_______________________________ 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. Solo

5.1.1. Caracterização Física

Nesta etapa foram realizados ensaios necessários ao experimento de percolação, sendo
que o resumo dos valores dos parâmetros resultantes da caracterização física, são apresentados
na Tabela 8 e, maiores detalhes sobre os procedimentos de ensaio podem ser encontrados em
Nogueria (1995).
Tabela 8 – Propriedades físicas do solo apresentado
Propriedades
Massa Específica dos Sólidos ρs
(g/cm3)
Granulometria
Argila (< 0,002 mm)
Silte (0,002 – 0,075 mm)
Areia Fina (0,075 – 0,42 mm)
Areia Média (0,42 – 2 mm)
Areia Grossa (> 2mm)
Umidade

Valor da Propriedade
2,86
18,6 %
4,9 %
42,0 %
32,0 %
2,5 %
9,15%

A massa específica dos grãos do solo é de 2,86 g/cm³. A umidade ótima obtida pelo
ensaio foi de 9,15 % . O solo amostrado é classificado como arenoso apresentando 18% de
argila, 4,9 % de silte; 42% de areia fina; 32% de areia média e 2,5% de areia grossa.
A curva granulométrica do solo está apresentada na Figura 33.
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Figura 33 – Curva Granulométrica do solo amostrado
De acordo com a distribuição das partículas no solo (análise textural), isto é,
determinadas as quantidades relativas das frações areia, silte e argila, obtidos em ensaios
granulométricos, o solo recebe sua designação, sendo classificado em determinada classe
textural. A textura do solo define a capacidade de se deixar atravessar pelos efluentes e exerce
influência sobre a capacidade de carga do solo. Ela interfere de maneira direta no
comportamento dos contaminantes no solo, determinando a capacidade do solo em retê-los.
A utilização do Diagrama Triangular para classificação do solo é a mais antiga técnica
de classificação textural do solo. Neste triangulo eqüilátero dividido, encontram-se porcentagens
de areia, silte e argila do solo e, em função da região em que se encontra o ponto de
convergência dos valores de ocorrência, lê-se a denominação do solo. O triângulo eqüilátero
mostrado na Figura 34 permite, de acordo com a distribuição granulométrica, classificar o solo
coletado no Aterro Sanitário de São Carlos, como Arenoso.
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Figura 34 – Diagrama Triangular para definição da classe textural do solo, o qual classifica o solo
amostrado como Franco Arenoso (Lemos e Santos, 1982).

Entretanto, deve-se levar em consideração que os diagramas triangulares não
consideram a forma da curva granulométrica (importante nos solos grossos) e a plasticidade
(importante nos solos finos), e uma boa classificação para a Mecânica dos solos deve considerar
esses dois parâmetros citados. Assim, de acordo com o Sistema Unificado de Classificação dos
Solos (SUCS), que se baseia nos limites de liquidez, de plasticidade e da granulometria
(desenvolvida por Arthur Casagrande em 1948 e revidado por Howard em 1984) o solo
amostrado pode ser classificado como “Grosso”, pois possue mais de 50% em peso dos grãos
retidos na peneira de 0,075mm e designado pela letra S (areia).
O solo apresentado, segundo a Análise Granulométrica, mostrou-se extremamente
arenoso (76,5% de areia, 4,9% de silte e 18,6% de argila), o que o torna inadequado para a
utilização em áreas de aterros sanitários, pois nesse material os lixiviados percolam facilmente.
De acordo com Sharma e Lewis (1994) e Rowe et al. (1995) este solo não apresenta
características apropriadas que satisfaçam as exigências técnicas para o uso como liner em base
de aterro. Como a classe textural do solo afeta significativamente a adsorção e
conseqüentemente a mobilidade dos metais, este solo, denominado como Latossolo Vermelho
Amarelo apresenta a menor capacidade de retenção dos metais.
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Observa-se, portanto que o solo utilizado para os testes de percolação possui
propriedades físicas desfavoráveis a sua utilização como base de aterros sanitários. Mas,
apresenta características desejáveis para a utilização em Filtros de areia. Pois ao observar os
critérios necessários para o dimensionamento de filtros de areia, depara-se com curva
granulométrica semelhante a obtida neste estudo, recomendada por Paterniani e Pelegrini
(2001).
O uso destes filtros é recomendado para o tratamento de água destinada ao consumo
humano em locais que não possuam mão de obra especializada. Estes retêm material orgânico,
devido a sua capacidade de coletar contaminantes ao longo da trajetória percorrida na camada
de areia e possibilita acumular grandes quantidades de algas.
Assim, conforme observado por Brito et al. (2007) no estudo da filtração lenta para o
tratamento de lixiviados de aterros sanitários, o filtro de areia poderia ser utilizado como forma
de tratamento de contaminantes presentes no lixiviado, tornando-se mais uma ferramenta para
minimizar o potencial contaminante no lixiviado, de forma econômica e eficiente.
A partir dos parâmetros determinados em ensaios laboratoriais citados na Tabela 8, os
demais foram calculados por relação massa/volume, como pode ser observado na Tabela 9.

Tabela 9 – Parâmetros físicos calculados do solo
Parâmetros

Resultado

Porosidade (n)
Índice de Vazios (e)
Volume de Poros (VP)
Grau de Saturação (Sr)
Massa Específica do Solo (ρ)

54 %
1,17
3,41 L
22,34 %

Massa Específica Seca (ρd)

3

1,44 g/cm

3

1,32 g/cm

Estes parâmetros acima determinados foram essenciais para definição da quantidade de
solo a ser colocado em cada coluna para o experimento de percolação, fluxo diário de lixiviado,
intervalo de coleta das amostras efluentes na coluna, entre outros parâmetros.

5.1.2. Caracterização Química
Os resultados da análise química do solo coletado in situ e o percolado somente com
lixiviado (coluna S e coluna E) e lixiviado enriquecido com metais e acidificado (coluna C e
coluna O) estão apresentados na Tabela 10. Os resultados de todas as análises podem ser
observados, no Anexo 06, onde são apresentados na forma relatório.
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Tabela 10 - Resultados da análise química do solo antes da percolação e no solo presente nas
colunas C, O, S e E após a percolação.
Amostra

pH
CaCl2

M.O.
(g dm-3)

C
O
S
E
Solo in situ

6,90
7,00
7,75
7,53
4,30

7,91
8,14
8,14
7,67
6,51

Cond
Elétrica
(mS cm-1)
0,18
0,21
0,20
0,19
0,004

Potencial
CTC
-1
( mmolc kg ) Elétrico (mV)
39,35
39,34
40,86
38,23
37,72

-150,71
-133,27
-88,65
-122,04
-170,80

Carga
Líquida
( mmolc kg-1)
-30,00
-24,50
-32,25
-32,75
-16,00

O processo de troca iônica é influenciado pelo pH da solução. Para soluções ácidas temse uma alta concentração do íon H+, que bloqueia a substituição por outros cátions, resultando
em uma menor troca catiônica. Esta situação pode estar ocorrendo no solo in situ, pois o pH
apresenta reação ácida, bloqueando a substituição por outros cátions.
Assim, o pH do solo torna-se um fator que deve ser considerado na capacidade de
retenção de contaminantes. O valor de pH do solo in situ apresentado (pH = 4,3) é ácido,
permitindo que os contaminantes presentes em percolados de aterro (principalmente os metais
pesados) estejam mais disponíveis, devido à diminuição da adsorção destes nos colóides do solo
e, também, por conferir menor estabilidade aos complexos que se formam entre metais e a
fração húmica do solo.
Em pH ácido, a dessorção de alguns metais é favorecida, pois íons H+ podem deslocar
uma fração do metal adsorvido em forma não-trocável, sendo que a atividade destes metais em
solução é altamente dependente do pH. Como o solo in situ apresentou-se com reação ácida,
pode-se dizer que a dessorção de metais é favorecida, de forma que os elementos encontram-se
em solução, podendo ser carregados por água de chuva infiltrada e percolada, encaminhados
para corpos hídricos superficiais e /ou subterrâneos.
Segundo Raij (1991), a faixa de variação do pH dos solos é ampla (varia de 3 a 10). Sob
condições muito ácidas, ocorre a solubilização do alumínio no solo. Em condições extremas, de
solos com ácidos livres, orgânicos ou ácidos sulfúricos, pode ocorrer solubilização de ferro e
manganês, além do alumínio.
Já o valor do pH dos solos analisados após a percolação com lixiviado sob condição
natural (coluna S e coluna E) e sob condição acidificada e enriquecida de metais (coluna C e
coluna O), apresentou grandes alterações após o contato com o lixiviado. Para a amostra natural
o valor foi de 4,30, classificado como ácido; e após a percolação foi de 7,30 em média para as 4
colunas, um solo alcalino. Essa alteração do pH em todas as amostras pode ser explicada pela
passagem do lixiviado, que apresenta um pH médio de 7,90, observando-se a tendência do solo
possuir o mesmo valor de pH que o líxiviado. Esta mudança de pH é devida, em partes, à
capacidade de troca catiônica do solo.
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O teor de matéria orgânica também sofreu alterações: inicialmente de 6,51 g/dm3,
classificado como baixo, após o contato com o líquido passou para 8,0 g/dm3 em média, ainda
classificado como baixo. O solo in situ apresentou teor de matéria orgânica baixo, e após a
percolação com lixiviado os solos presentes na coluna tiveram o valor de matéria orgânica
aumentado em 22,9 %.
Conforme Raij (1991), a existência de matéria orgânica no solo demonstra a ação dos
agentes biológicos, e com isso, passa a conter dois importantes elementos não existentes no
material de origem do solo: carbono e nitrogênio. Em geral, os solos argilosos são mais ricos em
matéria orgânica. Em condições de excesso de umidade, que impede a decomposição, pode
haver acúmulo acentuado de água, formando-se os solos orgânicos.
A matéria orgânica agrega partículas minerais, confere ao solo condições favoráveis de
porosidade e aumenta a retenção de água em solos, sendo responsável, em grande parte, pela
capacidade de troca catiônica dos solos. As formas químicas potencialmente contaminantes do
solo podem-se ligar nas cargas negativas da argila e da matéria orgânica presentes. O solo in
situ apresentou baixo teor de matéria orgânica, o que representa que este tem um potencial fraco
de retenção de contaminantes.
A Capacidade de Troca Catiônica (CTC) de um solo indica a possibilidade de redução
das perdas de cátions por lixiviação e a inativação de compostos tóxicos. Segundo Tedesco et al
(1995), a CTC pode variar desde valores próximos de zero (para solos arenosos) até a 200-300
mmolc. kg--1 (para solos férteis).
A CTC é um parâmetro importante na retenção dos poluentes orgânicos e outros íons
menos móveis, indicando a capacidade de retenção do solo. Refere-se à maior ou menor
capacidade que o solo possui em trocar cátions para neutralizar as cargas negativas, sendo
função da textura, mineralogia e pH do solo. Ela pode ser alterada se houver variação do pH e, à
medida que o material vai sendo saturado pela passagem de contaminante, seu valor vai
diminuindo.
A CTC no solo in situ apresentou valor de 37,72 mmolc kg -1, a qual foi modificada para
o valor médio de 39,45 mmolc kg –1, nos solos das colunas percolados com lixiviado. Com essa
mudança dos valores da capacidade de troca catiônica verifica-se que ocorreu leve troca de
cátions.
Apesar de pouco pronunciado, o pequeno aumento nos valores de matéria orgânica nos
solos presentes nas colunas é suficiente para ocasionar aumento na capacidade de troca de
cátions destes solos.
Assim, de acordo com os resultados da análise das propriedades químicas, o solo
apresentou baixa CTC e SE, indicando baixa capacidade de reter metais pesados via troca
catiônica, apresentando-se menos favorável à retenção de poluentes. Esta condição pode
promover efeitos prejudiciais da presença de metais provenientes da destinação final de resíduos
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sólidos, em solos com baixa CTC (menor que 50 mmoc kg-1) e baixo conteúdo de argila,
particularmente em solos com pH em torno de 4,0 (determinado em água), condições análogas
ao estudo aqui desenvolvido.
Para tal, são indicados solos argilosos, capazes de atenuar o transporte de contaminantes
devido às suas propriedades químicas, como elevada CTC e SE, além de alta capacidade
tamponante. O uso de solos argilosos como impermeabilizante ou barreiras de atenuação está se
tornando um material de escolha para composição de liners, que além do baixo custo, pode
retardar a taxa de percolação e permitir a atenuação química dos contaminantes através de
diversos processos de sorção.
Os resultados da CTC enquadram-se numa faixa de valores típicos de caulinita,
refletindo a presença de desta e outros argilomonerais, já que sua CTC é relativamente baixa.
Por isso, é observado no solo estudado, a presença de caulinita, mineral de argila de baixa CTC,
que restringe a quantidade de metais a ser aplicado no solo, pois este terá menor capacidade de
adsorve-los via troca catiônica.
A salinidade do solo é um parâmetro que representa a presença de sais no solo, sendo
expresso pela condutividade elétrica do extrato obtido do conjunto solo mais água. Em um solo
com alta salinidade, devido à característica hidrófila dos sais, a passagem do percolado pode
romper a estrutura do solo, o que aumenta o poder contaminante do percolado e pode formar
novos compostos ainda mais tóxicos. Quando o solo apresenta-se salino pode apresentar
dispersão de colóides, que conduz a degradação de suas propriedades físicas. Esta degradação
constitui impedimento ao movimento do ar e da água, dificultando o processo de infiltração e
podendo ocasionar a formação de lençol freático superficial. Situações estas relatadas, que
devem ser impedidas em um local de disposição de resíduos sólidos.
Assim, o solo in situ apresentado tem 0,004 mS/cm de condutividade elétrica, valor
considerado adequado para ser empregado em áreas de disposição final de resíduos sólidos.
Após a percolação de lixiviado, o solo presente nas colunas apresentou condutividade elétrica
média de 0,19 mS/cm, valor que ainda encontra-se numa faixa considerada adequada por
Guimarães (2000), o qual avalia características adequadas de solo para serem utilizados na em
áreas para localização de aterros sanitários.
O potencial elétrico no solo é relacionado com a medida de energia livre (∆G), que além
de medir a força que guia determinada reação, também indica quão distante do equilíbrio está o
estado inicial do sistema. Valores positivos de ∆G representam valores negativos para potencial
elétrico do solo, como os que ocorrem aqui no solo in situ e os presentes nas colunas percoladas
com lixiviados, os quais indicam que as formas sorvidas dos contaminantes são pouco estáveis.
Em solos com carga permanente negativa, a sorção de contaminantes é diretamente
proporcional ao teor de carbono orgânico e inversamente proporcional ao pH do solo.
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Na faixa de pH do solo in situ os contaminantes comportam-se predominantemente
como ânions orgânicos. Assim, o predomínio de cargas negativas neste solo representa que o pH
da solução do solo superou o seu ponto de efeito salino nulo (PESN), onde as quantidades de
cargas positivas se igualam as de cargas negativas. Neste solo, há maior repulsão entre os
colóides do solo e as moléculas dos contaminantes, o que diminui sua sorção.
De forma geral, observou-se o predomínio de cargas permanentes negativas nos solos
com o aumento do pH. Isto indica que, à medida que o pH aumentou, as moléculas dos
contaminantes tenderam a permanecer na solução de equilíbrio. Em outras palavras, a sorção
dos contaminantes diminuiu à medida que o pH do solo aumentou, promovido pela percolação
de lixiviado. A elevação do pH promoveu diminuição do potencial elétrico superficial dos solos.
Este comportamento é típico de solos tropicais, como o que ocorre na área do aterro sanitário
usado para o ensaio de coluna, com quantidades apreciáveis de óxidos de ferro e de alumínio, e
caulinita, que influenciam significativamente o balanço de cargas no solo. Quanto mais negativo
o potencial elétrico do solo, maior a repulsão causada pelo aumento na percentagem de espécies
aniônicas.
A carga líquida do solo também foi estimada através de duas metodologias. Na primeira
delas , este parâmetro foi medido em solução de KCl e água, e, com os valores obtidos, foi
calculado o ∆pH, o qual representa a distribuição de cargas elétricas no solo, de acordo com o
indicado por Camargo et al. (1996) e somente para o solo in situ. Posteriormente, todas amostras
de solo, in situ e percoladas com lixiviados, foram determinadas pela metodologia de Raij e
Peech (1972).
Para ambas metodologias e todas as amostras analisadas, foram obtidos valores
negativos para este parâmetro, o que pode indicar que o solo é mais favorável à adsorção de
poluentes catiônicos, pois possui capacidade de retenção de cátions superior a de retenção de
ânions.
Demattê (1989) argumenta que valores de ∆pH positivos indicam o predomínio de
cargas positivas no sistema solo/água. Tal fato se deve à grande quantidade de óxidos e
hidróxidos de Fe e Al presentes no solo. Mas para valores de ∆pH negativos, nada se pode
afirmar sobre a carga existente no solo, se é variável ou permanente, apenas que se está diante
de uma partícula de solo com grande densidade de carga negativa. Desta forma, pode-se
observar que o valor de ∆pH obtido para todas as amostras de solo são negativas, indicando um
suave predomínio de cargas negativas.
O solo da área de disposição de resíduos sólidos do aterro sanitário de São Carlos é
denominado como Latossolo Vermelho Amarelo, o qual se caracteriza pelo acentuado grau de
intemperismo, predominando os minerais de argila 1:1 e óxidos de Fe e Al, o que lhes confere
grande capacidade de adsorção aniônica. Assim, a presença de grupos -OH na superfície dos
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óxidos e faces quebradas das partículas de caulinita faz com que a maioria das cargas seja
dependente de pH, sendo, portanto, variáveis.
Os teores totais dos elementos no solo também foram determinados, auxiliando na
mensuração da concentração destes elementos, antes de colocar o solo nas colunas
experimentais para início do teste de percolação. Os valores obtidos foram comparados com
valores orientadores para solos do Estado de São Paulo, conforme Tabela 11.
Tabela 11 – Comparação dos valores orientadores para solos do Estado de São Paulo versus
solo in situ do aterro sanitário de São Carlos.
Solo in
Substância Referência Alerta
situ
< 0,5
3,0
5,4
Cd
17,0
100,0
3,5
Pb
35,0
60,0
6,1
Cu
40,0
75,0
1,8
Cr
17328,0
Fe
160,3
Mn
13,0
30,0
30,5
Ni
60,0
300,0
17,9
Zn
Fonte:CETESB (2001a)
Considerando a questão da proteção da qualidade do solo, a adoção de valores
orientadores, denominados valores de referência de qualidade, de alerta e de intervenção, é
necessária para subsidiar decisões e para o controle da poluição nas áreas já contaminadas e/ou
suspeitas de contaminação. Esses valores foram estabelecidos com base em dados nacionais e na
avaliação de risco à saúde humana observados na Tabela 11.
O solo in situ, que é a condição natural que este se ocorre em campo, apresentou teor de
metais pesados abaixo dos valores de referência, com exceção do Cádmio e Níquel.
Na lista de valores de referência de qualidade não constam valores para Fe e Mn, pois
estes metais são encontrados naturalmente nos solos tropicais em altas concentrações (conforme
valores encontrados para o solo in situ do aterro).
Portanto, o solo da área de estudo possui baixo nível de concentração de metais, que por
ser um Latossolo apresenta baixa capacidade de retenção dos metais.
Desta forma, testes de percolação em colunas foram utilizados neste estudo para avaliar
a capacidade do solo apresentado em atenuar o transporte de contaminantes, especialmente os
metais pesados, apesar de suas características desfavoráveis aos processos de retenção e
atenuação dos contaminantes.
Assim, os valores médios dos resultados da análise dos teores totais dos elementos no
solo in situ e o percolado somente com lixiviado (coluna S e coluna E) e lixiviado enriquecido
com metais e acidificado (coluna C e coluna O) estão apresentados na Tabela 12 a seguir.

