I

I

i

5.00 l
i

I

I
I

i

l

I

I

r

10,00 r
I

I

I
I

I

I

I

I
I
I

I

15.00 'l
i
I

I

I

I

i

L

I

2O,OO r

g
oo
op
ocf
o
ô_

i .-r,'\{laìl \/ì

ffil Ateno + tsotterito

7--1 Aterro + colt¡vio

WZ) Ateno + sedimento

I I Concentroçöo de resíduos

ffiG Alero +Colr¡¡io + lsollerito

ç?-=? sedimento oreno-orgitoso

- - nível d'óguo (l"lA) '::L



Figuro 6,2 - SEçÃO GEOLÓG|CA DO PERFTL CONTAMTNADO (TCC)

0.00

g
ooop
o
CJ
Io- ì0.00

E

Legendo

I Ateno + cottfuio + bolte¡lto

ffi corcenfroçöo de resídr¡os

fl$ffiEï sedlrnentoqeneslltoso

T sedtmentocrenoorgiloso

r5.00

TCC-3

I Argtto orgônico

I sedimento orenoso

I borstÌo

- 

níveld'óguo {l\.lA)

0.0

1t

9 z.s
õ
E

5.0



constituintes, atravessando as unidades: Aterro+isalterita, Aterro+colúvio,

Aterror'sedimento. Na base alcança a unidade Aterro+colúvio+isalterita.

As sondagens TC-03 e TC-04, locadas no topo da encosta, possibilitaram a

identifír:ação de um nível de Concentração de residuos, entre 0,10 m e 3,20 m de

profunciidade, com elevados teores de metais pesados, particularmente Mn, Zn, Cu e

Cd. A descrição macroscópica deste material está resumida nas Tabelas 7 e I do

Anexc' 1 .

O perfil TCC está localizado na mesma encosta que o TC, porém em cota mais

baixa, e com relevo mais suave. As descrições de campo estão expressas nas

Tabelas 9, 10 e 11 do Anexo 1.

A sondagem TCC-01, situada na porção inferior do perfil, apresênta aterro

assentado sobre sedimentos fluvio-lacustres, de idade Terciária/Quaternária, com

estratificação bem definida. O nível freático está aproximadamente no contato

aterro/sedimento. A descrição de campo revela a diversidade granulométrica dos

sedimentos. As unidades descritas da base para o topo são: arenoso, argila orgânica,

argilo-arenoso e areno-siltoso.

A sondagem TCC-02 situa-se a meia encosta, aprêsentando composição

litológica semelhante a observada na TCC-01 , não ocorrendo, no entanto as camadas

de argila orgânica e de areia sotoposta .

A seçäo TCC completa-se com a sondagem TCC-03 locada no topo da encosta,

onde registram-se as maiores espessuras de aterro contaminado por metais pesados.

Ressalta-se, assim como observado no perfil TC, a presença de camada de

Concentração de resíduos, com 1.30 m de espessura, conforme descrição na Tabela

11 do Anet(o 1 .
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6.2 Glassificação granulométr¡ca

os resultados obtidos através da análise granulométrica foram plotadÐs em

diagramas de Shepard (PETTIJOHN et al, 1989 e SHEPARD, 1954) As Figuras 6'3 e

6.4 exibem diagramas, fundamentados em shepard, onde os materiais pesquisados

são agrupados em campos, destacando-se as seguintes unidades: Aterro+colúvio,

Aterro+sedimento, Aterro+colúvio+isalterita, Aterro+isalterita, Sedimento areno-siltoso,

Sedimento argilo-arenoso, Argila orgânica e lsalter¡ta. Nota-se uma dispêrsäo maior de

pontos no solo de origem antrópica (aterros), do que nos materiais natura¡s (isalterita e

sedimentos).

Na sondagem TC-01 (Figura 6.3) foram selecionadas seis amostras para

análise granulométrica. Os resultados obtidos, quando lançados em diagrama de

Shepard, revelaram a presença de dois campos distintos. O primeiro, até 1,25 m de

profundidade, representa a unidade Aterro+colúvio, classificada como areia síltico-

argilosa. o segundo, sedimento sotoposto (até 2,50 m), classificado como areia

argilosa.

o furo TC-02 foi totalmente realizado no interior do Aterro, onde o mesmo

apresenta-se mais espesso. Os resultados lançados em diagrama de Shepard' exibem

a individualizaçåo de dois grupos : o primeiro. no intervalo de 0,25 a 4,75 m de

profundidade, descrito como Aterro+coluvio e Aterro+sedimento' classificado

predominantemente como areia argilosa. O segundo grupo une uma amostra do topo

(o,oo a 0,25 m) e uma da base (5.25 a 5,50 m) da sondagem, classificadas como areia

siltosa, o que reflete porções do aterro com predomínio de material de origem

isalterítica.

A sondagem TC-03 foi ¡nteiramente executada na unidade

Aterro+coluvio+isalterita , atravessando a unidade de concentração de resíduos.

Dentre as seis amostras plotadas no diagrama de Shepard, quatro foram classificadas

como areia argilosa e duas como areia síltico-argilosa. As amostras coletadas na

unidade de Concentraçäo de resíduos não puderam ser analisadas devido suas

característic€ts próprias, pois floculavam na pipeta de Robson. A sondagem TC-04

atravessa a mesma unidade citada no furo TC-03. As cinco amostras coletadas nesta

unidade foram tamþém classificadas como areia sÍltico-argilosa e areia argilosa'
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Figura6-3 - Distribuição granulométrica no perfil contaminado (TC )
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Figura6.4 - Distribuição granulométrica no perfil contaminado
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I'lo entanto, a dispersåo dos pontos no diagrama, não permitiu que campos

distintos pudessem ser individualizados. A base do furo (5,00 a 5'50 m) alcança a

unidade isalterita (natural), classificada como areia argilosa, não apresentando a

granul:,metria silte, como nas outras amostras analisadas desta unidade.

hlas amostras do perfil TCC (Figura 6.4) observa-se em cada sondagem um

comportamento granulométrico distinto das unidades. Na sondagem TCC-01 visuali-

za-se lois campos distintos. O primeiro, da superfície até 2,00 m de profundidade,

engloba as unidades Aterro+coluvio+isalterita e Sedimento areno siltoso, classificadas

como ¡areia síltico-argilosa. O segundo representa as unidades Argila orgânica e

Sedim,ilnto argilo-arenoso, classificadas como arg¡la arenosa e argila siltico-arenosa,

respecitivamente. Na sondagem TCC-02 as unidades apresentam-se com

granulometria distintas e individualizadas. A unidade superior Aterro+coluvio+isalterita

é classificada como argila ar{}nosa, o sedimento sotoposto como areia siltosa e o

embasamento isalterítico como silte arenoso. Também no furo TCC-03 observa-se

diferenciação entre as unidades, o intervalo superior (Aterro+coluvio+isalterita) é

constituído por areia siltosa, enquanto o sedimento sotoposto por are¡a argilosa.

Do acima exposto conclui-se que a distribuição granulométrica auxilia na

identificação das unidades que compöe o perfil, porém apresenta para a mesma

unidade, às vezes significativas variações entre diferentes sondagens. A unidade

isalterita (natural) apresenta comportamento uniforme s¡tuando-se entre os campos

areia siltosa (TC-04) e silte arenoso (TCC-02). A unidade Aterro+colúvio+isalterita,

pode ser classificada desde areia siltosa (TC-02 e TCC-03), quando predomina a

contribuição de material isalterít¡co, até argila arenosa (TCC-02) onde prevalece

mater¡al coluvionar. A unidade Aterro+coluvio apresenta-se homogênea, recebendo a

classificação de areia sílt¡co-argilosa no TC-01 e areia argilosa no TC-02. As unidades

sedimentares e Aterro+sedimento, refletem a heterogeneidade dos depósitos fluviais,

ocorrendo desde argila siltico-arenosa (TCC-of ) até areia siltosa (TCC-03).
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6.3 Análises Químicas

Utilizando o mesmo proceditnento adotado no perfil não contaminado (TN),

realizaram-se amostragens a cada 0,25 m para envio à análise química. Os elementos

anal¡sados (Cd, Pb, Mn, Cu, Zn e Cr), os métodos de abertura utilizados (AAF e EDTA)

e a verificaçäo dos laboratórios de preparaçáo e análise também seguiram o mesmo

padråo.

Foram realizadas 468 determinaçöes no perfil TC, sendo 48 duplicatas do

laboratório de preparação (DGG) e 48 duplicatas do laboratório de análise (Nomos).

No perfil TCC analisou-se 312 amostras, das quais 36 duplicatas do laboratór¡o de

preparaçåo e 36 do laboratório de análise. Na Tabela 6.1 são apresentados os

resultados comparativos das duplicatas do laboratório de preparaçäo.

A análise da Tabela 6,1 mostra que o quarteamento realizado foi

representativo, pois observa-se boa coincidência entre as amostras analisadas e suas

respectivas duplicatas. O Cd, em abertura AAF, foi o metal que apresentou maiores

discrepâncias, conforme assinalado em negrito na referida tabela .
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Tabela 6.2 - Amostras em

A verificaçäo do laboratório de análises (Tabela 6.2) também apresentou boa

coincidência entre os valores das amostras e suas duplicatas. Em quatro, das 84

determinaçöes, houve contudo, significativa variaçäo, conforme realçado em negrito na

tabela . Como a oscilação dos teores é muito grande e é possível a ocorrência do

efeito pepita, pode-se afirmar que os resultados obtidos expressam a realidade de

campo e realçam nitidamente os intervalos contaminados.