106

Tabela 12 – Teores Totais dos elementos presentes no solo in situ, e nas colunas C, O S e E
percoladas com lixiviados.
Teores Totais dos Elementos

Amostra

Cu

Zn

Mn

Fe

Cd

Ni

K

Al

Mg

Ca

P

mg kg -1
C

33,9

21,7 175,7

16490,0

7,6

23,6

1428,2 10653,2

525,0

1220,6

220,6

O

37,8

37,6 175,1

18328,5 11,4

27,8

1242,1 11308,0

342,7

438,0

217,8

S

18,1

96,7 217,0

18109,0 58,8

29,7

1227,1 13958,8

359,0

234,5

243,6

E

16,5

26,0 151,1

17532,5 14,2

25,4

1262,3 11847,5

592,2

1114,2

240,8

Solo in situ

6,1

17,9 160,3

17328,0

30,5

623,5

207,0

218,0

209,1

5,4

15505,0

O elemento cobre na amostra de solo in situ apresentou concentração de 6,1 mg kg-1 e
após o contato com o lixíviado a concentração aumentou para 18,1 e 16,5 mg kg-1 na coluna S e
E. O aumento foi mais representativo para o solo presente nas colunas C e O, as quais
apresentaram concentração média de 33,9 e 37,8 mg kg-1, respectivamente. A maior
concentração de cobre no solo presente nas colunas C e O, deve-se ao lixiviado que foi
enriquecido com o sal Cloreto de Cobre (10 mg/L) antes do início da percolação nas colunas.
Estes valores de concentração de cobre no solo, após a percolação com o lixiviado natural e o
enriquecido e acidificado, mostra que a concentração do metal no solo aumentou com a
passagem do lixiviado, evidenciando retenção de cobre no solo.
O elemento Zinco na amostra de solo in situ apresentou concentração de 17,9 mg kg-1 e
após o contato com o lixíviado a concentração aumentou para 96,7 e 26,0 mg kg-1 na coluna S e
E. Para as colunas C e O, a concentração média deste elemento foi de 21,7 e 37,63 mg kg-1
respectivamente. Estes valores de concentração de zinco no solo, após a percolação com o
lixiviado natural e o enriquecido e acidificado, mostra que a concentração do metal no solo
aumentou com a passagem do lixiviado, evidenciando retenção de zinco no solo.
O manganês na amostra de solo in situ apresentou concentração de 160,3 mg kg-1 e após
o contato com o lixíviado a concentração aumentou para 217,0 e 151,1 mg kg-1 na coluna S e E.
Para as colunas C e O, a concentração média deste elemento foi de 175,7 e 175,1 mg kg-1
respectivamente. Observa-se que, apesar do lixiviado que percolou nas colunas C e O ter sido
enriquecido com sal de cloreto de manganês (10 mg/L), estas colunas não apresentaram maior
concentração de manganês retido em comparação ao solo presente nas colunas S e E. Estes
valores de concentração de manganês no solo após a percolação com o lixiviado natural e o
enriquecido e acidificado, mostra que a concentração do metal no solo aumentou sensivelmente
com a passagem do lixiviado, evidenciando uma fraca retenção de manganês no solo.
O ferro na amostra de solo in situ apresentou concentração de 17328,0 mg kg-1 e, após o
contato com o lixíviado, a concentração aumentou sensivelmente para 18109,0 e 17532,5 mg
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kg-1 na coluna S e E. Para as colunas C e O, a concentração média deste elemento foi de 16490,0
e 18328,5 mg kg-1,,respectivamente. Estes valores de concentração de ferro no solo, após a
percolação com o lixiviado natural e o enriquecido e acidificado, mostra que a concentração do
metal no solo aumentou sensivelmente com a passagem do lixiviado, evidenciando uma fraca
retenção de manganês no solo.
O elemento cádmio na amostra de solo in situ apresentou concentração de 5,4 mg kg-1 e
após o contato com o lixíviado a concentração aumentou para 58,8 e 14,21 mg kg-1 na coluna S
e E. O aumento foi menos representativo para o solo presente nas colunas C e O, as quais
apresentaram concentração média de 7,6 e 11,4 mg kg-1, respectivamente. Assim, observou-se
uma menor concentração de cádmio no solo presente nas colunas C e O, apesar do lixiviado ter
sido enriquecido com o sal Cloreto de Cádmio (10 mg/L) antes do início da percolação nas
colunas. Estes valores de concentração de cádmio no solo após a percolação com o lixiviado
natural e o enriquecido e acidificado, mostra que a concentração do metal no solo aumentou
com a passagem do lixiviado, evidenciando retenção de cádmio no solo.
O valor do níquel praticamente não variou, observando uma diminuição na
concentração deste elemento no solo das colunas C, O, S e E em comparação ao solo in situ, o
que pode ser explicada pela possível ocorrência de lixiviação, reduzindo a concentração do
metal.
O elemento potássio na amostra de solo in situ apresentou concentração de 623,5 mg kg1

e após o contato com o lixíviado a concentração aumentou para 1227,1 e 1262,31 mg kg-1 na

coluna S e E. O aumento foi pouco mais representativo para o solo presente nas colunas C e O,
as quais apresentaram concentração média de 1428,2 e 1242,1 mg kg-1, respectivamente. Estes
valores de concentração de potássio no solo após a percolação com o lixiviado natural e o
enriquecido e acidificado, mostra que a concentração do metal no solo aumentou com a
passagem do lixiviado, evidenciando retenção de potássio no solo.
Observou-se a diminuição da concentração do elemento alumínio no solo das colunas C,
O, S e E em comparação ao solo in situ, o que pode ser explicada pela possível ocorrência de
lixiviação, reduzindo a concentração deste elemento. Assim, com a passagem do lixiviado, o
alumínio esta sendo carregado junto a ele, o que poderá ser evidenciado nas análises do
lixiviado percolado nas colunas coletados a cada 0,25 VP.
O magnésio na amostra de solo in situ apresentou concentração de 207,0 mg kg-1 e após
o contato com o lixíviado a concentração aumentou para 359,0 e 592,2 mg kg-1 na coluna S e E.
De maneira análoga, o solo presente nas colunas C e O, apresentaram concentração média de
525,0 e 342,7 mg kg-1, respectivamente. Estes valores de concentração de magnésio no solo
após a percolação com o lixiviado natural e o enriquecido e acidificado, mostra que a
concentração do metal no solo aumentou com a passagem do lixiviado, evidenciando retenção
de magnésio no solo.
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O cálcio na amostra de solo in situ apresentou concentração de 218,0 mg kg-1 e após o
contato com o lixíviado a concentração aumentou para 234,5 e 1114,2 mg kg-1 na coluna S e E.
De maneira análoga, o solo presente nas colunas C e O, apresentaram concentração média de
1220,6 e 438,0 mg kg-1, respectivamente. Estes valores de concentração de cálcio no solo após a
percolação com o lixiviado natural e o enriquecido e acidificado, mostra que a concentração do
metal no solo aumentou com a passagem do lixiviado, evidenciando retenção de cálcio no solo.
O valor do fósforo praticamente não variou, observando um sensível aumento na
concentração deste elemento no solo das colunas C, O, S e E em comparação ao solo in situ, o
que pode ser explicada pela possível ocorrência de lixiviação.

5.1.3. Caracterização Mineralógica

Os três pontos no entorno do aterro apresentados durante a caracterização por sondagem
a trado foram analisados quanto a mineralogia e os resultados obtidos são apresentados a seguir.
Estas análises foram feitas no Laboratório de Mineralogia de Solos - Labmim do Departamento
de Ciência do Solo da Escola Superiror de Agrucultura “Luiz de Queiroz” - Universidade de
São Paulo e podem ser observados em Anexo 05.
A preocupação em avaliar a mineralogia do solo da área de disposição de resíduos
sólidos é que foi observado em diversos estudos que as características naturais dos minerais de
argila desempenharam papel fundamental no comportamento da biodisponibilidade dos
contaminantes.
Sendo assim, fez-se esta caracterização para observar, se a área apresenta características
do solo que possam impedir a contaminação dos recursos hídricos.
A presença de argilominerais, com maior potencial de adsorção catiônica tende a
estimular a diminuição da movimentação de contaminantes para a solução do solo. Este aspecto
é de suma importância na interpretação dos mecanismos de biodisponibilidade de metais
pesados, já que a mineralogia tem implicações na magnitude das cargas elétricas dos solos.
Como já descrito anteriormente a área do aterro sanitário, segundo IPT (2000) apresenta
rochas areníticas da Formação Botucatu e, pode ser comprovada pelo levantamento geológico in
situ. E, segundo informações da SMDSCT, há fortes indícios de que o aterro de São Carlos
esteja localizado em área de afloramento do Sistema Aqüífero Guarani.
Os resultados da análise mineralógica do solo presente no local, reconfirmou todas as
constatações anteriores, já que nas amostras foi observado a presença de quartzo, caulinita,
goetita, hematita, gibsita e ilita. Assim sendo, Paraguassu (1968) constatou que os arenitos da
Formação Botucatu são dominantemente quartzo – arenitos e subordinadamente bubarcóseos,
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compostos principalmente de quartzo e caulinita e ilita, como os aqui encontrados no solo
analisado.
Na área de estudo o solo é classificado como Latossolo, os quais apresentam grau de
intemperismo elevado, com a mineralogia da fração argila dominada por minerais silicatados do
tipo 1:1 e óxidos de ferro e alumínio e, ocasionalmente manganês. No solo analisado,
predomina o mineral silicatado denominado de caulinita, e os óxidos de Fe predominante são a
goetita e a hematita e, o único óxido de Al presente é a gibsita , os quais podem ser observados
nos resultados das análises mineralógicas apresentadas nas Figuras 36, 37 e 38.
A caulinita é um mineral tipicamente formado em associação com perfis de
intemperismo, em condições de boa drenagem e pH baixo, como no caso estudado. Já a ilita
forma-se pelo desgaste de silicatos, principalmente feldspato e ou, a partir de um mineral
precursor como a caulinita, desde que ocorra um suprimento de K adequado, condições que
podem ser observada no ambiente de estudo.
Observa-se em estudos similares que na fração argila de alguns Latossolos, predomina a
caulinita e, em outros, a gibbsita. Esta variação depende do estado de intemperização dos solos,
quanto maior o grau de intemperização, maiores os teores de gibbsita. Assim podemos
confirmar, pela concentração representativa de caulinia e traços de gibsita, que este solo,
apresenta-se em grau moderado de intemperização.
Observamos nos difratogramas presentes nas Figuras 35, 36 e 37 a ocorrência dos
óxidos de ferro, dentre os quais predominam a goetita e a hematita, minerais comuns em solos
das regiões tropicais, conforme observado por Kampf e Curi (2000).
Os óxidos de Fe e Al são de elevada importância para a adsorção de elementos no solo,
apresentando afinidades distintas quanto à adsorção de metais. Assim, podemos observar, que
na área de estudo estes minerais oxídicos apresentam potencial para retenção de possíveis
contaminantes que possam movimentar-se entre os poros do solo.
Pelos resultados de concentração de elementos no solo in situ e os percolados com
lixiviados, observamos que foram retidos na seguinte ordem: Cu> Cd> Ca > Zn > Mg>K> Mn >
P > Fe >Ni >Al. Esta ordem de retenção está de acordo com o encontrado por Meurer (2004),
onde se observou que a goetita e a hematita , minerais presentes no solo aqui em estudo, podem
adsorver especificamente metais na seguinte ordem de preferência: Cu > Cd > Ni > Mn. Na
revisão feita por Uren (1992), a ordem de adsorção para solos com caulinita e óxidos de Fe, Al e
Mn, é: Cu > Zn > Ni, como também aqui observado.
Observa-se que o níquel foi um dos elementos menos retidos pelo solo, que pode ser
explicado pela presença de caulinita já que Mattigod et al. (1979) observou que solos com a
presença deste mineral apresenta baixa capacidade de troca de cátions e baixa superfície
específica não contribuindo para a adsorção do níquel no solo.
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Figura 35 – Difratograma Diferencial de Raio X da Fração Argila no Ponto 1. Sendo Ct=
Caulinita, Go = Goetita e Hm = Hematita
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Figura 36 – Difratograma Diferencial de Raio X da Fração Argila no Ponto 2. Sendo Ct=
Caulinita, Gb= Gibsita, Go = Goetita, Qz= Quarto e Hm = Hematita
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Figura 37 – Difratograma Diferencial de Raio X da Fração Argila no Ponto 3. Sendo Ct=
Caulinita, Gb= Gibsita, Go = Goetita, Qz= Quarto, Hm = Hematita e L = Lithioforita ou

anatase (óxido de manganês)

5.1.4. Caracterização Microbiológica
A atividade microbiana das amostras de solo percolado nas colunas de acrílico foi
avaliada através da respiração dos microrganismos, medida pela quantidade de CO2 formada em
um período de 8 dias. Avaliou-se também a densidade microbiana através da metodologia de
contagem de unidades formadoras de colônias (UFC) de bactérias, fungos e celulolíticas. Estes
resultados podem observados, em Anexo 04, onde são apresentados na forma de relatório.
Para tal, o solo das colunas experimentais de acrílico percoladas com lixiviado
acidificado e enriquecido com metais (C e O) e somente com lixiviado (S e E) foi amostrado no
final da percolação, para ser avaliado quanto a atividade microbiana.
A atividade microbiana, medida pela respiração, foi significativamente nula nas
amostras praticamente durante todo o período do experimento, conforme será observado nas
Figura 38 a 41.
Vale ressaltar, que a ausência de atividade respiratória não representa a ausência de
microorganismos. A ausência de estímulo para a atividade microbiana pode ter sido promovida
pela falta de matéria energética presente no solo percolado com o lixiviado, sendo que este tem
composição variada e, é formado por compostos químicos extremamente complexos e de difícil
degradação.
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Porém, em proporções adequadas, um substrato de fácil degradação pode servir de fonte
de energia principal para os microrganismos e o de difícil degradação ser co-metabolizado
(PHILIPPI, 2001). Assim, a falta ou inibição de certas enzimas fez com que microrganismos
degradadores usassem para o crescimento um co-substrato encontrado na matéria orgânica
endógena.
Os microrganismos ficaram incapacitados de realizar a degradação completa dos
compostos, resultando na formação de produtos intermediários como observado também por
Fournier et al., 1993 e Luchini e Andréa (2002). E, por falta de material facilmente
metabolizável, a atividade microbiana foi paralisada.
Constata-se a importância da presença de microrganismos em solo contaminado, pois
estes podem interferir na dispersão e na sorção dos poluentes, possibilitando a degradação ou a
transformação de compostos orgânicos perigosos em compostos menos tóxicos ou não tóxicos.
Isto ocorre porque os microrganismos degradam os compostos orgânicos, isto é, quebram as
moléculas, para obter energia para as suas atividades vitais (PHILIPPI, 2001).
A inibição da atividade microbiológica pode ter ocorrido pelo excesso de compostos
recalcitrantes e falta de matéria orgânica ou substrato de fácil degradação e assimilação, como
fonte de energia e carbono para biomassa; falta de nutrientes, ou relação entre nutrientes
desbalanceadas; Inibição por amônia, por compostos xenobióticos ou por salinidade elevada,
conforme observado por Contrera (2008).
Procurando-se investigar o efeito da salinidade do lixiviado na atividade microbiológica
Contrera (2008) fez análises de Na, Ca, K, Mg, Cl e condutividade em reator UASB inoculado
com lodo. Assim, pode observar que elevadas concentrações de sódio contribuíram para
inibição do consumo do substrato, resultando em baixa geração de gás. Pode-se fazer uma
analogia com o ocorrido no teste executado, visto que o lixiviado utilizado para percolar nas
colunas de solo apresentavam elevada concentração de sódio e salinidade.
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Figura 38 - Respiração microbiana em solo percolado com lixiviado na coluna S (mg de CO2 g-1
de solo 8 dias-1)
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Figura 39 - Respiração microbiana em solo percolado com lixiviado na coluna E (mg de CO2 g-1
de solo 8 dias-1)
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Figura 40 - Respiração microbiana em solo percolado com lixiviado acidificado e enriquecido
com metais na coluna C (mg de CO2 g-1 de solo 8 dias-1)
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Figura 41 - Respiração microbiana em solo percolado com lixiviado acidificado e enriquecido
com metais na coluna O (mg de CO2 g-1 de solo 8 dias-1)

Quanto à densidade microbiana, verificou-se que, tanto para bactérias como para
fungos, o baixo número de UFCs pode ter ocorrido principalmente pela falta de material
energético prontamente disponível para estes microorganismos. Possivelmente, os compostos
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presentes no lixiviado são tão complexos, que os microrganismos não conseguem degradá-lo a
uma forma disponível para sua utilização. Então ao final do experimento, não se observou maior
densidade de bactérias e fungos nas amostras, talvez devido à ausência da quantidade de
nutrientes exigidas por eles para seu crescimento.
Apesar da baixa detecção de unidades formadoras de colônia de bactérias e fungos nas
amostras de solo, elas poderiam estar presentes, já que o método da contagem possui uma
limitação de detecção de 10 UFC/100g de solo e, de acordo com Tortora et al., (2000), o meio
de cultura utilizado pode não atender às exigências necessárias de todos os microrganismos
existentes no solo interagindo aqui com lixiviado.
A presença de microrganismos celulíticos também foi baixa, mas teve uma maior
representatividade, se comparada a bactérias e fungos. Estes apresentam potencial para a
degradação da celulose, representando o processo de maior fonte de carbono para o solo e com
importante função de reciclagem de nutrientes.
Sendo assim, é até esperado a presença destes organismos no solo analisado, visto que
este foi percolado com lixiviado, oriundo do processo de degradação de resíduos sólidos
urbanos, o qual, tem em sua constituição presença significativa de celulose.
Tabela 13 – Número de unidades formadoras de colônias (UFC x 102 g-1 solo) nas amostras de
solo percolado com lixiviado.
Amostra

Fungos

Bactérias

Celulolíticas

Solo sem percolação
S1

0,11
0,00

3,50
0,27

2,32 x 102
4,93 x 102

S2

0,00

0,33

0,47 x 102

S3

0,00

0,58

0,79 x 102

S4

0,00

0,65

1,23 x 102

E1

0,00

1,68

4,67 x 102

E2

0,00

47,00

3,12 x 102

E3

0,00

0,48

3,16 x 102

E4

0,00

45,00

3,00 x 102
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Tabela 14 – Número de unidades formadoras de colônias (UFC x 102 g-1 solo) nas amostras de
solo percolado com lixiviado enriquecido com ácido e metais.
Amostra

Fungos

Bactérias

Celulolíticas

Solo sem percolação
C1

0,11
0,00

3,50
226,00

2,32 x 102
9,07 x 102

C2

0,00

46,00

0,30 x 102

C3

0,00

1,03

0,29 x 102

C4

0,00

4,60

0,05 x 102

O1

0,00

5,10

2,08 x 102

O2

0,00

3,20

1,49 x 102

O3

0,00

3,20

2,10 x 102

O4

0,00

0,00

0,14 x 102

5.2. Sondagem a trado para caracterização do solo in situ
Este procedimento permitiu identificar os horizontes do solo, as zonas de transição,
obter informações estimadas das características dos materiais em subsolo, tais como, espessura,
os sedimentos/solo, textura e elementos químicos presentes nas diferentes camadas.
Amostras coletadas durante o procedimento de sondagem a trado foram levadas para
análises químicas no Laboratório de Solo, do Departamento de Ciências Agrárias, Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo (FZEA/USP), Câmpus de
Pirassununga. Por este procedimento os resultados foram analisados para caracterizar o perfil do
solo, quanto a sua composição química, procurando verificar a possível ocorrência da
percolação de lixiviado. Estes resultados podem ser observados, em Anexo 01 e Anexo 02, onde
são apresentados na forma relatório.