Os resultados das análises químicas das amostras coletadas nos perf¡s TC e

TCC estão respectivamente nas Tabelas 6.3 e 6'4. De maneira geral, observa-se,

como no perfil TN, que os valores obtidos util¡zando abertura por ác¡dos fortes (AAF)

säo muito superiores à aqueles com abertura EDTA. A exceção, média dos teores no

perfil TC, são os metais Mn e Cd, este último repetindo o comportamento notado no

perfil TN.

Deve-se ressaltar a presença de um intervalo na sondagem TCC-03 (Tabela

6.4) onde ocorre intensa contaminação do solo (unidade de concentraçäo de

resíduos), formado basicamente por rêsíduos contendo Cu, Zn, Pb e Mn. Neste

intervalo Cd e Cr também apresentam concentraçåo muito superior ao restante do

perfil.
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Tabela 6.3 - Análises Ouímicas em seçáo contaminada (Tc)

Desvro Padp 2,2
Valor Máx 10,9
Valor Mìn 0,1

f Dupl-r¡:ata Lab- de preps.åQão

'Duptbata Lab. anál¡se qulmba

149,5 11085,4 816,6 940,2 20'4
650,0 71000,0 3750,0 4300'0 91 0

17 0 60.0 35,0 23,O 8'0

114,5
500,0
5,8

17025 4 610.5
83000,0 2610,0
24,6 2,2

847.9
3440,0

11,5



Tabela 6.4 - Análises Químicas em seçäo contaminada Occ)

DÊSVIO PADRÂO

VALOR MÁXMO

VALOR M1NIMO

I Duplicata Lâb. de PrePâraçáo

'Dupl¡cãta Lab. arál¡se quimica

7,O

0,2

1486,9

5600,0

90,0

11æ24,6

560000,0

65.0

66107,2

233000,0

200,0

17,0 13,7

92,O 42,1

16.0 0,2

2122,2 35942,2

10'110,0 130400,0

45,7 293

41æ1,1

183000,0

140.0

7,5

24,9

0,2



Tabela 6,5 - feor médio dos melais Pesados (mg/Kg) nas seçöes em solo natufal e no alerfo contaminâdo

Solo não
)ontaminado)

Fafametrqs
Estatlst¡cos

seçao I u
lAteno
:ontaminado)

[¡édia:
Valor máx
Valor min:

seçâo rÇu
(Aterro
contaminado)

\4édiâ:
Rel. val. ref
Valor méxl
Valor m¡n:

0,26

1,00

010

At!êrtur¿ ¡or ácidos fortes (AAF)

31,62

125,00

15,00

t\¡édia:
Rel. val. rel
Valor máx:
Valor min:

't,3'l

5pþ
10.90

0.10

211,14

175000

10.00

109,E7

9,!Z
6$,00
17.00

1123

5l-1!
94.00

0.æ

16,21

84,00

20,00

4022,56

13J3
71000.00

60.@

25?1,16
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27,æ

40,24

371,00

1500
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q-@

37æ 00
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010
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Na Tabela 6.5 realizou-se a confrontação dos rjados obtidos no perfil natural

(TN) em relação aos perfts contaminados TC e TCC. A. relação teor médio dos metais

no perlil TC/teor rnédio de metais no perfil TN oscila entre o mínimo de 1,3 (Cr -

AAF) e o máximo de 179,4 (Mn - EDTA). Comparando estes valores com os exibidos

em THEELEN & NIJHOF(1995), na Lista Holandesa (Tabela 6.6) conclui-se que

apenas Cu e Zn apresentam teores médios, onde se recomenda mais investigaçöes

(T-vatue). Nenhum dos metais atingiu valores (l-value) em que se recomenda

saneamento da área, de acordo com a mesma tabela. O Mn não é citado na tabela.

A relação teor médio dos metais no perfil TCC/ teor médio dos metais no perfil

TN apresenta valores muito superiores aos obtidos na seção TC, oscilando entre 1,5

(Cr - AAF) até 9,40 (Cu - EDTA). A comparação dos teores médios com a Lista

Holandesa demonstra necessidade de intervenção na área para todos os metais a

exceçäo do Cr. O teor de Cu (AAF), por exempio, ê 215 vezes maior do que o limite

(intervation vatue) a partir do qual se requer o saneamento do solo (Tabela 6.6).

Holandesa

Utilizado o valor obtido A, pois apresentou-se que

n
i\

¿l
P

!,
I

Tabela 6.6- entre os valores médios obtidos ea rsta

Teor dos elementos em mg/Kg

cd Pb Mn Cu Zn Gr

Valor médio obtido TC 1,66' 109,87 6.042.77 452,90 787,33 49,38

Valor médio obtido TCC 13,23 2.524,46 1.171,92 40.988,08 28.716,54 59,92

target value (C-value) 0,8 85 36 140 100

Further rnvesf. (T-value) 6,4 308 113 430 240

lntervgtion value (l-value) 12 530 190 720 380

com abertura maior do que com AAF

' O Mn näo é citado na Lista Holandesa
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6.4 Análises micromorfológicas: microscopia ótica , microscópio eletrônico cle

varredura (MEV) e determinaçöes EDS

A caracterização micromorfológica das seçoes (TC e TCC)' levantadas no

interior do aterro contaminado por metais pesados, foi realizada da seguinle maneira:

- coleta de 22 amostras indeformadas, utilizando-se de trincheira e poços de grande

diâmetro (1x1 m). o método de escavaçåo permitiu obter amostras da unidade

Aterro+coluvio+isalterita e da base do aterro contaminado, unidade Sedimento areno-

siltoso, As amostras indeformadas foram resinadas, lam¡nadas e analisadas ao

microscópio ótico, sendo algumas posterìormente selecionadas para análise em

MEV/EDS.

- Selecionou-se fragmentos de amostras de sondagem, representat¡vos das princ¡Pais

unidades descritas nas seções TC e TCC. Os fragmentos foram metalizados no

Laboratório NUPEGEL e anal¡sados em MEV/EDS.
¿

6.4.1 Microscop¡a ótica

A análise ao microscópio ótico das lâminas de amostras indeformadas de solo,

revelou composição m¡neralógica relativarnente homogênea do aterro: quartzo (50 a

7O%), micas (7 a 15%), plasma predominantemente goethítico (2O a 4Oo/o),

piroxênios/anfibólios/tremolita (TR a 5%) e opacos (TR a 2%).

No primeiro furo de sondagem executado na trincheira paralela ao perfil TC

(Figura 4.1), no intervalo de 0,9 a 1,9 m de profund¡dade, identificou-se a unidade a de

Concentraçäo de resíduos, que expressa continuidade lateral do mesmo material

descrito macroscop¡camente nas sondagens TC-03 (sub-aflorante) e TC-04 (2,50 a

3,00 m). A composição mineralógica deste intervalo apresenta concentrações,

principalmente de quartzo (35%) e opacos, bastante distintas do restante do perfil Os

minerais opacos apresentam-se integrados no plasma, predominantemente goethitico,

tornando-se difícil a distinção entre ambos.
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O plasma apresenta-se essencialmente constituído por óxidos e hidróxidos de

Fe (goethita), envolvendo gråos de quartzo e opacos, conforme pode-se visualizar na

Fotomicrografia 04.

Fotomicrografia 0¡l - (luz normal) Aspecto geral. do plasma. 
. 
na unidade

Aterro+coluvio+isalterita. Observa-se, no taOö esqueiOo- da foto, esqueleto constituído

por quartzo Oe granuiómetria fina e do lado direito, gräos grosseiros de quartzo com

ménói presença-de étiàoilniOrOxidos de Fe no plasma' Campo das fotos: 5'3 mm na

borda maior.

Os opacos, muitas vezes contam¡nantes contendo meta¡s pesados, formam

indivíduos do tamanho dos grãos de quartzo que const¡tuem o esqueleto, ou aparecem

disseminados na matr¡z, envoltos por goethita. A Fotomicrograf¡a 05 ilustra esta

situaçäo.
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Fotomicrografia 05 - (luz normal) No centro da foto mineral opaco c9m 0,5 mm de

comprimento. Em torno, opacos confundem-se com o plasma goethítico. No canto

inferior direito, fragmento de rocha exibindo bandeamento original. Campo das fotos: 5,3

mm na borda maior.

Os gräos de quartzo formam em geral duas geraçöes, uma constituída por

minerals pequenos e maciços e outra por indivíduos ma¡ores (submilimétricos),

frequentemente m icrofratu rados ( Fotomi crograf¡ a 04).

As micas ocorrem como fenocristais submilimétricos até milimétricos, finamente

laminados, freqüentemente em associaçåo com óxidos e hidróxidos de ferro

desorganizando as lamelas. É freqUente alteração para caolinita, que por sua vez

também sofre o processo de goethitizaçåo. É comum ainda a presença de mica em

diminutos cristais aciculares, parte deles fruto da desagregaçåo de cristais ma¡ores. A

Fotomicrografia 06 exibe um fenocristal de mica em processo de transformaçåo para

caolinita.
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I de mica em decomposição' Observa-se

estágio maì-s avançaO'o Oè afteração para caolinita na porçäo a direita da foto, onde

ocoñe quebra de låmelas, sanfonamento e descoloraçäo da mica. Gampo das fotos:

1,39 mm na borda maior.