Ponto 1
Este ponto de sondagem perfurado localiza-se próximo das lagoas de contenção e
estabilização de lixiviado. A seguir mostra-se o perfil de sondagem obtido.
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Figura 42 – Ponto 1: Perfil de sondagem
Tabela 15 – Resultados dos parâmetros analisados no ponto 1 em função da profundidade
PONTO 1
Profundidade (m)
0 - 1,5
1,5 - 6,0
pH
CaCl2
4,6
4,3
Matéria Orgânica
g/dm3
14
10
P
3
2
mg/kg
S
9
6
K
0,5
0,5
Ca
6
3
Mg
3
3
mmolc/dm3
H+Al
21
21
Al
10
17
CTC
30
27
9
6
SB
V
31
24
%
m
50
72
B
0,06
0,03
Cu
0,6
0,2
mg/kg
Fe
134
6
Mn
4,5
5,4
Zn
0,2
0,2

6,0 - 9,0
4,2
10
2
7
0,6
3
3
31
25
38
7
17
79
0,05
0,2
2
2,5
0,3

9,0 - 14,0
4,1
10
2
6
1,0
4
3
47
3
55
8
15
25
0,07
0,2
1
6,5
0,2

Na caracterização química do perfil, é possível observar que o solo apresenta-se ácido
em todas as profundidades analisadas. O pH do solo observado em campo é típico de

118

Latossolos, confirmando as observações feitas por Mirando (2005), o qual relata que a classe de
solos predominante na área de estudo é a dos Latossolos.
O teor de matéria orgânica é relativamente mais representativa na camada superior, a
qual recebe maior influência antrópica e do ambiente, justificando esta concentração. Apresenta
uma CTC baixa, a qual promoverá baixa capacidade de retenção de contaminantes. Mas os
valores de CTC encontrados no perfil são valores típicos encontrados em Latossolos.
Os teores de elementos metais encontram-se em baixa concentração, inferiores aos
limites estabelecidos valores orientadores para os solos do Estado de São Paulo.

Ponto 2

Este ponto de sondagem perfurado representa o local de onde os maquinários retiram
solo para recobrimento dos resíduos sólidos dispostos nas células. Na Figura 43, mostra-se o
perfil de sondagem obtido.

Figura 43 – Ponto 2: Perfil de sondagem

119

Tabela 16 – Resultados do parâmetros analisados no ponto 2 em função da profundidade

Profundidade (m)
pH
CaCl2
Matéria Orgânica
g/dm3
P
mg/kg
S
K
Ca
Mg
mmolc/dm3
H+Al
Al
CTC
SB
V
%
m
B
Cu
mg/kg
Fe
Mn
Zn

PONTO 2
0 - 3,0
4,8
12
2
22
0,6
6
4
24
14
35
11
31
58
0,03
0,6
7
1,6
0,2

3,0 – 5,0
4,4
10
2
8
0,6
3
3
24
28
31
7
22
81
0,05
0,2
3
3,5
0,2

5,0 – 7,0
4,1
10
2
6
0,6
4
3
36
26
44
8
17
77
0,04
0,2
3
2,9
0,2

7,0 – 10,0
4,1
10
2
6
1,1
4
3
44
4
52
8
16
35
0,06
0,2
2
7,1
0,2

Na caracterização química do perfil, é possível observar que o solo apresenta-se ácido
em todas as profundidades analisadas. Observou-se que o pH nos primeiros três metros ficou em
torno de 4,8, e nos metros seguintes analisados o pH ficou entre 4,4 e 4,1. Este pH do solo
observado em campo é típico de Latossolos, confirmando as observações feitas por Mirando
(2005), o qual relata que a classe de solos predominante na área de estudo é a dos Latossolos.
O teor de matéria orgânica é relativamente mais representativa na camada superior, a
qual recebe maior influência antrópica e do ambiente, justificando esta concentração. Apresenta
uma CTC baixa, a qual promoverá baixa capacidade de retenção de contaminantes.
Os teores de metais encontram-se em baixa concentração, inferiores aos limites
estabelecidos valores orientadores para os solos do Estado de São Paulo.
Ponto 3
Este ponto de sondagem foi perfurado sobre a estrada ao redor do aterro, próximo de
células de disposição de resíduos desativadas. Na Figura 44, mostra-se o perfil de sondagem
obtido.
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Figura 44 – Ponto 3: Perfil de sondagem
Tabela 17 – Resultados dos parâmetros analisados no ponto 3 em função da profundidade
Profundidade (m)
pH
CaCl2
Matéria Orgânica
g/dm3
P
mg/dm3
S
K
Ca
Mg
mmolc/dm3
H+Al
Al
CTC
SB
V
%
m
B
Cu
mg/dm3
Fe
Mn
Zn

PONTO 3
0 - 3,0
5,0 - 7,0
4,9
4,5
11
10
9
2
11
7
0,8
0,6
10
5
5
3
20
27
17
16
36
36
16
9
44
24
52
65
0,03
0,12
1,2
1,4
78
126
9,9
16,6
0,2
0,3

7,0 - 12,0
4,2
10
2
7
0,6
4
2
26
17
33
7
20
72
0,04
1,1
68
8,8
0,2

12,0 - 15,0
4,2
10
2
7
1,8
4
2
27
10
35
8
22
55
0,02
0,7
42
17,9
0,2

Observa-se que em todas as profundidades analisadas, o solo apresentou-se ácido, mas
um pouco menos do que os dois perfis anteriormente analisados. Possivelmente o lixiviado que
movimentou-se neste perfil permitiu o sensível aumento de pH do solo, já que era verificado sua
presença pelo odor forte característico e pela coloração escurecida das amostras de solo
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retiradas pela perfuratriz em cada metro perfurado. Este pH do solo observado em campo é
típico de Latossolos, confirmando as observações feitas por Mirando (2005), o qual relata que a
classe de solos predominante na área de estudo é a dos Latossolos.
O teor de matéria orgânica é relativamente mais representativa na camada superior, a
qual recebe maior influência antrópica e do ambiente, justificando esta concentração. Mas, no
geral a concentração de matéria orgânica no perfil analisado é baixo. O lixiviado é caracterizado
por apresentar elevado teor de matéria orgânica, mas possivelmente por este solo apresentar
característica arenosa e baixa CTC, ele não conseguiu reter o material orgânico presente no
lixiviado.
Apresenta uma CTC baixa, a qual promoverá baixa capacidade de retenção de
contaminantes. Mas os valores de CTC encontrados no perfil são valores típicos encontrados em
Latossolos.
Os teores de elementos metais encontram-se em baixa concentração, inferiores aos
limites estabelecidos valores orientadores para os solos do Estado de São Paulo. Mas se
compararmos os valores dos elementos metais encontrados neste perfil 3, são superiores aos
encontrados nos perfis anteriores. Possivelmente, porque este solo ficou em contato com o
lixiviado, apresentando maior concentração de elementos no perfil.
Assim, pelos resultados obtidos, o perfil do subsolo pode ser individualizado em dois
horizontes, segundo sua origem genética:
Solo residual de Arenito:
Constituídos por areias finas, pouco siltosas com coloração predominatemente amarela a
amarela avermelhada, estando sotopostas a camada de solo coluviar, atingindo uma
profundidade máxima de 15 metros. Apresentam grãos foscos, arredondados, resultantes da
interação in situ dos arenitos eólicos da Formação Botucatu.
Solo Coluviar:
Constituídos por areias finas, pouco siltosas, amarelas avermelhadas a amarelas arredondadas.
Na perfuração observou-se que na passagem para solos residuais, são encontrados pedregulhos
constituídos por fragmentos de arenito silicificado, confirmando o caráter de solo transportado
(colúvio) para essa unidade. A similaridade textural com os solos residuais sobre os quais esses
sedimentos estão assentados, indica esses solos como fonte única dos materiais que originaram
esses colúvios.
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5.3. Determinação da condutividade hidráulica in situ

Os resultados dos ensaios encontram valores médios de coeficiente de condutividade
hidráulica na ordem de 10-6 a 10-5 m/s, os quais podem ser observados, em Anexo 02, onde são
apresentados na forma de relatório. São valores elevados, que podem ser explicados pela
presença em grande representatividade da granulometria da fração areia proveniente das rochas
da Formação Botucatu.
Comparando os valores dos coeficientes de condutividade hidráulica obtidos no ensaio
com valores limites para as camadas de liners e cobertura, observa-se que estes não são
indicados como camadas de impermeabilização de base em fundação e cobertura de aterro
sanitários.
Os solos que devem ser utilizados em base de aterros sanitários devem apresentar
condutividade hidráulica inferior a 10

–9

m/s, porcentagem de finos superior a 30% e pH maior

ou igual a 7,0, segundo a CETESB (1993). Recomendação esta que excluiria o solo do local de
estudo como base de sustentação de aterros sanitários.
Assim, segundo valores estabelecidos pelos órgãos ambientais, os valores de
condutividade hidráulica encontrados na área estão acima dos limites recomendados para
construção de aterros sanitários.

5.4. Caracterização geológica in situ

A observação da geologia local foi baseada nos furos de sondagens executados na área
do aterro sanitário juntamente com a observação de campo onde se constatou a presença de
afloramentos rochosos situados dentro da área. Estas observações são apresentadas na forma de
relatório em Anexo 02.
Vários estudos mostram que a Formação Botucatu caracteriza-se por apresentar arenitos
depositados em ambientes desérticos, pouco litificados, esculturando formas de relevo
ruiniforme, pontiagudos, recobertos por capas laterísticas que mantêm a sua modelação. Na área
do empreendimento estudada observou-se algumas destas características relatadas por Schneider
(1974), constatando-se na Figura 45.
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Figura 45 – Formação geológica presente na área do Sanitário de São Carlos
De acordo com IPT (2000) e com as observações em campo, ocorrem na área as
seguintes rochas: arenitos conglomeráticos recentes (Cenozóico) com camada de espessura
máxima de 15 metros, representando as coberturas da Serra de São Carlos e similares,
sobrepostos aos arenitos da formação Botucatu. E, como pode ser observado in situ esta
Formação é constituída por um pacote homogêneo de arenitos avermelhados, com areia média a
grossa e muito fina.

Figura 46 – Estratificação típica da Formação Botucatu
Foi possível observar no aterro sanitário de São Carlos a ocorrência, em alguns pontos,
de blocos de rocha pouco alterada da Formação Botucatu, conforme também observado Muro
(2000). Essa formação geológica é constituída por arenitos de origem eólica, possuindo as
seguintes características: silicificados, coloração amarelada a cinza claro; granulometria fina a
média, grãos arredondados e bem selecionados. Estas características são identificadas como
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características típicas, pertencentes à Formação Botucatu, e puderam ser vistas, conforme Figura
47 observada em campo.

Figura 47– Detalhamento da estratificação típica
Observa-se que na área ocorrem arenitos inconsolidados retrabalhados da Formação
Botucatu e da Cobertura da Serra de São Carlos. Aguiar (1989), Nishyiama (1991) e Muro
(2000) relataram que estes materiais apresentam as seguintes características: textura
predominantemente arenosa (60 a 80% de areia fina, 5 a 25% de areia média e 10% da fração
argila), espessura entre 5 e 10 metros, massa específica seca máxima de 1,86 a 1,97 g/cm3,
umidade ótima variando de 9,7 a 10,7% e CTC variando entre 12,9 à 31,1 cmol/Kg de argila.

Figura 48 – Amostra obtida em campo do arenito Botucatu
As observações em campo permitiram constatar que na área afloram rochas arenosas do
aqüífero Botucatu, encobertas, nas partes das planícies fluviais e colinas amplas, por arenitos
conglomeráticos das coberturas da Serra de São Carlos. Observações estas que também foram
constatadas pelo IPT (2000).
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Figura 49 – Estratificação típica da Formação Botucatu mostrada em outro ponto do aterro

Figura 50 – Depósitos de material do arenito Botucatu
Estruturas marcantes nesta unidade são estratificações cruzadas de médio e grande
porte, atingindo até 15 m de altura, representando paleodunas de um ambiente essencialmente
desértico, constantemente retrabalhadas pela sua instabilidade, observado na Figura 51.
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Figura 51 – Afloramento do arenito Botucatu com detalhe de estratificação cruzada de grande porte

Assim, em função das características aqui relatadas feitas durantes as observações em
campo, nota-se que esta área apresenta elevada vulnerabilidade quanto a contaminação do
aqüífero, a qual foi comprovada também, em escala de planejamento (1:1.000.000) pelos
estudos efetuados por IG/CETESB/DAEE (1997), através da publicação do “Mapeamento da
vulnerabilidade e Risco de Poluição das águas Subterrâneas no Estado de São Paulo”.

5.5. Monitoramento da qualidade da água
Durante o desenvolvimento do estudo apresentado, acompanhou-se a coleta da água
superficial e subterrânea para monitoramento da qualidade, feita por empresa contratada pela
VEGA Engenharia Ambiental Ltda.
Este monitoramento foi feito periodicamente, e poderá ser observado, em Anexo 03,
onde os resultados das análises são apresentados na forma de Relatório técnico elaborado pela
TCA-Empresa de Apoio Tecnológico, Consultoria Ambiental e Comércio Ltda.
Estes se referem à Coleta e Análise da água subterrânea dos poços de monitoramento e
de águas superficiais em seu entorno, datadas de 22/09/2006, 27/03/2007 e 19/09/2007 (Anexo
03 – “Monitoramento das águas no Aterro Sanitário de São Carlos”).
Por uma interpretação dos resultados obtidos, constata-se que alguns parâmetros
apresentaram concentrações fora do intervalo ou superiores ao limite estabelecido pelas
legislações vigentes. A presença de gado sobre a pastagem presente pode estar contribuindo
para o aumento da carga orgânica, coliformes e nutrientes na água.
Observam-se alterações na qualidade da água, sendo que alguns parâmetros
apresentaram variação significativa no poço a montante e nos poços a jusante, como pH, Cor,
Condutividade Elétrica, Fósforo Total, Coliformes, DQO, DBO, Nitrogênio Amoniacal,
Nitrogênio Total e Carbono Orgânico Total.
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A maioria das amostras de água subterrânea apresentaram pH ácido, condição esta
observada também por Lopes (2007) e não recomendada pela Resolução 396/2008. Mas é uma
característica natural das águas subterrâneas da região. Podem ter sido influenciadas pelo pH do
solo e pelas águas do Sitema Aqüífero Guarani, que é ácida na sua porção livre (CETESB,
2004).
Outro parâmetro que chamou a atenção foi o Cloreto, cujas concentrações encontraramse acima do limite máximo de 250 mg/L, recomendado pela Resolução 396/2008. Por sua
mobilidade, este parâmetro é um indicador de pluma de contaminação, já que a infiltração de
percolado, geralmente, ocorre na forma de pluma, com migração descendente na direção da
água subterrânea. Dentre os principais grupos de contaminantes indicadores destacam-se os
cloretos, nitratos e metais pesados por indicarem fontes de contaminação (IPT, 1995).
Observa-se também que os valores de Coliformes Totais e Fecais foram elevados, visto
que a Resolução 396/2008 prevê a ausência destes.
Observam-se concentrações elevadas de Ferro na maioria dos poços de monitoramento,
cujos resultados podem ter sido influenciados pelo solo da área, já que Latossolos possuem
elevados teores de óxidos de Ferro e Alumínio (ALLEONI e CAMARGO, 1995). Fato este que
pode ser constatado na análise mineralógica do solo, observado no item 5.4 Mineralogia, que
contêm presença significativa de óxidos de ferro e alumínio. Almeida (2005) encontrou teores
elevados de Ferro no solo apresentado no aterro sanitário. E, amostras de solo do município de
São Carlos em diferentes profundidades apresentaram teores mais elevados de Ferro (SILVA et
al., 2004).
Assim, estes resultados mostram que substâncias estão sendo carreadas para o córrego
devido ao escoamento superficial, apresentando indícios de poluição e contaminação, já que a
maioria dos parâmetros apresentou concentração superior às estabelecidas Resolução no 396, de
03 de Abril de 2008 a qual dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o
enquadramento das águas subterrâneas Estes resultados foram também observados por Lopes
(2007) durante o monitoramento da qualidade da águas do Aterro Sanitário de São Carlos.
O aterro não pode ser considerado como fonte única de contaminação, pois este
apresenta-se rodeado por pastos e demais empreendimentos que contribuem para o aumento da
carga orgânica, coliformes e nutrientes na água.
Provavelmente, as alterações ocorrida nos parâmetros analisados pode ser resultante de
fontes difusas de poluição presentes próximas ao Córrego do Galdino, como o próprio aterro, a
pastagem com gado e as culturas de cana de açúcar, os quais podem estar interferindo na
qualidade das águas.
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5.6. Ensaio de coluna de percolação de lixiviado
5.6.1. Caracterização da água para saturação do solo nas colunas
No ensaio de colunas, após a montagem e preenchidas com solo e, antes de entrar em
contato com as soluções contaminantes, estas foram saturadas com água, coletada do poço
localizado no Centro de Recursos Hídricos e Ecologia a Aplicada (CRHEA) isenta de
contaminantes para propiciar o equilíbrio entre a água e o solo, prevenindo interferências de
reações geoquímicas, sem relevância para o estudo, procedimento recomendado por Tuxen et al.
(2000). A água coletada foi analisada e os valores dos parâmetros analisados antes do início da
percolação nas colunas são apresentados na Tabela 18, onde observa-se que a água é isenta de
contaminantes.
Tabela 18 – Composição da água coletada do poço de uso regular do CRHEA antes do início da
percolação nas colunas experimentais
Parâmetros
Turbidez (uT)
pH
Eh (mV)
CE (µS/cm)
Dureza (mg/L)
Alcalinidade (CaCO3) (mg/L)
COT (mg/L)
OD (mg/L)
DQO (mg/L)
DBO (mg/L)
Fosfato (mg/L)
Sulfato (mg/L)
Cl (mg/L)
Nitrato (mg/L)
Nitrito (mg/L)
Na (mg/L)
K (mg/L)
Mg (mg/L)
Fe (mg/L)
Mn (mg/L)
Zn (mg/L)
Pb (mg/L)
Cu (mg/L)
Cd (mg/L)
Cr (mg/L)
Ni (mg/L)
Sólidos Totais (mg/L)
Sólidos Totais Fixos (mg/L)
Sólidos Totais Voláteis (mg/L)

Água do poço
0,28
7,5
215
45,2
34,7
7,8
17,1
0,3
1,5
3,5
0,3
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5.6.2. Caracterização do lixiviado para percolação nas colunas
A caracterização do lixiviado coletado no aterro sanitário de São Carlos antes e depois
da acidificação e enriquecimento com soluções salinas de Cr, Pb, Cu, Mn, Zn e Cd pode ser
observada na Tabela 19 a seguir:
Tabela 19 – Caracterização do lixiviado percolado antes e depois da acidificação e
enriquecimento com soluções salinas de Cr, Pb, Cu, Mn, Zn e Cd
Parâmetros
pH
Eh (mV)
CE (mS/cm)
Turbidez
DQO (mg/L)
Cloreto (mg/L)
K (mg/L)
Na (mg/L)
Cd (mg/L)
Cr (mg/L_
Cu (mg/L)
Fe (mg/L)
Mn (mg/L)
Ni (mg/L)
Zn (mg/L)
Pb (mg/L)

ANTES
8,5
105,5
24,0
167,5
4100,0
3510, 0
1754,0
1892,0
0,096
0,51
0,11
4,13
0,16
0,46
1,66
0,20

DEPOIS
7,1
144,0
25,0
186,0
4482,5
3680,0
1672,0
1873,0
13,30
12,20
11,00
5,00
12,12
0,60
7,86
2,60

Verifica-se que foi promovido leve acidificação ao lixiviado com o adicionamento 1,5
mL/L de HNO3 , mas o potencial tamponante do lixiviado tende a aumentar os valores de pH
para faixas alcalinas.
Como foram aplicadas soluções enriquecidas com Cromo, Chumbo, Cobre, Manganês,
Cádmio (10 mg/L) e Zinco (20 mg/L), observa-se que o lixiviado após a adição destas
substâncias, apresentou a concentração das mesmas mais elevadas.
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5.6.3. Parâmetros Físico-Químicos do lixiviado efluente das colunas

Durante o período de monitoramento, as amostras foram coletadas a cada 0,25 VP, nas
coluna C, O, S e E. Como as colunas C e O foram percoladas com lixiviado enriquecido de
metais e acidificado e as colunas S e E somente com lixiviado, optou-se por fazer média dos
resultados obtidos entre colunas C e O e as colunas S e E para serem apresentados nas Figuras a
seguir.
Os parâmetros físico-químicos foram avaliados com base nas curvas de variação da
Condutividade Elétrica (CE), Potencial Hidrogeniônico (pH), Potencial Elétrico ou Redox (Eh),
Turbidez e Demanda Química de Oxigênio (DQO), em função do número de volume de poros
(ou de vazios) percolados (VP). As curvas para cada ensaio estão representadas nas Figuras 54 à
58 a seguir.

5.6.3.1. Demanda Química de Oxigênio (DQO)
A DQO é utilizada para determinar o equivalente em oxigênio da matéria orgânica
contida em uma amostra capaz de sofrer oxidação por um forte agente oxidante, sendo utilizada
para medir o teor de matéria orgânica nas amostras e equivale ao oxigênio necessário à oxidação
da matéria orgânica.
O lixiviado foi caracterizado antes de iniciar a sua inserção nas colunas. Assim, o
lixiviado que entrou nas colunas C e O apresentou uma DQO média de 4482 mg/L. E, o
lixiviado que entrou nas colunas S e E apresentou DQO média de 4100 mg/L.
Observa-se que o valor médio da saída em todos efluentes coletados das colunas foram
menores que os de entrada nas colunas, observando-se que parte da matéria orgânica ficou
retida no solo.
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Figura 52 – Curvas de variação da Demanda Química de Oxigênio (DQO) em função do
número de Vazios Percolados (VP) para as Colunas C,O e S,E.

No início da percolação de lixiviado, observa-se que as primeiras amostras coletadas
nas colunas, apresentaram valor de DQO muito abaixo do presente na entrada. Este fato deve-se
a percolação das colunas com água isenta de contaminantes, para propiciar o equilíbrio entre a
água e o solo, prevenindo interferências de reações geoquímicas, sem relevância para o estudo.
Assim, pode-se observar pela Figura 52 que a partir de 2,0 VP percolados é que o lixiviado
deixou de ter influência da água presente nos poros do solo, já que esta diluía o lixiviado que
estava percolando pelas colunas e, somente após 2,0 VP percolados é que a água foi retirada dos
vazios.
Nas colunas C e O, em 2,3 VP percolado, foi observado que a DQO quase retomou seus
altos valores iniciais. Nas demais coletas, observou que os valores da DQO foi decaindo, de
forma que os valores permaneceram aproximadamente constante o final da percolação, em 10,0
VP. Assim, os valores observados durante todas as coletas dos efluentes a cada 0,25 VP foram
inferiores ao valor de DQO do lixiviado que estava entrando nas colunas C e O.
Analogamente, nas colunas S e E, em 2,5 VP e em 3,07 VP percolado, foi observado
que a DQO quase retomou seus altos valores iniciais. Nas demais coletas, os valores da DQO
foi decaindo, de forma que os valores permaneceram aproximadamente constante o final da
percolação, em 10 VP. Assim, os valores observados durante todas as coletas dos efluentes a
cada 0,25 VP foram inferiores ao valor de DQO do lixiviado que estava entrando nas colunas S
e E.
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Nas colunas C e O, observou-se uma tendência de diminuição da DQO durante os 10,0
VP percolados superior as colunas S e E.
Sendo a DQO um parâmetro químico que expressa o teor de matéria orgânica, verificase que o solo presente nas colunas reteve a matéria orgânica presente no lixiviado. Na coleta dos
efluentes a cada 0,25 VP, essa carga orgânica foi reduzida, cerca de 11% para as colunas S e E e
49% para as colunas C e O.
Com base nos valores de DQO encontrados nos efluentes das colunas, observa-se que os
valores de DQO da saída diminuíram em relação à entrada das colunas, o que mostra que o solo
atua como um pré-filtro, minimizando a quantidade de matéria orgânica que pode atingir o
lençol freático.

5.6.3.2. Potencial Hidrogeniônico
O lixiviado coletado na caixa de acúmulo do aterro sanitário de São Carlos possuía um
valor de pH de 8,5, o que lhe confere uma característica alcalina, indicando a presença de
substâncias tamponantes e ausência de ácido carbônico. Pohland e Gold (1986) apud Schalch
(1992) mostram, em estudo realizado em aterros experimentais, a tendência do comportamento
do pH durante as fases de estabilização da matéria orgânica. Com base nesse estudo, pode-se
dizer que o lixiviado coletado para o experimento de teste de percolação em colunas estava em
fase de fermentação metanogênica.
Este alto valor é relatado por Palmisano e Barlaz (1996) como característico de
lixiviado de resíduos em fase metanogênica de degradação. Na metanogênese, ocorre aumento
na concentrações de bactérias metanogênicas que degradam os ácidos graxos livre e de cadeia
carbônica curta originados na acidogênese, promovendo a formação de metano e conseqüente
elevação de pH e alcalinidade do percolado (CHIAN e DeWALLE, 1976).
Parte do lixiviado foi acidificado antes do início da percolação nas colunas C e O, a qual
foi feita com o objetivo de reduzir o pH, para evitar a precipitação dos metais pesados no início
do contato do lixiviado no solo e, aumentar a mobilidade destes nas colunas, já que o pH afeta a
capacidade de complexação de metais em água e pode determinar quando estará precipitado ou
dissolvido.
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Figura 53 – Curvas de variação do Potencial Hidrogeniônico (pH) em função do número de
Vazios Percolados (VP) para as Colunas C,O e S,E.
Observou-se queda acentuada do valor de pH até aproximadamente 2,0 VP nas colunas
e, que posteriormente este valor retomou o de coleta. Essa queda ocorreu devido ao processo de
acidificação do solo em contato com a lixiviado.
As curvas de variação de pH versus VP observadas na Figura 53 permitem constatar
uma tendência inicial progressiva de redução do pH durante a percolação com lixiviado. Isto
pode acontecer devido ao efeito de substituição do próton H+, ligado a hidroxilas expostas nas
superfícies das partículas do solo por cátions em solução, tornando-o com característica mais
ácida. Esse efeito confirma a influência efetiva da troca iônica como processo dominante. Assim
a característica ácida do solo presente nas colunas foi fator relevante para acidificação inicial do
lixiviado nos primeiros 2,0 VP percolados nas colunas C, O, S e E.
Comportamento análogo foi obtido por Hamada et al. (2004) em testes de percolação
onde verificaram durante os ensaios de colunas alimentadas com lixiviado alcalino, a
acidificação dos efluentes. Esta pode ter ocorrido devido à solubilização dos minerais presentes
no solo, que também era de característica ácida, ou devido à perda de bases do solo, arrastadas
pela água e pelo lixiviado durante a infiltração. Mas por outro lado, segundo Agnelli (1997), a
característica ácida do solo é o fator relevante para a acidificação do efluente.
A partir de 2,0 VP percolado nas colunas, observou que os lixiviados efluentes tiveram
seu pH aumentado. Provavelmente porque o lixiviado trocou com o solo todo o hidrogênio que
ele tinha adsorvido nas superfícies de suas partículas, e passou a trocar bases, de forma que este
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processo pode ser visto na Tabela 10 já anteriormente discutida, onde o solo, após a percolação
com lixiviado, de característica ácida, passou a alcalino. Ou seja, estes resultados evidenciam
uma a reação com do solo com o lixiviado.