O processo de quebra de lamelas de um cristal de mica e entrada de óxido de

ferro, remobilizado a partir da matriz , é bastante nítido na Fotomicrografia 07.

F no centro da foto, onde é nítida a

presánçr Oõ fr¡Oróx¡Oo àe t'erro entre as lamelas. Observa-se ainda plasma goelhítico e

äsqr"l,itò constituído predominantemente por grãos de quartzo.Campo das fotos: 1,39

mm na borda maior.
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A caolinita, produto de alteração da mica, também

desorganizaçâo de lamelas pela entrada de óxidos e hidróxidos

observa na Fotomicrografia 08.

sofre processo

de Fe, conforme

de

se

Fotomicrografia 08 - (luz polarizada) cristal de caolinita em processo de oxidação'

através do-preench¡mento d'o espaço interlamelar. Campo da foto: 1,39 mm na borda

maior.

Os piroxênios e anfibólios ocorrem como fenocristais, com dimensões

submilimétricas, na maior parte das vezes sofrendo oxidaçäo, em processo

semelhante ao que ocorre com as micas. Na sequência de Microfotografias 9' 10, 11

e 12 observa-se os estágios progressivos deste processo, que inicia-se pelas bordas,

forma pseudomorfos com estruturas reliquiares e finalmente exibe aspecto de nódulo'
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Fotomicrografia 09 - (luz polarizada) Cristal de tremolita em estágio inicial de
alteração, através da oxidaçäo das bordas. Campo das fotos: 0,69 mm na borda
maior.

Fotomicrografia l0 - (luz polarizada) Cristal de piroxênio imerso em plasma

constituído predominantemente por óxidos e hidróxidos de Fe, apresentando
processo de oxidação das bordas para o centro. Campo das fotos: 1,39 mm na

borda maior.
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Microfotografid 11 - (luz normal) Pseudomorfo, provavelmente de piroxênio, com
estrutura reliquiar (esquerda da foto) e substituição por hidróxido de ferro. Campo das
fotos: 5,3 mm na borda maior.

Fotomicrografral2 - (luz polarizada) Nódulo em formação, provavelmente de goethita,
a partir de pseudomorfo de piroxênio/anfibólio. Nota-se o preenchimento dos planos de
clivagem por hidróxidos de Fe. Campo das fotos: 1,39 mm na borda maior.

82



As estruturas micromorfológicas, passíveis de observação ao microscópio ótico,

mais freqüentes em toda a área pesquisada, são nódulos e concreçöes goethiticas ,

ocorrendo também cutanes. Não se observou associaçäo entre processos de

nodulação e concentraçåo de metais pesados. Os nódulos e concreçöes

desenvolvem-se a partir de minerais como piroxênios, anfibólios e granadas

(Fotomicrografia 13). Observando-se em detalhe é possível notar em alguns casos

deposiçöes concêntricas de hidróxido de ferro (Fotomicrografia l4)'

Fotomicrografia 13 - (luz polarizada) Pseudomorfo de granada, sustentado por

hidróxido dé ferro remobiiizadó da matriz e do próprio mineral. Campo da foto: 5,3 mm

na borda maior.
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Fotomicrografia 14 - (luz polarizada) Detalhe da Fotomicrografia 13, onde n.ota-se

deposição õoncêntrica àe fliOrOx¡Oos de ferro, exibindo diversas fases deposicionais'

Campo da foto: 1,39 mm na borda maior.
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6.4.1.1 Metais Pesados

As estruturas provavelmente relacionadas a contaminação por metais pesados,

identificados através da microscopia ótica, foram: material de coloraçåo verde,

(provável resíduo de Cu), disseminado na matriz; material de coloraçåo escura

(provável resíduo de Mn), imerso na matriz; bandas de opacos (prováveis

óxidos/hidróxidos de Fe e Mn).

Na Fotomicrografia l5 é possível observar o material de coloraçäo verde,

apresentando diferentes variaçöes de coloraçåo, provavelmente devido a modificaçöes

na composiçåo química, impostas pelo meio. Em análise MEV/EDS constatou-se

ausência de Cu e presença de Mn, Fe, Ca e Ba' A coloraçåo verde pode ser explicada

pela presença do Ca e Ba.

fo Materialverde, identificado a como mineralde Cu,

.prerJnta o-s seguintes elementos: Mn, Fe, Ca e Ba. Campo da foto: 5,3 mm na borda maior'

Resíduos de coloração escura såo comuns ao longo de todo o perfil

contaminado. Na análise ao microscópio ótico nada distingüe os resíduos de Mn dos

óxidos e hidróxidos de ferro e manganês naturais do perfil' As feiçöes observadas na

Microfotografia 16 são, no entanto, sugestivas de concentraçäo de resíduos'

lnfelizmente, as análises ao MEV/EDS näo foram conclusivas'
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Fotomicrografia 16 - (luz natural) Concentração de opacos (Mn ?) invadindo a

matriz goethítica e envolvendo os grãos de quartzo que formam o esqueleto. Campo
da foto: 5,3 mm na borda maior.

Observou-se ainda a concentraçåo de metais em bandes, como ilustrado na

Fotomicrograf¡a 17. Em análise MEV/EDS constatou-se alternância de bandas de

hidróxidos/óxidos de ferro e manganês.

Fotomicrografia 17 - (luz polarizada) Bandas plano-paralelas de opacos

altemando hidróxidos/óxidos de feno e manganês. Campo das fotos: 1,39 mm na

borda maior.
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6.4.2 /\nálises ao m¡cros,:ópio eletrônico de varredura (MEV) e determinaçöes

energ,y dispeßive scan (EDSf

Foram selecionados, nas duas seçöes contaminadas TC (furo TC-04) e TCC

(furos TCC-02 e TCC-03), amostras indeformadas e fragmentos, representativos das

unidades mapeadas.

o furo TC-04 situa-se no topo do aterro, com 5,5 m de profundidade, atravessa

toda ¿r unidade denominada Aterro+colúvio+isalterita. Entre 2 e 3 m de profundidade

foi desrcr¡ta uma zona de Concentração de resíduos, com altos valores de Mn, Cu e Zn,

conf¡rrnado por análises químicas. A partir de 5,0 m de profundidade entra-se em

terreno constituído por material natural, unidade lsalterita.

No furo TCC-02 , situado a meia encosta, foram coletadas 2 amostras de

fragmentos representativas da unidade Aterro+colúvio+isalterita e do Sedimento

areno-siltoso, sotoposto. A amostra coletada no furo TCC-03 apresenta os mais altos

valores de MP da área pesquisada.

A análise MEV/EDS dos fragmentos amostrados teve por objetivo a

caracterizaçäo micromorfológica das seguintes unidades :

. Aterro+colúvio+isalterita

. ConcentraÇäo de resíduos

o Sedimento areno siltoso (sotoposto ao aterro contaminado)

¡ lsalterita (sotoposta ao aterro contaminado)

6.4.2.1 Unidade Aterro+colúvio+isalterita

A composição básica, detectada em EDS, revela os seguinies elementos: Al,

si, s, Fe, K e Ti. Pode ainda ocorrer a presênça de ca. No furo TC-04 nota-se
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A composiçåo básica, detectada em EDS ' revela os seguintes elementos: Al'

Si, S, Fe, K e Ti. Pode ainda ocorrer a presença de Ca No furo TC-04 nota-se

constante presença de Mn, o que o diferencia dos diagramas obtidos no perfil não

contaminado (TN). No topo do perfil, os metais pesados encontram-se sobretudo na

forma de sais, enquanto na base ocorre também o aprisionamento dos MP em

estruturas complexas, de provável origem orgânica, por vezes pseudomorfisando

minerais.

os minerais opacos, identificados na microscopia ótica, constituem-se

predominantemente por ilmenita e anatásio.

os minerais neoformados cristalizam-se como sulfatos, fosfatos e cloretos,

provavelmente solúveis , que muitas vezes retêm metais pesados, como cu, Zn, Pb e

sn. os sais mais freqüentes são sulfatos de cu e Zn, ocorrendo ainda sulfatos de Pb e

Sn, e cloretos e fosfatos de Cu , Zn e TR.

Deve ser salientado que os sulfatos, fosfatos e cloretos detectados podem ter

sido depositados como tal, uma vez que estäo presentes nos produtos fabricados pela

indústria, assim como em seus resíduos descartados. É interessante contudo, notar a

estabilidade destes compostos sob a açäo de condiçöes tropicais. observou-se

tambémapresençadeAl(gibbsita?)eCumetál¡co.Naslmagens13alTe
respectivos Diagramas 14 a 18, observam-se os aspectos morfológicos e a

composição qualitativa dos sais encontrados ao longo do perfil'

lmagem 13 (split - ERD/LN) - Fragmento de
fosfato de TR (neoformado ?). Aumento de

1000x.

Diagrama 1¡t - Composição do minerel no centro da

imagem 13. A composiçåo global do entorno
aprelenta apenas Si, Al e Fe, elementos típicos de
solos ferralÍticos.
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lmagem l4 (splil - ERD/LN) - Fragmento

conËndo Gu e Zn. obserya-se o brilho
metálioo uniforme (grão maciço) Aumento

de 1.500 X.