5.6.3.3. Condutividade Elétrica (CE)
A CE oferece informações sobre a concentração salina das soluções, ou seja, é um
indicador da capacidade de uma solução em conduzir corrente elétrica, sendo dependente do
número, valência, mobilidade e tipos de íons presentes e, da temperatura.
Durante o experimento foi possível acompanhar as variações das concentrações
eletrolíticas nas soluções efluentes das colunas C, O S e E percoladas com lixiviado. Através da
Figura 54, observou-se que a acidificação e o enriquecimento do lixiviado com metais não
interferiu no comportamento da CE durante os volumes de poros percolados com lixiviado. Pois
as curvas do comportamento da CE em função do VP para o lixiviado acidificado e enriquecido
de metais e o lixiviado não enriquecido apresentaram o mesmo comportamento.
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Figura 54 – Curvas de variação da Condutividade Elétrica (CE) em função do número de Vazios
Percolados (VP) para as Colunas C,O e S,E.
Os valores de CE encontrados durante as análises dos efluentes, variaram de 0,11 à 32,0
mS/cm para as colunas percoladas com lixiviados enriquecidos e acidificados e, 0,25 à 29,60
mS/cm para as colunas percoladas com lixiviado em condições de coleta. Para todos resultados
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nas colunas, observa-se que são valores altos e típicos da elevada concentração de
contaminantes em lixiviados de aterros.
Na Figura 56 observa-se uma brusca elevação do valor de CE entre a partir de 1,0 VP
percolados em todas as colunas. Após 1,0 VP os valores começaram a apresentar sensível
diminuição até tornarem-se praticamente constantes. Esse aumento significativo do valor da CE
após 1,0 até 3,0 VP percolados deve-se a percolação das colunas com água isenta de
contaminantes no início do ensaio, quando o lixiviado deixou de ter influência da água presente
nos poros do solo, já que esta diluía o lixiviado que estava percolando pelas colunas e, somente
após 1,0 VP percolados é que a água foi retirada dos vazios.

5.6.3.4. Potencial Elétrico (Eh)
O Potencial Elétrico (Eh) é um parâmetro físico-químico que é indicativo da condição
de oxidação-redução e ácido-base do sistema, controlando a mobilidade de alguns elementos no
ambiente, dentre eles a maioria dos metais pesados. Nas reações com transferência de elétrons, a
capacidade do redutor em doar elétrons é devido ao potencial padrão de redução E025°C, visto
que sistemas redox com o E025°C relativamente negativo tendem a doar elétrons para o sistema
redox com E025°C positivo.
Na Figura 55 verifica-se que no início da percolação os efluentes coletados nas colunas
apresentavam valores de Eh elevados e positivos, indicando que no ambiente ocorriam reações
doadoras de elétrons, ou seja, reações de oxidação. A partir de 1,0 VP percolados, o Eh dos
efluentes coletados em todas as colunas diminuíram, indicando uma tendência a ocorrência de
reações aceptoras de elétrons (ou reações de redução).
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Figura 55 – Curvas de variação do Potencial Elétrico (EH) em função do número de Vazios
Percolados (VP) para as Colunas C,O e S,E.
Assim, através das Figuras 53 e 55 foi possível comparar os parâmetros pH e Eh,
ocorridos ao longo da percolação nas colunas experimentais e constatar uma tendência oposta
dos dois parâmetros. A tendência elevatória de um dos índices relaciona-se com a redução do
outro e vice-versa, sugerindo que um está correlacionado ao outro. Essa constatação é
confirmada pelos estudos de Bourg e Loch (1995), os quais afirmam que os processos redox
podem induzir forte acidificação ou alcalinização do solo e de outros sistemas aquáticos. Desta
forma, componentes oxidantes tendem a induzir a acidez (diminuir o pH) e componentes
redutores induzem a elevação da alcalinidade, conforme aqui observado.
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5.6.3.5. Turbidez

A Turbidez é um parâmetro que representa o grau de interferência com a passagem da
luz através da água, conferindo aparência turva à mesma. Para medida de comparação, sabe-se
que uma ligeira nebulosidade pode ser notada quando seu valor é próximo de 10 UNT (unidade
de turbidez). Quando a Turbidez é igual a 500 UNT é porque a água está praticamente opaca.
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Figura 56 – Curvas de variação da Turbidez em função do número de Vazios Percolados (VP)
para as Colunas C,O e S,E.

Assim, o lixiviado coletado para o ensaio de colunas apresentou 165,0 UNT e, após a
acidificação e enriquecimento 186,0 UNT, ou seja, opacos e de cor escura.
Mas ao entrar nas colunas, o lixiviado teve o valor de turbidez aumentado, o qual devese ao arrastamento de partículas durante o processo de percolação do lixiviado pelos poros
vazios do solo.
Para as colunas S e E percoladas com lixiviado sob condições de coletas, observou-se
que em 2,0 VP percolados, ocorreu um pico de Turbidez nos efluentes coletados. Sendo que na
coleta seguinte observou uma queda significativa, a qual permaneceu praticamente constante até
4,8 VP percolados. E, a partir de 5,2 VP percolados, os valores de turbidez apresentaram-se
constantes.
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Para as colunas C e O percoladas com lixiviado acidificado e enriquecido com metais
pesados, observou-se que a partir de 1,5 VP percolados, uma tendência suave de aumento dos
valores de turbidez nos efluentes coletados até 6,4 VP. Sendo que nas coletas seguintes
observou uma sensível queda no valor de turbidez. E, a partir de 6,6 VP percolados, os valores
de turbidez apresentaram-se constantes.
Através da Figura 56, observou-se que a acidificação e o enriquecimento do lixiviado
com metais pode ter interferido no comportamento da Turbidez durante os volumes de poros
percolados com lixiviado. Pois as curvas do comportamento da Turbidez em função do VP para
o lixiviado acidificado e enriquecido de metais e o lixiviado em condições de coleta não
apresetam mesmo comportamento.
Estes elevados valores de Turbidez apresentados nas colunas representam a baixa
capacidade filtrante do solo. O lixiviado entrou na coluna de solo com coloração escura e com
Turbidez elevada e foi coletado com coloração clara e com Turbidez baixa até 5,0 VP percolado
para as colunas C, O, S e E. A partir de 5,0 VP, os efluentes coletados apresentaram alterações
significativas na cor, acarretando um aumento no valor da Turbidez. Essa variação fornece
indícios que ocorreu saturação do meio percolante, reduzindo a capacidade depurativa do solo,
ou seja, a capacidade filtrante diminuiu.
De forma geral, foi observado nessas curvas de variações dos parâmetros DQO, pH, CE,
Eh, e Turbidez versus volume de poros percolados com lixiviado, que o solo funcionou como
filtro, com capacidade para depurar e imobilizar impurezas nele depositadas, apesar de suas
características físico-químicas não favoráveis à atenuação dos contaminantes. Também foi
constatado que essa capacidade é limitada, podendo ocorrer alteração da qualidade do solo
devido ao efeito acumulativo da deposição dos poluentes ocorrida ao longo da percolação com o
lixiviado.
Portanto, os resultados encontrados neste estudo mostram que, apesar das características
físicas e químicas desfavoráveis, o solo amostrado tem potencial para uso em base de aterros
sanitários de pequeno porte, desde que seja misturado com argila. Resultados semelhantes foram
encontrados por Hamada et al. (2004), os quais avaliaram o transporte de líquido e atenuação da
carga orgânica do lixiviado de aterro sanitário em solo arenoso fino com diferentes graus de
compactação. Contudo, devido a textura arenosa, o solo apresentou baixa capacidade de
retenção de contaminantes, característica que pode ser melhorada através da mistura de uma
certa quantidade de argila, conforme indicado pelos autores.
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5.6.4. Curvas características de transporte de contaminantes

Foram traçadas Curvas Características de Transporte dos pontos de concentrações
relativas (Ce/Co) dos contaminantes presentes no lixiviado – Zn, Pb, Cd, Ni, Fe, Mn, Cu, Cr,
Na, K, Ca, Mg, Cl e Al – versus o volume de poros (ou vazios) percolados (VP).
Para melhor visualização dos resultados, as curvas características de transporte para as
colunas C e O, S e E foram apresentadas em grupos, as quais comparam as colunas C e O, com
as S e E, como serão apresentados nas Figuras 58 à 71.
Para a avaliação do comportamento destes elementos, as curvas foram confrontadas
com a evolução do pH. Este parâmetro determina a forma com que o elemento químico se
apresentará e, também, os processos atuantes sobre esses elementos, determinando sua retenção
ou dessorção no meio. Assim, valores elevados de pH fazem com que predominem mecanismos
de precipitação; eles ficam menos disponíveis, o que resulta na formação de precipitados.
A Figura 57 mostra um diagrama de solubilidade de hidróxidos em água a 25ºC, que
relaciona a concentração dos íons metálicos com o pH. Observa-se que, quanto mais baixa a
concentração do íon, maior deverá ser o valor do pH para a sua completa remoção do lixiviado.
Como o lixiviado utilizado neste estudo apresentou reação alcalina durante os 10,0 VP
percolados, espera-se baixa concentrações de alguns elementos. Constata-se que a precipitação
do magnésio se inicia em valores de pH próximos a 9,0, tornando-se significativa na faixa entre
10,0 e 10,5. Pode-se verificar também, que os íons de cálcio só precipitam na forma de
hidróxido em faixas mais alcalinas e em concentrações mais elevadas. Portanto, esses íons irão
permanecer em solução na forma de sulfato.

Figura 57 – Diagrama de solubilidade de hidróxidos em água a 25ºC
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A concentração de íons metálicos em solução dependerá do pH, uma vez que este
parâmetro também controla a dissolução/precipitação de metais na forma de óxidos-hidróxidos,
carbonatos, e fosfatos. Assim, os óxidos de Fe e Mn, que desempenham importante papel na
retenção de metais em solos, dissolvem em pH menor que 6,0 liberando metais adsorvidos para
solução. Este processo pouco ocorreu neste estudo, sendo observado nos primeiros VP
percolados para as colunas C, O, S e E, já que o pH do lixiviado percolante no solo das colunas
permaneceu em reação alcalina.
Assim, a variação do pH durante os 10,0 VP percolados ficou na faixa de 4,12 à 9,93,
enquadrando-se desde a faixa ácida até a alcalina. Mas observou-se que a faixa alcalina
permaneceu presente no lixiviado por mais tempo. Portanto, o processo de troca de cátions
(dessorção e dissolução) tornou-se menos importante e, provavelmente, os mecanismos de
precipitação predominaram neste sistema.
A solubilidade dos metais pesados foi influenciada pelo pH do lixiviado, o qual variou
durante o processo de percolação, mas manteve-se alcalino e permitiu que os metais
permanecessem em menor concentração em solução. A interação dos mecanismos de controle
da capacidade de assimilação dos metais pelo solo envolveu a combinação de certa mobilização
por lixiviação e imobilização, particularmente devido às condições alcalinas.
Observa-se que, de acordo com as curvas características de transporte para Pb, Zn, Cd,
Fe, Cu e Cr para as colunas C e O, após 10,0 VP percolados com lixiviado acidificado e
enriquecido com metais, as amostras efluentes não apresentaram a metade de sua concentração
na solução afluente. Ou seja, os metais nos efluentes amostrados a cada 0,25 VP apresentaramse com concentração muito baixa, o que sugere uma possível retenção destes elementos no solo.
O Ni, Mn, Ca e Mg, no solo das colunas C e O, após 10,0 VP percolados com lixiviado
acidificado e enriquecido com metais, nas amostras efluentes apresentaram baixa concentração
se comparada com a concentração no lixiviado afluente.
Mas, o Na, K, Cl e Al apresentaram no solo das colunas C e O após 10 VP percolados,
concentração acima do lixiviado afluente. Estes elementos apresentam como característica
intrínsica a baixa retenção nas partículas sólidas do solo e, assim, a reação do lixiviado alcalino
com o solo ácido promoveu a lixiviação destes elementos, fazendo com que se apresentassem
em maior concentração no efluente lixiviado. A presença destes nos efluentes lixiviados
amostrados a cada 0,25 VP foi mais significativa, sugerindo que estes elementos são pouco
reativos e o solo não foi capaz de retê-los.
No solo das colunas S e E, nos quais o lixiviado não foi acidificado e enriquecido de
metais o comportamento foi diferente. Nestas o Pb, Zn, Cd, Fe, Ca e Mg apresentaram-se em
baixa concentração nas amostras efluente retiradas a cada 0,25 VP, sugerindo uma possível
retenção destes no solo. As amostras efluentes apresentaram concentração mais representativa
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de Ni e Mn nas colunas S e E após 10,0 VP percolados com lixiviado, resultando em valores
que superam o presente no lixiviado afluente.
Mas, o Cu, Cr, Na, K, Cl e Al apresentaram nas colunas S e E após 10 VP percolados,
concentração acima do lixiviado afluente, evidenciando nesta condição menor retenção nas
partículas sólidas do solo, pois a reação do lixiviado alcalino com o solo ácido promoveu a
lixiviação destes elementos, fazendo com que se apresentassem em maior concentração no
efluente lixiviado. Ou seja, a presença destes nos efluentes lixiviados amostrados a cada 0,25
VP foi mais significativa, sugerindo que estes elementos são pouco reativos e o solo não foi
capaz de retê-los.
Portanto, durante a percolação com o lixiviado nas colunas C, O, S e E, observou-se
certa liberação dos metais no início da percolação. Estes foram encontrados nos efluentes
amostrados, de forma que esta liberação é dependente do pH e, pode ser atribuída à dessorção e
à acidificação produzida pelas reações de hidrólise. A solubilidade dos metais tendeu a
aumentar nesse período com a diminuição do pH, os quais foram dessorvidos das superfícies
dos óxidos e hidróxidos de Fe e Al, possivelmente presentes no material arenoso.
A presença de vários ligantes no lixiviado pode ter interferido na adsorção dos metais
pesados no solo devido à formação de complexos solúveis, o que dificulta a previsão do
transporte de contaminantes. Desta forma, verifica-se a complexidade dos parâmetros
envolvidos no processo de atenuação dos contaminantes pelo solo, percolado com lixiviado.
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Figura 58 – Curvas de transporte para Fe versus número de Vazios Percolados (VP) versus pH
do lixiviado efluente nas Colunas C/O e S/E
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Figura 59 – Curvas de transporte para Pb versus número de Vazios Percolados (VP) versus pH
do lixiviado efluente nas Colunas C/O e S/E
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Figura 60 – Curvas de transporte para Cd versus número de Vazios Percolados (VP) versus pH
do lixiviado efluente nas Colunas C/O e S/E
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Verifica-se que a curva característica de transporte para o Fe observada na Figura 58
tendeu a dessorção para as colunas analisadas, em trechos oscilatórios das curvas. Este
mecanismo coincidiu com o aumento do valor de pH do lixiviado percolante, o que pode ter
favorecido a retenção por precipitação do elemento na solução. Foi observado a predominância
de baixa mobilidade deste elemento no lixiviado percolante, mostrando-se reativo. Mas, de certa
forma é possível verificar sua retenção pelo material sólido do solo. De maneira geral, o Fe foi
atenuado, visto que o lixiviado afluente nas colunas C e O apresentava uma concentração de 4,1
mg/L e, ao longo dos 10,0 VP percolados, as concentrações apresentaram máximos de 1,59
mg/L, que é uma concentração menor que a inicial, e, valores baixos como 0,02 mg/L. Já nas
colunas S e E, comportamento análogo pode ser verificado, pois o lixiviado afluente nestas
colunas apresentava uma concentração de 3,84 mg/L e, ao longo dos 10,0 VP percolados, as
concentrações apresentaram máximos de 1,63 mg/L, que é uma concentração menor que a
inicial, e, valores baixos como 0,14 mg/L.
As curvas características de transporte para Pb apresentadas na Figura 59 mostram que
este elemento foi atenuado pelo solo presente nas colunas C, O, S e E, ou seja, foi precipitado
e/ou sorvido nos 10,0 VP percolados. Este fato pode ser comprovado pela comparação entre o
lixiviado afluente e as amostras efluentes. Nas colunas C e O, o lixiviado que entrou nas colunas
apresentava uma concentração de 2,04 mg/L. As amostras efluentes coletadas a cada 0,25 VP
apresentavam concentrações médias de 0,25 mg/L. Nas colunas S e E, o lixiviado que entrou
nas colunas apresentava uma concentração de 0,81 mg/L. As amostras efluentes coletadas a
cada 0,25 VP apresentavam concentrações média de 0,24 mg/L. Estas concentrações efluentes
refletem atenuação deste metal pelo solo, conforme item 5.6.5 visto a seguir, apresentando os
perfis de metais retidos pelo solo.
Para Cd, as curvas características de transporte apresentadas na Figura 60 mostram que
este elemento foi fortemente atenuado pelo solo presente nas colunas C, O, S e E, ou seja, foram
precipitados e sorvidos durante os 10,0 VP percolados. Este fato pode ser comprovado pela
comparação entre o lixiviado afluente e as amostras efluentes. Nas colunas C e O, o lixiviado
que entrou nas colunas apresentava uma concentração de 13 mg/L. As amostras efluentes
coletadas a cada 0,25 VP apresentavam concentrações médias de 0,07 mg/L. Nas colunas S e E,
o lixiviado que entrou nas colunas apresentava uma concentração de 0,095 mg/L. As amostras
efluentes coletadas a cada 0,25 VP apresentavam concentrações entre 0,03 mg/L. Essas
concentrações efluentes refletem atenuação deste metal pelo solo, conforme item 5.6.5 visto a
seguir, apresentando os perfis de metais retidos pelo solo.
Observa-se que para ambos metais as concentrações afluentes e efluentes são baixas,
sendo que nas efluentes foi verificado uma maior concentração de Pb do que de Cd. Para as
colunas C e O, o Pb foi 50,2% retido e/ou precipitado e, o Cd foi retido e/ou precipitado em
99%. Já para as colunas S e E, o Pb foi 25,9% e o Cd 15,6% , com retenções muito inferiores a
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ocorrida nas colunas C e O. Ou seja o Pb e o Cd foram preferencialmente adsorvido pelo
material sólido do solo sob condições de enriquecimento do lixiviado com elementos já citados.
Esta retenção também foi verificada por Oliveira (2002), que em ensaios de percolação mostrou
que o Pb e o Cd estavam presentes em baixas concentrações nos efluentes coletados, o que
realça a capacidade de retenção do metal pelo material sólido utilizado na pesquisa.
Os elementos Ni, Na, K, Cl e Al apresentaram comportamentos semelhantes e
correlacionados, os quais podem ser verificados nas curvas características de transporte das
Figuras 61 à 65 mostradas a seguir. As curvas são típicas de elementos que estão sendo
lixiviados. O lixiviado efluente apresentou baixa reatividade com o solo, visto que a
concentração destes elementos na maioria dos 10,0 VP percolados são superiores ao afluente.
Ou seja, a concentração destes elementos na saída foi maior do que na entrada, o que pode ser
explicado pela lixiviação. O transporte advectivo e uniforme pode estar acontecendo, segundo
Oliveira (2002), onde estes elementos estão sendo deslocados com o lixiviado percolante.
Os teores desses elementos (Ni, Na, K, Cl e Al) nos efluentes coletados são
constantemente elevados indicando a abundância destes íons no lixiviado, provavelmente
devido à elevada solubilidade apresentada pela maioria dos sais que os contém, facilitando o
processo de solubilização e/ou de lixiviação neste sistema conforme observado também por
Leprovost1, 1975 apud Oliveira et al. (2004).
Os elementos Ni, Na, K e Cl apresentaram baixo potencial de atenuação semelhantes,
revelado pela proximidade de suas curvas. O Cl foi mais atenuado que o Ni e este mais que Na.
De forma que o comportamento entre Na e K foram análogos, devido a reação alcalina do
lixiviado, fazendo com que apresentassem potencial de retenção semelhantes. A retenção foi
promovida na seguinte ordem : Cl > Ni > Na ≥ K. Este fato também foi verificado durante a
percolação com lixiviado em estudo realizado por Christensen et al. (2001), o qual mostrou que
o K tem alta afinidade por troca iônica e Na menos afinidade com este processo, em ambientes
ácidos. Já em ambientes alcalinos não é possível verificar a preferenciabilidade de retenção
entre K e Na.

1

LEPROVOST, A. Química analítica dos minerais. Rio de Janeiro. Editora Livros Técnicos e Científicos.
393 p., 1975.
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Figura 61 – Curvas de transporte para Ni versus número de Vazios Percolados (VP) versus pH
do lixiviado efluente nas Colunas C/O e S/E
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Figura 62 – Curvas de transporte para K versus número de Vazios Percolados (VP) versus pH
do lixiviado efluente nas Colunas C/O e S/E
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Figura 63 – Curvas de transporte para Na versus número de Vazios Percolados (VP) versus pH
do lixiviado efluente nas Colunas C/O e S/E
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Figura 64 – Curvas de transporte para Cl versus número de Vazios Percolados (VP) versus pH
do lixiviado efluente nas Colunas C/O e S/E
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Figura 65 – Curvas de transporte para Al versus número de Vazios Percolados (VP) versus pH
do lixiviado efluente nas Colunas C/O e S/E

As curvas apresentadas nas Figura 61 à 65 mostram um predomínio do mecanismo de
dessorção, o que pode estar ocorrendo devido à substituição de íons por outros de capacidade de
troca superior, fato que não permite definir qual elemento estaria sendo preferencialmente
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trocado, devido à complexidade de composição do lixiviado percolante. Assim, estes elementos
estão sendo pouco atenuados e as curvas aqui apresentadas condizem com o que realmente
ocorre, segundo os autores já citados, tendo em vista a complexidade dos parâmetros
envolvidos.
Conforme Figura 61, o Ni foi constantemente observado nas amostras efluentes em
concentrações superiores aos valores de entrada. A concentração inicial deste elemento no
lixiviado afluente era de 0,51 mg/L para as colunas C e O. No decorrer da percolação e coleta
das amostras efluentes este elemento apresentou concentrações variadas de 0,01 mg/L à 0,75
mg/L, mostrando que foi lixiviado no solo presente nas colunas. E para as colunas S e E,
comportamento semelhante pode ser observado, onde a concentração inicial no lixiviado
afluente era de 0,41 mg/L para as colunas S e E. No decorrer da percolação e coleta das
amostras efluentes, este elemento apresentou concentrações de 0,01 mg/L à 0,83 mg/L,
mostrando que foi lixiviado no solo presente nas colunas.
O K foi constantemente observado nas amostras efluentes em concentrações superiores
aos valores de entrada a partir de 1,53 VP para as colunas C e O, e 2,03 VP para as colunas S e
E, conforme Figura 62. A concentração inicial deste elemento no lixiviado afluente era de 2115
mg/L para as colunas C e O. No decorrer da percolação e coleta das amostras efluentes, este
elemento apresentou concentrações de 1,1 mg/L à 7260 mg/L, mostrando que foi lixiviado no
solo presente nas colunas. E para as colunas S e E, comportamento semelhante pode ser
observado, onde a concentração inicial no lixiviado afluente era de 1754 mg/L para as colunas S
e E. No decorrer da percolação e coleta das amostras efluentes, este elemento apresentou
concentrações variadas de 0,40 mg/L à 6490 mg/L, mostrando que foi lixiviado no solo presente
nas colunas. Pois em concentrações elevadas como as observadas neste estudo, confere ao K
alta mobilidade, permitindo sua movimentação na forma de sais e lixiviação através do solo.
A baixa retenção do K nas colunas de solos poderia ser atribuída à fraca energia de
ligação do íon K+ com as superfícies minerais, o pH elevado do lixiviado permite a presença de
grande quantidade de cargas positivas em torno da superfície dos minerais, o que dificulta a
aproximação do K a essas superfícies, diminuindo assim a energia de ligação deste com as
partículas sólidas do solo, aumentando sua concentração no lixiviado efluente.
Na Figura 63, observa-se que o Na também foi constantemente observado nas amostras
efluentes em concentrações superiores aos valores de entrada a partir de 1,53 VP para as colunas
C e O, e 2,03 VP para as colunas S e E. Ou seja, a concentração inicial deste elemento no
lixiviado afluente era de 2813 mg/L para as colunas C e O. No decorrer da percolação e coleta
das amostras efluentes este elemento apresentou concentrações variadas de 1,1 mg/L à 7798
mg/L, mostrando que foi lixiviado no solo presente nas colunas. E para as colunas S e E,
comportamento semelhante pode ser observado, onde a concentração inicial no lixiviado
afluente era de 1892 mg/L para as colunas S e E. No decorrer da percolação e coleta das
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amostras efluentes, este elemento apresentou concentrações variadas de 5,4 mg/L à 6445 mg/L,
mostrando que foi lixiviado no solo presente nas colunas.
Observa-se pelas curvas na Figura 63, que o Na passou a ser liberado no lixiviado
quando ocorreu um aumento de pH desta solução, pois em pH baixos o Na mostrou-se reativo,
apresentando-se em baixa concentração nos efluentes lixiviados coletados a cada 0, 25 VP.
Portanto, em concentrações elevadas como as observadas neste estudo, confere ao Na alta
mobilidade, permitindo sua movimentação na forma de sais e lixiviação através do solo.
O Cl tem pouca afinidade com os minerais e muita afinidade com a água, o que o torna
um indicador de contaminação, pois não é facilmente adsorvido pelo solo e é difícil de se
decompor. Observando-se as curvas de distribuição deste elemento na Figura 64, verifica-se que
este elemento apresentou comportamento durante os 10,0 VP percolados com lixiviado de alta
mobilidade, ou seja, o elemento não apresentou reatividade com o solo presente nas colunas,
podendo estar ligado à molécula da água presente no lixiviado percolante, onde a concentração
afluente foi praticamente superior em todas amostras efluentes coletadas nos 10,0 VP
percolados.
Observou-se que o teor de Al esteve acima da concentração afluente do lixiviado entre
1,0 e 3,0 VP nas amostras efluentes coletadas que podem ser verificadas na Figura 65. Observase que a partir de 3,0 VP a concentração relativa para Al foi nula. Mas isso não quer dizer que
nas amostras efluentes coletadas não havia Al, mas sim que a metodologia utilizada para
detecção de Al, não foi suficiente para tal. Possivelmente este elemento foi liberado dos
minerais de argila como os óxidos e hidróxidos de alumínio presentes neste solo.
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Figura 66 – Curvas de transporte para Mn versus número de Vazios Percolados (VP) versus pH
do lixiviado efluente nas Colunas C/O e S/E
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Figura 67 – Curvas de transporte para Zn versus número de Vazios Percolados (VP) versus pH
do lixiviado efluente nas Colunas C/O e S/E