D¡aofama 15 - Composição do grão maciço na

porçio 
""ntro-"uper¡or 

da ¡magem 14 4 presen-ça

ãã ðr, zn e s peimite supor a ocorrência dos MP

na forma de sulfatos.

lmaqem l5 (ERD) - Agregado apresentando
poniós nrilhaìtes (mgtg!cos) constituídos por

oi*tutu 16 - Presença de Cu e Zn na forma de

iais-oe S, P e Cl (sulfatos, fosfatos e cloretos)'

ãsq;eroa, agrègaoo metálico sobre matriz

argìtosa. tli¡mãgem à d¡reita (LN) não se

ob-seNa o agregádo, que se confunde com a

D¡ãslffiomposição da matriz' ao redor or

ãgróaco metál¡co, exposto ¡o centro da lmagem

1é. Ñota-se a ausência de MP

matr¡z. Aumento 350 X.
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lmasem 17 (sp,,T - ERD/LN) - Detalhe do Diasrama îs - cgJT?:i!ä-o-9lo^l1l^o,o^T:19:* o"

ãö*äà0" com pontos claros (metál¡cos), imagem 16, notando-se a presença de provavers

ðiiuiäo n" imaöem 16. Aumeirto de 3.500 X. sulfatos de cu e zn'

Naporçãobasaldoaterro,abaixode3,0mdeprofundidade,detectou-se

estruturas orgân¡cas complexas, por vezes formando pseudomorfos de minerais como

a granada. Estas estruturas aprisionam metais em seu interior (cavidades, vazios, etc)'

ocorrem minerais acessór¡os como ilmenita e magnetita , assim como sais (sulfatos ?)

de Cu e Zn. ldentificou-se ainda a presença de Mn, Cr e Sn As lmagens 18 a 21 e os

Diagramas 19 a 22 ilustram respectivamente a morfologia e a composição química

dosfragmentosdematériaorgånica(Mo),ondeverifica.seinúmerascavidades
preenchidas por materiais contendo MP.

lmagem 18 (ERD) - Estrutura de MO com

inúrneras cavidades preenchidas por MP
(pontos claros). Aumento de 500X.

Diagrama 19 - Composigão da lmegem 18'

A piesença de Fe e Ti, ind¡ca a presença de

magnet¡ta e ilmenitâ.
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lmagem 19 (ERD) - Metéria orgânica em
formato esférico, com cavidades ocupadas
por MP. Aumento de 1 .500X

Diaorama 20 - Composto com zn (sulfato de

zn ã) cont¡do no retículo da lmagem 19. Destaca-se

ainda a presença de Cr e Fe

lmagem 20 (ERD) - Detalhe da estrutura

esférica de MO, contendo metais pesados

nas cavidades.

Diagrama 21 - Compostos contendo: Zn, Sn' Fe e

Ni, ietidos em uma cavidade. O sulfato de Zn é
predominante.

lmagem 2l (ERD) ' V¡sta geral de fragmentos
de matéria orgânica de formato esférico.

Diagrama 22 - Composição global de um fragmento

da iiragem 21. Expressiva a presença de sulfatos,
Fe e Mn.
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6.4.2.2 Unidade de Goncentração de Residuos

Estaunidadefoidefinidapordiferentesinspeçöesexecutadasapartirde

trabalhosdecampo.Apresentacoloraçãopredominantementeescufa,comtons

esverdeadoseavermelhados.NoperfilTC,foiident¡ficadanassondagensTC-03
(subaflorante)eTC-04(2,0a3,Omdeprofundidade),executadasnotopodaencosta.

No perf¡l TCC, a mesma camada foi detectada no furo TCC-03 (1'5 a 2'5 m de

profundidade), também situado no topo da encosta'

os teores dos MP, obtidos através da análise química, revelaram expressiva

concentraçåodetodososmetaispesquisados,particularmentenasamostrassituadas

no intervalo de 1,25 a2,75 m de profundidade na sondagem TCC-03'

Foram selecionadas duas amostras de fragmentos para a análise

micromorfológica desta unidade: TCC-03 (1,75a2,O0 m) eTC-04 (2'5Oa2'75m\'

NasondagemTC-O4oúnicoMPdetectadofoioMn,disseminadonamatriz

argilosa e sob a forma de sulfatos. observou-se minerais neoformados como gipsita,

barita e minerais de TR, aparentemente com Mn associado A presença do Mn'

conformepode-sevisualizarnoDiagrama23,éconstanteportodoofragmento'e

assim, ao realizæ a anál¡ses pontuais EDS pontual em um determinado mineral' é

possível que o Mn detectado seja apenas interferência de fundo (lmagem 22 e

Diagrama 24).

o._qr_tL___

D¡eorama 23 - Composiçäo de fregmento, onde

resålta-se a presença de sulfato de Mn e ca'
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lmagem 22 - (LN) - Cr¡stal prismático de
oiosita. com presença de Mn, provavelmente
ãomo interteiência de fundo. Aumento 3.500X'

Diagrama 24 - composiçäo do cristal de gipsita na

imagem 22.

No perfil TCC foram registrados as maiores concentrações de MP na área

estudada. As análises químicas (AAF) revelaram teores de Cu' Zn e Pb' no intervalo

de 1,25 a 2,75 m, com valores respectlvamente de 12'000' 2 900 e 750 vezes os

teores médios obt¡dos no perfil natural (TN). o Diagrama 25 ilustra esta situação'

mostrando picos significativos de S, P, Cu e Zn, o que sugere a ocorrência destes

metais sob a forma de sulfatos e fosfatos.

D¡agrama 25 - Composição geral de

fraomento da zona de concentração de

residuos, ex¡b¡ndo picos sign¡ficativos de

S, P, Cu e Zn, ao lado de Si e Al.

os metais cu e zn encontram-se disseminados na amostra, por vezes formando

agregados,comonalmagem23,ondeforamidentificadosquatroindivíduoscontendo

oscátionsmetálicos:Pb,CueCutTn(2grãos).oPbapareceemgräosmaioresdo
que os dema¡s metais, muitas vezes com hábito tabular (lmagem 24) A ausência de

ânions (Diagrama 26) e o hábito de ocorrência sugere tratar-se do mineral cerussita

93



(Pbcot neoformado, uma vez que carbono e oxigênio não são detectados pelo EDS.

os metais cu e zn, que ocorrem na forma de sulfatos e fosfatos, näo apresentam

hábito cristalino, sendo provavelmente, o resultado de reaçöes químicas ocorridas nos

processos utilizados pela empresa.

lmagem 23 (spr,t - ERDiLN) - Agregado
metál¡co. O fragmento maior à esquerda,
apresenta diagrama contendo apenas Pb, o
que sugere a presença de cerussita (PbCo3).
No fragmento superior à direita, ident¡ficou-se
Cu e S, enquanto nos dois outros fragmentos
ocorre Cu e Zn, na forma de sulfetos e
fosfatos. Aumento 3.500 X.

lmagem 24 (ERD) - Presença de mineral de
chumbo (cerussita?), com hábito tabular, no
centro da imagem. Aumento 1.000X

Diagrama 26 - Compos¡ção do cristal contido no

retículo da imagem 24, revelando apenas Pb.

6.4.2,3 Unidade sedimento areno-siltoso (sotoposta ao aterro contaminado)

o sedimento sotoposto ao aterro contaminado, no perfil TCC, apresenta em sua

composição (Diagrama 27) basicamente si e Al, além de algum Ti, refletindo a
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predominância de grãos de quartzo envoltos por matriz argilosa, assim como a

presença de minerais de Ti ( possível anatásio).

D¡egrama 27 - Composição global de
frâgmento representativo do sedimento
sotoposto ao eteffo contaminado.

Os minerais opacos mais abundantes são ilmenita e anatásio, ocorrendo ainda

magnetita, identificados através de dezenas de determinaçöes pontuais A presença

dos minerais titaníferos é suficiente para a formação de um pico de Ti (Diagrama 27)

na composiçäo geral da amostra. Outro mineral residual bastante comum na amostra é

o zi¡câo, também identificado por determinaçöes pontuais .

Metais pesados não são freqüentes, sendo contudo identificados: Pb, Cu, e Cr.

O Pb, por vezes associado ao Cu, ocorre em fragmentos individualizados (lmagem

25lDiagrama 28) e aprisionado na estrutura de minerais neoformados, como a barita,

(lmagem 26/Diagrama 29), indicando a mobilidade deste elemento em direção ao solo

natural, sotoposto ao aterro contaminado.

lmagem 25 (sprI -ERD/LN) - Fragmento
contendo essencialmente Pb, envolto em matr¡z
sílico arg¡losa. Aumento de I .500 X.

Diagrama 28 - Composição do fragmento da
imagem 25, contendo essencialmente Pb e algum
Cu.
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lmagem 26 (sprT - ERD/LN) - Cristal tabularde D¡agrama 29 - Composição do cfistal da imagem 25'

Barit-a , maiievidenciado na imagem esquerda notando-se a presença de Pb'
(ERD). Aumento de 1 .500 X.

o metal cromo aparece como constituinte em um possível fragmento de cromita

(lmagem 27lDiagrama 30), provavelmente mineral residual, proveniente do

intemperismo de rochas básicas do embasamento cr¡stalino. O hábito tabular,

observado na lmagem 27, näo é, contudo, compatível com o s¡stema de cristalizaçåo

isométrico da cromita (?).

lmagem 27 (split -ERD/LN) - Fragmento (cristal?)

tabular de cromita. Aumento de 3.500 X.
D¡agrama 30 - composição do fragmento da
imagem 27.

6.4.2.4 Unidade lsalterita (sotoposta ao aterro contamanado)

Acomposiçãogeraldosfragmentosrepresentativosdestaun¡daderevelaos

beguintes elementos: Al, si, Fe, Mn e K. Em relação a composição observada no perfil

vF5 . :er-+e.. 19_.!1q.,
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não contaminado, verifica-se a subst¡tuiçäo de Ti por Mn, nos elementos

predominantes na amostra. o m¡neral opaco mais freqüente é a magnetita. säo

freqüentes ainda placas de caolinita.

os MP não säo comuns, no entanto, identificou-se associação entre apatita

(neoformada), cristais de cromita e agregados metálicos contendo cu, Zn e Mn, entre

outros (Diagrama 31), indicando a mobilidade destes elementos, desde o aterro

contaminado .

D¡agrama 31 - Composição de agregado
metálico associado a mineral (neoformado?)
de apât¡ta, evidenciendo um mecan¡smo de
aprisionamento de MP.

6.4.5 Discussão dos resultados obtidos na área contaminada (Perfis TC e TCC)

os resultados das análises granulométricas, químicas e micromorfológicas,

subsidiando as descriçöes de campo, permitiram estabelecer as seguintes unidades

na â¡ea contaminada: Aterro+isalterita, Aterro+colúvio, Aterro+sedimento,

Aterro+colúvio+isalterita e concentraçåo de resíduos. Estas unidades estão sobre

substrato constituído por lsalterita ou Sedimento areno-siltoso, descritos na seção TN'

A distribuiçäo granulométrica das unidades de aterro, apresentaram, como

esperado, resultados díspares nas diversas sondagens realizadas, enquanto as

amostras do substrato comportaram-se de forma hOmogênea, semelhante ao

observado no perfil TN. O critério granulométrico deve ser utilizado com cautela na

definição de unidades em amb¡ente sob influência antrópica, devido à

heterogeneidade do material e às descontinuidades lateral e vertical das camadas'
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Noentanto,nopresenteestudo,mostrou-seútilasubdivisãodoaterroem
camadascombasenopredomíniodedeterminadomaterialnatural,como:sedimento,

colúv,o ou isalterita. Na Unidade de Concentração de resÍduos a proporção

resíduos/material natural é tão alta, que o método adotado para análise

granulométrica, não gerou resultados precisos'

Os metais pesados pré-selecionados para análises químicas (Tabelas 6'3 e

6.4) exibiram, em ambos os perfis (TC e TCC)' intervalos com altíssimas

concentrações,quandocomparadostantoaobackgroundregional(Tabela6.5)como

àstabelasdereferênciainternacional,comoaListaHolandesa(THEELEN&NlJHoF'

1995)AexcecãoéoCr,cujosteoresestãocompatíveiscombackgroundregionale

abaixodolimitr}de¡ntervençåodaListaholandesaapresentadaemTHEELEN&

NIJHOF op cit. A escolha do intervalo de amostragem a cada O '25 
m foi fundamental

para identificar e caracter¡zar estes intervaios' como por exemplo a Unidade de

concentração de resíduos. Para realçar o nível de contaminação alcançado na

unidadedeconcentraçãoderesíduos,sondagemTCC-03'profundidadel'25a
2,75m,elaborou-seaseguinterelação:teormédio(AAF)daunidade/I.value(L¡sta

Holandesa), sendo os resultados apresentados na Tabela 6'7'

Tabela5.7-RelaÇãoteormédiodaUn.conc.deresíduos/r-yalue(ListaHolandesa)

os fatores obtidos na Tabela 6.7 indicam significativa contaminação de cu' Zn'

Pbecd,naunidadedeConcentraçãoderesíduos,quandocomparadosaoT-value'

valor utilizado internacionalmente como background' A amostra TCC-03' entre 1'25 e

3,25m por exemplo, contém 56% de Cu e 23o/o de Zn'

As análises ut¡lizando a abertura por ácidos fortes (AAF) apresentaram teores

dos MP maiores do que aquelas com EDTA A exceção' assim como observado no

perfilemterrenonatural,éoCd.Estabelecendoocritériodemédiadassondagens

- Relagão teor médio da Un. Conc. de resíduos/f-value (Lista Holandesa)
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realizadas em cada perfil (TC e TCC), os meta¡s que apresentaram maror

concentração, em ordem decrescente foram : Cu> Zn> Mn> Pb> Cr> Cd'

A análise micromorfológics, atraVés cio microscópio ótico' permitiu estabelecer e

composiçãomineralógicadoaterro,querevelou-serelativamentehomogêneae

semelhante à unidade colúvio, analisada no perfil TN. O esqueleto é constituído

principalmente por quartzo (predomrnante), micas e caolinita' ocorrendo também

piroxênios/anfibólios/tremolita e opacos, enquanto o plasma apresenta-se

principalmente goethítico, com presença de opacos As principais estruturas

identificadas foram : nódulos, concreçöes, pseudomorfoses'

osmetaispesadosnåoseapresentaramassociadosàsestruturasobservadas,

concentnando-seemmanchas,bandasedisseminadosnamatriz.Atravésdaanálise

ao microscópio ótico selecionou-se lâminas para invêstigaçäo ao MEV/EDS O

processodemetalizaçãoparaestasamostrasrevelou-se,noerltanto,inadequado,de

formaquepoucasinformaçöespuderamsercoletadas.Aindaassim,|dent¡ficou-s.9a

presença de bandas alternadas de Fe e Mn Já em relação às manchas esverdeadas'

que haviam s¡do a pr¡ncipio associadas ao Cu, revelou-se ausència deste metal e

presença de Ba e Ca.

Aanálisem¡cromorfológicaaoMEV/EDs,particularmentedefragmentosde

solo, mostrou-se uma ferramenta importante na caracterização dos seguintes

elementos:composiçãoquímicaqualitativadasprincipaisunidadesquecompõeos

perfis contaminados, minerais opacos, minerais neoformados, forma química (sulfatos'

fosfatos, cloretos, etc.) de ocorrência dos MP e presença de armadilhas para metais

A composição química qualitativa, obtida através do EDS' das Unidades

Aterro+colúvio+isalterita, Concentração de resíduos, Sedimento areno-siltoso e

lsalterita, revelou heterogeneidade entre as unidades. Na Tabela 6'8 apresenta-se a

composiçäomédiaeosmineraisresiduaiseneoformadosidentificadosnos
fragmentos analisados.
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Tabela 6.8 - Composição quinnica média (qualitativa) e principais minerais identificados por Unidade,

através de análises MEV/EDS.

Através da análise MEV/EDS constatou-se que os metais pesados ocorrem no

perfil nas seguintes formas: Sais (sulfatos, fosfatos, cloretos, etc), agregados metálicos

e fragmentos metálicos individualizados Apresentam-se dispersos no solo,

apr¡sionados por minerais neoformados ou por complexas estruturas de provável

origem orgânica, que exibem os mais diversos formatos (lmagens 18 a 21 e

Diagramas 19 a 22 ).

A presença de agregados metálicos de Cu, Zn e Mn (Diagrama 31) na Unidade

lsalterita, e de Pb aprisionado na estrutura de barita neoformada (lmagem

26/Diagrama 29) na unidade Sedimento areno-siltoso, demonstra a migraçåo destes

metais para níveis inferiores do perfil.

Unidade Composiçäo média do

fragmento analisado Por

EDS

Minerais residuais Minerais

neoformados (?)

Aterro+colúvio+isalterita Si. Al, S, Fe, K e Ti ilmenita, magnetita Sulfato de Cu ,Zn,

Pb e Sn; Cloretos e

Fosfatos de Cu, Zn

eTR

Concentração de resíduos Si, Al, S, P, Zn e Cu (Mn) Sulfalos e Fosfatos

de Cu e Zn,

cerussita (?),gipsita,

barita e minerais de

TR

Sedi mento areno-siltoso Si, Al e Ti ilmenita,

magnetita,

cromita (?)

barita com Pb, Cu e

Cr associados

lsalterita Si, AI, FE, MN E K magnet¡ta caolinita, apat¡ta

com MP associados
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7. DlscussoEs

7.1 Me,todologia e seus efeitos

A metodologia de investigação adotada mostrou-se eficaz na classificação das

unidarles, ass¡m como na identificação e qualificação do solo contaminado por metais

pesaor)s.

Aclassificaçãogranulométricadosmater¡a¡sconcordoucomadescriçåo

macroscópica de campo. No perfil TN observou-se que colúvio, sedimento e isalterita

apresentam distribuição granulométrica caractefística e individualizada. Nos perfis na

área r:ontaminada (TC e TCC) a distinçäo entre as unidades näo se mostrou tåo

evidente, porém foi possÍvel estabelecer diferenças entre as mesmas'

osresultadosdasanálisesquímicasrevelaram,comoesperado,significativa

diferença nos valores obtidos com abertura total da amostra (AAF) e com abertura

EDTA. Todos os metais pesados investigados (Pb, Mn, Cu, Zn e Cr) a exceçåo do Cd,

apresentaram teores maiores na abertura total na grande maioria das análises.

As análises micromorfológicas, realizadas através de microscópio ótico, såo

classicamente utilizadas na determinaçäo mineralógica e na identificação de

processos de alteraçáo. No presente estudo, além do uso c¡tado, evidenciou-se a

importância desta ferramenta na determinação morfológ¡ca das ocorrência dos MP.

ldentificou-se, por exemplo, intervalos onde os MP constituem a maior parte da

amostra, outros em que estão disseminados na matriz goethítica, ou ainda formando

bandas plano-paralelas.

o MEV/EDS mostrou-se uma ferramenta de grande utilidade na determinaçåo

morfológica das ocorrência dos MP, em escala muito mais detalhada que em

microscópio ótico, assim como na determinação da composição química qualitativa dos

solos natural e contaminado por MP. O presente estudo vem corroborar trabalhos

anteriores, como o de ASSUNÇÃO (1996)' que associa a presença de MP no solo em

decorrência com disposiçåo dos lodos gerados na ETE de Barueri e de AMARANTE

(1997), que levantou o comportamento geoquímico dos MP em sedimentos argilosos'

na mesma área de pesquisa desta dissertaçäo.
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O intervalo escolhido para amostragem, a cada 0,25 m, gerou um rrúmero

significativo de amostÍas, porém permitiu um rastreamento ¡ntensivo do perf¡l de solo,

que possibilitou identificar e estabelecer os limites dos intervalos mais contamina<jos,

como a unidade de Concentraçäo de resíduos.

o custo da investigação pode ser amplamente compensado na diminuição do

custo de eventual tratamento da área contaminada. De acordo com a metodologia

hotandesa THELLEN & NIJHOF (1996) e SWARTJES (1997), em sintonia com a

análise de risco (ASTM, 1995), desenvolvida pela indústria petrolÍfera americana, a

remediação do sitio contam¡nado deverá ser avaliada caso a caso e priorizada de

acordo com risco às pessoas ou ao meio ambiente. Esta metodolog¡a, baseada em

parâmetros toxicológicos, foi recentemente testada no Brasil, em uma área industrial

(lndústria Matarazzo) abandonada, no município de säo caetano do sul, sP, por

cUNHA (1997).

7.2 Análise comparada dos perfis de solo TN' TC e TCC

o perfil TN, escolhido como background, êfetivamente apresentou teores de

meta¡s compatíveis com valores médios obtidos na literatura: PINTA (1977) KABATA-

PENDIAS & PENDIAS (1984), ADRIANo (1986) e ALLOWAY (1995). No entanto, no

intervalo mais superficial (o,oo a 0,25 m) detectou-se um incremento nos teores,

evidenciando que a suspensáo de partículas no ar atmosférico constitui um provável

mecanismo de transporte de MP, conforme já evidenciado em trabalhos como de

S[GOLO & MELLO Jr (1994) na mesma área e de SAMANTA et al (1995), realizado na

área urbana de Calcutá. As análises químicas ao longo do perfil TN, demonstraram

pouca ou nenhuma mobilidade dos MP depositados superfic¡almente, o que está de

acordo com as observações de MOGOLON & BIFANO (1993). Estes autores, em

trabalhos real¡zados na Venezuela, náo identificaram movimentação vertical de MP no

solo, a despeito dos processos pedogênicos inerentes ao clima tropical '

ldentificou-se na área contam¡nada (perfis TC e TCC) intervalos com altíssimas

concentrações de MP, como na unidade de Concentração de resíduos. O contato,

mapeado por análises químicas, do aterro contaminado com o solo sotoposto, ass¡m
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como entre as unidades que compöe o aterro contaminado, é geralmente brusco, o

que indica baixa mobilidade dos MP ao longo do perfil'

As unidades colúv¡o, sedimento e isalterita, que constituenì o perfil natural,

apresentam composição homogênea dos elementos maiores, onde destaca-se: si, Al,

Fe, Ti e K. Estes elementos determinam a seguinte mineralogia (observada ao

microscópio ótico): esqueleto constituído predominantemente por de gräos quartzo

(Si),micas/caolinitas(Al'KeCa)eopacos(óxidosdeFeeTi),eplasmagoethítico
(Fe)

As unidades naturais, sotopostas ao aterro contaminado, mantém composiçäo

semelhante à observada no intervalo natural A unidade isalterita, no entanto,

apresenta o Mn como um dos elementos maiores, o que pode inoicar a mobilidade

vertical deste metal, ao longo do perfil de solo.

Nos perfis levantados na área contam¡nada (TC e TCC) destaca-se a presença

de s, que na maior parte das vezes aparece na forma de sulfato, formando sais com

Ca, Cu e Zn. Cristais neoformados de barita (sulfato de bário) e gipsita (sulfato de

cálcio), bem formados, ocorrem em todo o perfil, tanto na área contaminada como na

natural. Estruturas de dissolução e reprecipitação de sílica também ¡ndicam a

mobilidade deste elemento.

Apresençadesaissolúveis,instáveisemclimatrop¡cal,particularmentena

região que apresenta alto índice pluviométrico (1.300 a 1.400 mm/ano) conforme SAO

PAULO (1990), indica supersaturação dos mesmos, ou a existência de condiçöes

naturais de confinamento, que pefmitam a estabilização dos sais .em condiçöes tão

adversas.

7.3 Ocorrência e distribuição de metais pesados no perfil de solo

Na área pesquisada, os perf¡s TC e TCC apresentaram significativa

contaminaçáo do solo por todos os metais pesados pesquisados. o cr apresentou os

menores valores (<6 vezes) da relaçäo Teor médio perfil contaminado/teor médio perfil

natural, enquanto cu e Zn apresentam valores de até aproximadamente 1.000 vezes.

Mn, Pb e cd exibem teores altos, com valores intermediários. A contaminação náo

está un¡formemente distribuída ao longo dos perfis, apresentando intervalos onde
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ocorre presença maciça de MP, como no furo TCC-03, entre 1,25 e 3,25m, que exibe

concentração de 560/o de Cu e 23o/o de Zn

As analises de amostras de solo natural, sotoposto ao aterro contaminado,

expöem concentraçöes anômalas, principalmente de Cu, Zn e Mn, o c¡ue indica a

mobilidade dos mesmos em direção a níveis mais profundos do perfil. Amostras

superficiais no perfil TN (até O,50 m de profundidade) também indicaram valores acima

do background de Mn, Zn e cu, ev¡denciando a dispersão atmosférica como

mecanismo de transporte de metais para o solo superficial'

os metais cu, Zn e Mn ocorrem principalmente como sulfatos, ntuitas vezes

associados a minerais neoformados como barita (BaS04) e gipsita (CaSQ¿). No

processo de c¡istalização de minerais neoformados é comum ocorrer o aprisionamento

dos metais acima citados, como também de Pb e Sn. Em alguns espectros EDS

observou-se a presença de cloretos, sais e)dremamente solúveis em clima tropical

úmido.

Na porção basal do aterro contaminado, abaixo de 3,0 m de profundidade,

identificou-se através do MEV, estruturas orgân¡cas complexas, que aprisionam metais

em Suas inúmeras cavidades. Ocorrem minerais acessórios comuns como ilmen¡ta e

magenetita, sais de Cu e Zn e metais como Mn, Cr e Sn.

oMn,depoisdoCueZnéometalqueapresentaosmaioresteores.Ao
contrário destes metais, no entanto, detectou-se teores anômalos dê Mn (1750 mg/Kg -

AAF) no perfil natural, no furo TN-03, entre 4,25 e 5,00 m de profundidade . Deve-se

salientar que no mesmo ¡ntervalo, utilìzando abertura EDTA, náo se constatou

qualquer anomalia (68 mg/Kg). como nesta última abertura nâo ocorre ataque ao

óxidos, supöe-se que o Mn esteja nesta forma. Em lâminas de amostras da unidade

Aterro+colúvio+isalterita no perfil contaminado, obseryou-se a presença do metal, na

forma de óxidos e hidróxidos, disseminado na matriz e em bandas plano paralelas,

alternadas com óxidos e hidróxidos de Fe. A identif¡cação foi realizada através do

EDS.

o Pb foi identificado na forma de sulfato e na forma de cristais tabulares, bem

desenvolvidos, cuja provável composição é PbCO¡ (cerussita)'

o Gr e o cd só âpresentaram concentraçáo expressiva no intervalo de

concentraçãoderesíduosdetectadonofuroTCC-03,entre1,25e2'75mde
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profundidade, A contaminaçäo por cr só foi detectada através das análises com

abertuta EDTA, conforme pode-se visualizar na Tabela 6.4. O cromo aparece tanto no

perfil natural, como no contani¡nado na forma de cromita'

s. coNcLUSOES

A análise da contaminaçáo do solo por metals pesados é um procedimento

complexo que exige a utilizaçåo de diversas técnicas de amostragem e análise. No

presente estudo foi testada a eficácia do uso de ferramentas usualmente empregadas

na geoquímica de superfície clássica, para caracterizar o comportamento de metais

pesados no solo e subsolo.

os resultados obtidos permitiram estabelecer conclusões específicas para o

local pesquisado e algumas consideraçöes de caráter genérico'

8.1 Conclusões específicas para o local pesquisado

os estudos e análises realizados permitem estabelecer as seguintes conclusões :

l. Houve importante contaminação do solo e do subsolo, por resíduos ricos em metais

pesados, dispostos de forma desordenada, na forma de aterro, ao longo do curso

superior do córrego das Jaboticabeiras, que nasce no interior do estabelecimento

industrial. Na presenie dissertação objetivou-se o estudo em detalhe de três seçöes

e não a determinaçåo da extensão total da contaminação'

ll. ocorreu impacto (presença de metais pesados em teores superiores ao

background) no solo sotoposto. O lençol freático, assim como a drenagem

superficial também apresentam valores anômalos dos metais pesquisados.

lll.O transporte atmosférico de particulados provenientes da indústria, atingiu áreas

(seçåoTN)quenãohaviamsidocontaminadaspeladisposiçãodiretaderesíduos

sobre o solo. Tal fato se reflete nos valores mais altos dos metais, principalmente

Cu, Zn e Mn nos primeiros 0,50 m do perfil de solo'

lV.Todos os metais pesados estudados apresentaram teores nos perfis contaminados

(TC e TCC) muito superiores aos registrados no background (perfil TN).
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comparando-se com os valores da Lista holandesa (THEELEN & NIJHOF, 1996),

verifica-se que cu, Pb e Zn exibem teores méd¡os muitas vezes super¡ores ao

máximo (intervetion value) permissível, o que er.ige uma intervenção para a

remediaçäo do solo contaminado. As análises químicas revelaram alguns intervalos

específicos (concentração de resíduos), de poucos metros de espessura, com

altíssimas concentrações (AAF) dos metais Cu (56 o/o), Zn (23%) e Pb

V. A abertura das amostras com EDTA revelou-se, pr¡ncipalmente nos intervalos de

teores mais baixos, instrumento mais adequado para detectar intervalos

contaminados, do quq a abertura total por ácidos fortes (AAF). A detecçäo da

contaminação aérea no perfil TN, por exemplo, é muito mais evidente na análises

com abertura EDTA. A utilização de dois tipos de abertura mostrou-se ¡nteressante,

pois permite comparar resultados e contribui para estabelecer a forma química de

ocorrência dos meta¡s e consequentemente a disponibilizaçåo dos mesmos nos

solos.

vl.o cd, Pb e Gr, metais pesados que podem apresentar alta toxicidade, säo o

subproduto do processo de extração dos metais usados como micronutrientes (Mn,

cu e Zn). Dentre estes apenas o cr náo apresentou teores significat¡vos de

contaminação. o Pb foi identificado, provavelmente na forma de cerussita e

associado , juntamente com o Cr, com minerais neoformados de barita'

vll.o Mn, na forma de óxido, foi identificado formando bandas plano-paralelas

alternadas com óxidos/hidróxido de ferro. Os significativos valores deste metal

encontrados no perfil TC, em análise EDTA, superiores inclusive ao obtido com

AAF, sugerem a ocorrência do metal na forma de sais. No perfil não contaminado o

Mn aparece associado a minerais neoformados como barita e apatita'

Vlll.Os metais Cu e Zn, que apresentaram os mais significativos teores, ocorrem

princ¡palmente na forma de sulfatos (solúveis) e aparecem associados a minerais

neoformados como barita e gipsita .

lX.Principalmente através da análise MEV/EDS identificou-se como os MP ocorrem no

solo: sais (sulfatos, fosfatos, cloretos, etc.), agregados metálicos, fragmentos

metálicos individualizados. os MP aprêsentam-se dispersos no solo, aprisionados

por minerais neoformados e por complexas estruturas de provável origem orgânica
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X. Os métodos adotados na presente dissertação servem como estudo piloto para a

caracterização da área contaminada, que irá estabelecer o método mais adequado

para a remediação do solo contaminado na área de estudo '

8.2 Consideraçóes Finais

A conclusão sobre o fato de uma determinada área estar ou nåo contaminada

por metais exige, além de um levantamento bibliográfico, o estabelecimento de

valores locais de backqround. Portanto, a execução de uma malha regular (horizontal

e vertical) de amostragem é fundamental.

A legislaçáo brasileira é omissa na definição de parâmetros que determinem o

que seja um solo contaminado. Por isso o presente estudo balizou-se em valores

utilizados por países, como Holanda, canadá e EUA, que estão sujeitos a condiçöes

climáticas e consequentemente processos geoquínlicos muito diferentes dos que

usualmente ocorrem no Brasil.

Aintervençáoparaarecuperaçãodesoloscontaminadospassaatualmentepor

profundasalteraçöesdeconcepção.Umimportanteconceitovemsendoaplicadocom

freqüência no exterior: o da análise de risco. segundo este conceito a decisão sobre a

necessidade de intervenção em uma área contaminada será funçäo do risco à

exposiçäohumana'dosdanosaomeioambienteedapossibilidadedemigraçäodos

contaminantes. Este conceito é de fundamental importância e privilegia a fase de

investigaçäo, com forte suporte em trabalhos de caracterizaçäo química. Neste sentido

esta dissertação teve o intuito de contribuir para o estabelecrmento de uma base para

a definiçåo e aprimoramento de métodos de caracterizaçäo de sítios contaminados'

Além disso procedimentos como microscopia ótica e microscópio eletrônico de

varredura (MEV), com s¡stema EDS acoplado, possibilitaram estabelecer a morfologia

ecomposiçãodosmineraisformadoresdoso|oeasuarelaçäocomacarga
contaminante de metais Pesados.
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ANEXO 1

Descriçöes MacroscóPicas



1. Descrições macroscópicas das sondagens realizadas no perf¡l TN

TN-02

abela 1 - Descr lN-da

Prof.lm) Descricão de campo ClassificaÇäo

0.00/1 .00 Silte argiloso, castanho amerelado, quartzoso (graos

mm, arigulosos, micáceo, torröes pretos de matériâ
ñrnân¡ôâ ¿mm â cml fr¡ável.

Colúvio

100t1.25 Silte arsiloso, castãññõ amarelo claro, grãos de
quertzo (mm a cm, angulosos)' manchas
êchrânô¡ ricârlâs lc,âolim?l

Colúvio

125t1.50 Sìäã--ãEñõso, castantro, esbranquiçado, pouco

argiloso, presença de sericita (?)' turmâlina e pesados
/acôr rôsl bâstânle friável

Sedimento
areno-siltoso

1.50t2.25 Silte{renoso, ilrtza òlaro amarelado, tèndendo para

arg¡la arenosa em direção a bese, fragmentos
ôrôânicos escuros (cârbonizados)

Sed¡mento
areno-siltoso

2.25t4.50 Silte erg¡loso, amarelo esbranqu¡çado' mlcaceo'
estruturað bandeda (camadas claras e ocres) Entre
3 oo e 3 25m silte arenoso. ocre, friável.

Sedimento
areno-siltoso

4 50/5.00 Silte a'gilo.arenoso, roxo (vermelho hematita), com
nnrnñcs-eshrancruicedâs. bandâdo. aoarência de xisto.

lsalterita

Tabela 2 - da

Prof.(m) DescriÇão de campo Classificaçåo

0,00 - 0,90 Säie arg[loso, castanho tendendo a castanho
averme'ihado em direção a base, grãos finos a médios
de quartzo, fraomentos de metélÞ qgêdrg-

Colúvio

0,90 - 4,00 Säiõ argiloso, roxo (vermelho hematita) com pintas

brancaC, manchas ocres, quartzoso, presença de
máficos e caolinitâ (manchas brancas), friável.
A partir de 2,25 m concreções ocre'esbranquiçadas
emersas em silte roxo Presença de mineral
ânedondado e esférico (qraneda' quartzo ?)

lsalterita



da

Prof.(m) Descrição de eamPq ClassificaÇáo

0,00 - I,00 Aroil'd arenosa, castanho avermelhada ,

mióromicácea, grãos finos a méd¡os de quartzù,
frâ.lrñañ1.ìs .lê mâtériâ omân¡ca.

Coluvio

1,00 - 1,50 ffi elhada, micromicácea,
erñ transicão oradual oara isalterita abaixo.

Coluvio

1,50 - 5,00 Silte argiloso, castanho avermelhado, microm¡caceo' 
I

arenosõ, grãos médios a grossos de quartzo, com
fraomentõs de matéria orgânicå. A partir de 2,00 m, cor

ro*ã, 
"om 

p¡ntes e manchas esbranquiçadas de - --
caolinita, micáceo, friável. No inteNalo de 3,00 a 3,25

torna-se castanho amerelado, com âusência de
caolinita, refletindo possivelmente l¡toestrutura A partir

de 3,25 m toma a apresentar coloração roxo

esbranquiçado, as estruturas da rocha matriz
(bandeámênto) são mais evidentes, concentrações de

máficos.
De 4,25 a 4,50 intercalações de material castenho e

roxo, semelhante a concreções.
oe 4.75 a 5.OO materiel semi-consolidado, alteração de

I mica xisto, roxo âcinzentado, com porçöes cestanhas'
I c<<ôl:¡âcõcs de máficos.

lsalterita

TN-03

TN-04Tabela 4 - da
C lassificaçãoProf.(m) Descriçâo de qampo

0,00 - 0,25 Ãrsilãarenosa, castanha, micromicácea, com matena
oroânica.

Coluvio

o.25 -O,75 ArSi¡ã arenosa. oc're, micromiúcea, grãos de quartzo

mãl selecionados e subangulares de granulometria
méd¡a a orossa. fraqmentos de maténA ilgêljggj--

Coluvio

o,75 -2,25 Amila. olást¡ca. oouco erenosa, d¡f¡cu[anoo a

mãnooia do tracjo. Presença de seixo subangular de
ôIârt7.r l-3 cmì

Sedimento
argilo-arenoso

2,25 -2,50 Trañiæõ descõñi¡ñua sedimento/isalterita,
oconeñdo porções ocres e siltico-argilosas,
â\rêrñêlhâdes

lsalterita

2,50 - 4,00 silte argiloso, roxo com pintas e manchas
esbranouicadas, ceolinizado, micáceo, quartzoso e
t¡ável. Ño intervalo de 3,25 a 3,50 m as estruturas da

rocha matriz (mica xisto) são mais evidentes,
oconendo manchâs centimétricas de caolim e

presença de minerais máficos .

'oe g,5ó a 4,oO m coloreção roxa, as porções mais

claras estão ausentes, micromicáceo e
rñinrôôâôlín¡co llitolooie reliouiar)

lsalterita



2- Descr¡ção macroscóp¡ca dos perfis TC e TGC, localizados na área

contaminada

TC-2

TCTabela 5 - da
Prof. lnì) Descricão de camoo Classificacão

0.00/1.25 Argila arenosa, castanho amareleoa, porçoes

avermelhedas (produto de elteração de mica-xisto),

micácea, presença de material cinza escuro de

tamanho mm a cm e caolim.

Aterro + uoluvto

1.25l3.00 Areie iuìza clar4 fina no topo (até 1.45 m), mal

selecionada, micácea, grãos esparsos de feldspato,

presença de máficos, argilosa, caolinít¡ca. Na base do

perf¡|, areia cinza clara, o/a, com tonal¡dades

avermelhedas e esverdeadas, intercalada por argila

arenosa, castanho amarelada, micácea. Esta

camada pode ser considerada impermeável em

relação a sobrejacente. o nível d'água situa-se

próximo ao conlato aterro/sedimento

sedimento

areno-argiloso

Tabela 6 - da

Prof. (m) Descricão de campo ulassrlrcaÇao
0.00/0.25 Areia siltosa, castanho avermelhada (produto de

alteraçäo de mica xisto), fragmentos cinza escuro de

Mn(?), micáceo, pouco ceol¡nítica, friável

Aterro + lsalteflta

o.25t2.50 ÃEila arenosa, castenho amareleda, compacta. No

inteNalo 1.OOt1 .25 m areia argilose, cinza escura. A

partir de 2.00 até 2.50 argila arenosa, cinza escura.

Aterro + Coluv¡o

2.50/5.30 Arsifã=mõsã;aìnia rósea, micácea, quartzosa. No

¡nteNalo de 2.75 a 3.50 m ereia argilosa, c¡nza clara'

fine, bem selecionada,quartzosa, gräos de feldspato

alterado (caôlinizados), friável. A partir de 3 50 m

argila arenosa, ocre, com menchas avermelhadas,

concreçöes de Mn de até 0.5 cm, grãos de quartzo

angulares (0.5 cm), pouco plástica. Entre 4.00/4.25 m

óxido/hidróxido de Mn, em filmes. De 4.25 a 4.75 m

argila arenosa variegada, com porções centimétricas

de Mn.

Aterro + sed¡mento

areno-argiloso

5.30/5.50 Material arenoso, castanho avermelhado, mlceceo

permeedo por hidróx¡do de Fe

Atero + coluvio +

lsalterita



Tabela 7 - da
ClassificaçãoProf. lm)

- 

Descrição de qgllpo-
0.00/o.1u Fõ-izorie avermelhado Atero+ rjoluvto +

lsalter¡ta

0.10/0.50 Torta de Mn cinza escura, micácea, fr¡ável Concentração de

Resíduos

0.50/0.60 Þiõdu¡o de alteração de mica-x¡sto,

avermelhado e castanho amareledo, arenoso,

micáceo, coberto por malerial cinza escuro (Mn

?), compacto. Presença de matérie orgânica

Aterro+Colúvio+

lsalterita
0.60/1 .00 Areia siltosailnza média, em parte castanha,

matéria orgânica, porções centimétricas de

carvão e Mn (?), pouco compacta, semelhante

ao colúvio

100/3.00 Proãuto de alteraþão, areno arg¡loso, amarelo

avermelhado, tendendo a argilo arenoso'

vermelho alaranjado, na base, micáceo (placas

centimétricas), presença de turmalina e gräos

de quartzo angulosos (até 3 cm). Ocone

material escuro, provável resíduo de Mn' em

manchas centimétricas.

3.00/3.75 P rþd¡Jtoãe ã ltera¡a¡ a m e re lo- esbranq u i çado,

silt¡co- arenoso, quartzoso' caolínítico, micáceo,

friável, com estruturas preseNadas O Mn se

concentra em faixas

TC-3



Tabela I - da

Prof . lnì) Descricäo de campo Classificacåo

0.00/0.50 Arera arsilosa, vermelho esbranquiçada, corfl

porçöes ocres, caolín ítica, micácea, bastante

friável ( produto de alteração de mica-xisto)

Aterro+çoluvlo+

lsalter¡ta

0.50/2.50 Farenosa, ocre, mesclada com areia

argilosa, vermelho esþranquiçada, micácea,

fragmentos de material escuro (Mn e restos

orgânicos), pouco Plástica

2.5013.20 Torta Oe Mn (?), cinza escura, micåcea, lr¡avel'

Até 3.00 m 1oo% torta, de 3.00 a 3.20 intercala

com arg¡la arenosa

Concentração de

Resíduos

320/5.o0 nrsäãrenosa, ocre, mesclada com areia f¡na,

câstanha, quartzosa, gräos centimétricos

angulares de quartzo, plástica, permeacla por

manchas, pintas e f¡lmes de Mn e maléria

orgânica. No intervalo de 3.50 a 3.75 m

predomina areia fina, câstanha' friável

Aterro+coluvro+

lsalterita

5.00/5.50 Þiõduto de alteração arenoso' pouco argiloso'

amarelo esbranquiçedo rosado, grânulos de

quartzo e placas de mica centimétricos (aspecto

pegmatóide), friável.

lsalterita

TC-4



da

Prof. (m) DescriçãLqe-!grnpe- -Classificaçåo
0.00/0.25 lreia arSilos¿, vermelha esbranqu¡çada'

caolinítica, quartzosa' friável ( solos de alteração

de mica-xisto transportado)

lsalter¡ta

0.25l0,50 Ãrerãersiþaã¡la; rntercalada com silte

castanho, friável.

0.50/1.50 Ãrs'la at€nosa, vermelho esbranquiçada ,

caolínítica , quartzosa, pouco plástica,

intercalada com silte ocre a castanho, porções

centimétricas de material escuro (Mn ?) O nível

freático s¡tua-se em 1 25 rl1 .

1.50/2.50 S¡tte, cirza esvenOeado, arenoso, rico em

matéria orgânica, restos vegetais conservados'

friável. Em direção a base, a pertir de 1 75 m'

torna-se mais argiloso e plástico.

Sedimento afeno-

siltoso

2.50t3.20

T.2ot4:rc

ÃTgila arenosa, ocre, plástica, com materla

orgânica.

Sedimento arg¡lo-

arenoso

ÃrsGluñsa, cinza escura, eusêncie de

quartzo, muito Plástica.

Argila orgânica

4 70t4.EO Areia c'lrtze clara" mal selecioneda, gre f¡na a

grossa, caolinítica, gråos subangulares dê

quartzo.

Sedimento arenoso

Tcc-1



) macroscóPica da sondagem TCC-?

ãõlõsa. castanho amarelada,

micromicácea, grânulos de quartzo, com porções

cinza clare (arenosas e caoliníticas), intercalada

por areia arg¡losa, avermelhada, micácea'

Material cinza escuro (Mn ?) ocorre ao longo do

¡ntervalo. De o.oO a 0.25 m predomina a fraçáo

arenosa avermelhada' passando a argilosa'

cestanho, em direção a base.

Areia fina, esbranquiçada' com

amareladas, matriz caolinítica, presença de

fregmentos de quartzo de até 3 cm, bastante

friável.

oxidado, presença de fragmentos centimétricos

de hidfóxido de Fe, tende a se tornar ma¡s

alaranjado em direção a base'

castanho alaranjada' arenosa'

caolinizadas, grãos endurec¡dos (hidróxido de Fe

ou fragmentos de mica-xisto), pouco plástica'

ãffisa-, presença de biotita, muscov¡ta e

feldspato, fragmentos de m¡ca-xisto'



Tabera 11 - Descr om rca da

Prof. (m) Descriçäo dqçgrnp- Classificação

0.00/1.40 Sitte, verñtrfesnranquiçado, presença de

material preto centimétrico (Mn ?), bastante

friável. Conesponde ao produto de alteração do

mica- xisto.

Aterro + Colúvio +

lsalterita

Concentração de

resíduos
1.40t2.75 lntervalo com aproximadamente l.4u rì tto

espessura, onde se alternam camadas com

tortas de Cu+Mn, Mn, Cu+Mn+Zn (?). O Mn

apresenta coloração cinza média a escuro e é

friável. O Cu verde claro, consistência argilosa'

O Zn, avermelhado, textura argilosa, em volume

mais reduzido.

2.7514.00 ffiviniente de solo de

alteraçäo de Mica-xisto, síltico, vermelhl

esbranquiçado, micáceo e de colúvio, argilo

arenoso, castanho amarelado

Aterro + Colúvio +

lsalterita

4.0014.25 S¡tte corno no ¡ntervalo inicial (0.00 a 1.40m)'

4.25t5.00

5.00/5.50

p.rgfla arenosa, castanho amarelada, quârtzosa'

apresenta coloração escura no topo do intervalo

(4.25 a 4.50 m).

Arera, cinza clara, em parte amarelada,

granulação fina, presença de máficos

(centimétricos) e gräos de quartzo médios a

grossos, cimentada por argila caolinítica.

Sedimento areno-

siltoso

TCC-3
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