As curvas de transporte para Mn e Zn observadas nas Figuras 66 e 67 são semelhantes e
representam a atenuação destes elementos pelo solo. A atenuação é comprovada pela
concentração dos elementos no lixiviado afluente comparada aos efluentes.
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Conforme Figura 66 observamos que o Mn foi liberado na solução efluente entre 1,02
VP e 2,04 VP para as colunas C e O, onde foi verificado os menores valores de pH, e a reação
do lixiviado efluente apresentava-se ácida. A partir de 2,04 VP verificou-se que o Mn passou a
ser retido no solo destas colunas, já que o lixiviado afluente apresentava 12,2 mg/L de Mn e, os
efluentes coletados durante os 10,0 VP percolados apresentou apenas um pico de 12,8 mg/L e os
demais valores muito abaixo dos da entrada. Este fato realça a capacidade de retenção do metal
pelo solo presente nas colunas. E, para as colunas S e E, o Mn foi liberado na solução efluente
entre 1,28 e 2,56 VP, onde também foi verificado os menores valores de pH. A partir de 2,56
VP o Mn passou a ser retido no solo das colunas S e E, pois o lixiviado efluente apresentava
concentrações inferiores ao afluente.
Já o Zn, conforme Figura 67 foi liberado na solução efluente a partir de 1,28 VP no
lixiviado efluente para as colunas C e O, onde foi verificado o menor valor de pH, e a reação do
lixiviado efluente apresentava-se ácida. A partir de 1,56 VP verificou-se que o Zn passou a ser
retido no solo das colunas C e O, já que o lixiviado que entrou nestas colunas apresentava 25,2
mg/L de Zn. Os efluentes coletados durante os 10,0 VP percolados apresentou valores mínimos
como 0,04, e máximos de 1,87 mg/L de Zn, que estão muito abaixo dos da entrada. Este fato
realça a capacidade de retenção do metal pelo solo presente nas colunas. E, para as colunas S e
E, o Zn foi liberado na solução efluente entre 1,79 e 2,56 VP, onde também foi verificado os
menores valores de pH. A partir de 2,56 VP o Zn passou a ser retido no solo das colunas S e E,
pois o lixiviado efluente apresentava concentrações inferiores ao afluente.
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Figura 68 – Curvas de transporte para Ca versus número de Vazios Percolados (VP) versus pH
do lixiviado efluente nas Colunas C/O e S/E

158

10
9
8
Mg r Coluna CO

pH Coluna CO

7

1.0

6
5

pH

Concentração Relativa (Ce/Co)

1.5

4
0.5

3
2
1

0.0

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Volume de Poros

0.4

12

0.3
8
Mg r Coluna SE

pH Coluna SE

0.2

6

pH

Concentração Relativa (Ce/Co)

10

4
0.1
2

0.0

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Volume de Poros

Figura 69 – Curvas de transporte para Mg versus número de Vazios Percolados (VP) versus pH
do lixiviado efluente nas Colunas C/O e S/E
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O Ca e o Mg apresentaram comportamento semelhantes, conforme observado
nas Figuras 68 e 69 respectivamente.
Na Figura 68, o Ca foi liberado na solução efluente entre 1,02 e 3,84 VP no lixiviado
efluente das colunas C e O, onde neste intervalo foi verificado baixos valores de pH. A partir de
3,84 VP verificou-se que o Ca passou a ser retido no solo das colunas C e O, já que o lixiviado
que entrou nestas colunas apresentava 160 mg/L de Ca e, os efluentes coletados durante os 10,0
VP percolados apresentou valores médios de 61,41 mg/L de Ca, que é abaixo do valor da
entrada. Este fato realça a capacidade de retenção deste elemento pelo solo presente nas colunas.
E, para as colunas S e E, o Ca foi liberado na solução efluente entre 1,28 e 3,84 VP. A partir de
3,84 VP o Ca passou a ser retido no solo das colunas S e E, pois o lixiviado efluente
apresentava concentrações inferiores ao afluente.
E, conforme Figura 69, verifica-se que o Mg foi liberado na solução efluente entre 1,02
e 2,30 VP no lixiviado efluente das colunas C e O, onde neste intervalo foi verificado o menor
valor de pH. A partir de 2,30 VP verificou-se que o Mg passou a ser retido no solo das colunas
C e O, já que o lixiviado que entrou nestas colunas apresentava 126 mg/L de Mg e, os efluentes
coletados durante os 10,0 VP percolados apresentaram valores médios de 34,88 mg/L de Mg,
que é abaixo do valor da entrada. A partir de 6,65 VP o Mg voltou a ser liberado no lixiviado
efluente.
Para as colunas S e E, o Mg foi liberado na solução efluente entre 1,28 e 2,30 VP. A
partir de 2,30 VP o Mg passou a ser retido no solo das colunas S e E, pois o lixiviado efluente
apresentav’a concentrações inferiores ao afluente. Este fato realça a capacidade de retenção
deste elemento pelo solo presente nas colunas S e E.
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Figura 70 – Curvas de transporte para Cu versus número de Vazios Percolados (VP) versus pH
do lixiviado efluente nas Colunas C/O e S/E
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Figura 71 – Curvas de transporte para Cr versus número de Vazios Percolados (VP) versus pH
do lixiviado efluente nas Colunas C/O e S/E
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O Cu teve comportamento peculiar nas curvas características de transporte observadas
na Figura 70 durante os 10,0 VP percolados com lixiviado, mostrando típica dessorção deste
elemento. Alker et al. (1995) descrevem que os principais mecanismos de atenuação deste
elemento em aterros sanitários são a absorção, troca iônica e precipitação. Para este estudo
pode-se dizer que o principal mecanismo foi a precipitação, devido ao caráter alcalino do
lixiviado durante os últimos 7,0 VP percolados.
Segundo Yong et al. (1992) sob pH alcalino o mecanismo de precipitação predomina,
que é um método comum na remoção de metais pesados. Os metais pesados precipitam sob a
forma de hidróxidos pelo aumento do pH à uma solubilidade mínima. Assim, observou que o
aumento do pH no lixiviado percolante para as colunas C, O, S e E ao longo dos 10,0 VP
percolados fez com que aumentasse a presença de Cu nos lixiviados efluentes, refletindo a
remoção deste elemento.
O Cr apresentou dessorção nas curvas características de transporte durante os 10,0 VP
percolados com lixiviado. A especiação química deste elemento é dependente do pH. Em
ambientes de reação alcalina como o aqui em estudo, o cromo precipita completamente e sua
solubilidade decresce. Assim, observou que o aumento do pH no lixiviado percolante para as
colunas C, O, S e E ao longo dos 10,0 VP percolados fez com que aumentasse a presença de Cr
nos lixiviados efluentes, refletindo a remoção deste elemento.
De maneira geral, as características de retenção diferem nos metais e entre os tipos de
solo, pois a preferência de adsorção das espécies metálicas não é igual para os diferentes tipos
de solo. É necessário entender os mecanismos de adsorção envolvidos na retenção de metais
pesados e o papel dos vários constituintes, tanto no solo quanto no lixiviado contaminante, o
que se torna uma tarefa difícil, uma vez que o lixiviado tem composição muito complexa e
variada.
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5.6.5. Perfil de retenção de contaminantes inorgânicos pelo solo presente nas
colunas
Após a percolação de 10,0 VP com lixiviado nas colunas experimentais preenchidas
com solo estas foram desmontadas e amostradas, das quais retiraram-se solo na forma de fatias,
igualmente espaçadas ao longo das colunas.
Foram analisadas quanto ao conteúdo de metais em aparelho de Espectrometria de
Absorção Atômica após digestão ácida com HCl 0,1M (CETESB, 1994).
Os resultados destas análises podem ser observados nas Figuras 72 à 74, onde
apresentam-se os perfis de concentração dos metais investigados.
Comparando-se os resultados observados nas Figuras 72, 73 e 74, com os teores no solo
antes de sua colocação nas colunas, nota-se que após a finalização do ensaio, quando as colunas
foram desmontadas e amostradas, as concentrações obtidas de Cu foram superiores em até 335
vezes, de Cd em 325 vezes e, Zn em até 154 vezes. A concentração de Ca encontrada foi de 244
vezes a mais que no solo in situ, de Mg em até 119 vezes, e K 106 vezes. Os menos
representativos foram o Fe, o qual representou 10 vezes a mais que o solo em condições de
campo, o P com 10 vezes superior e o Mn em até 12 vezes a condição in siu.
Mas foi possível neste estudo observar elementos cujas concentrações foram diminuídas
após a percolação com lixiviado, que são o Ni e o Al, os quais apresentaram respectivamente
12,7 e 22,9 vezes menores do que a condição in situ. Estes elementos possivelmente não ficaram
retidos nas superfícies das partículas minerais, e foram facilmente removidos com a passagem
do lixiviado pelos poros do solo.
Esses valores de metais retidos podem estar evidenciando a capacidade deste solo em
reter contaminantes, apesar de suas características físico-químicas não favoráveis a tal processo.
Assim, os metais preferencialmente sorvidos pelo solo foram Cu, Cd, Zn, Ca, Mg e K.
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Figura 72 – Perfil de retenção de Fe e Al após 10,0 Volumes de Poros percolados com lixiviado
nas colunas.
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Perfil de Retenção de metais na Coluna C/O
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Figura 73 – Perfil de retenção de Mg, P, Mn, K e Ca após 10,0 Volumes de Poros percolados
com lixiviado nas colunas.
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Perfil de Retenção de metais na Coluna C/O
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Figura 74 – Perfil de retenção de Zn, Cu, Cd e Ni após 10,0 Volumes de Poros percolados com
lixiviado nas colunas.
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Na Figura 72 observa-se o perfil de retenção para ferro e alumínio no solo percolado
com lixiviado para as colunas C, O, S e E.
É possível observar que a frente de contaminação está em direção à parte superior das
colunas para o ferro, por onde as amostras efluentes foram coletadas. Este comportamento é
observado nas colunas C e O. Já nas colunas S e E observou que houve uma retenção na parte
superior e também na parte inferior da coluna por onde houve a inserção do lixiviado.
Já para o alumínio é possível observar que a frente de contaminação está em direção à
parte mediana das colunas C e O, entre 500 e 750 milímetros. Já nas colunas S e E observou que
houve uma retenção na parte superior e também na parte inferior da coluna por onde houve a
inserção do lixiviado.
Na Figura 73 observa-se o perfil de retenção para magnésio, fósforo, manganês,
potássio e cálcio no solo percolado com lixiviado para as colunas C, O, S e E.
O cálcio e o magnésio foram os elementos que apresentaram significativa retenção pelo
solo presente nas colunas C, O, S e E. Já o fósforo, o manganês e o potássio é possível observar
para todas as colunas que estes foram retidos de forma homogênea por todo o perfil.
Assim, é possível observar nas colunas S e E que a frente de contaminação está em
direção à parte superior das colunas para o cálcio, por onde as amostras efluentes foram
coletadas. Já nas colunas C e O observou que houve uma retenção na parte inferior da coluna
por onde houve a inserção do lixiviado.
Já para o magnésio é possível observar que a frente de contaminação está em direção à
parte mediana das colunas C e O, nos 500 milímetros. Já nas colunas S e E observou que houve
uma retenção representativa nos 750 milímetros.
Na Figura 74 observa-se o perfil de retenção para zinco, cobre, cádmio e níquel no solo
percolado com lixiviado para as colunas C, O, S e E.
Todos estes elementos citados apresentaram comportamento semelhante na retenção
pelo solo presente nas colunas C, O, S e E. Estes foram retidos em maior concentração na parte
superior da coluna, apresentando frente de contaminação em direção à parte superior, por onde
as amostras efluentes foram coletadas, apresentando alta mobilidade.
O formato das curvas de retenção obtidas para os elementos (Fe, Al, Mg, P, Mn, K, Ca,
Zn, Cu, Cd e Ni) foram semelhantes às formas apresentadas por Oliveira et al., (2004) na
investigação do acúmulo de metais em solo imediatamente abaixo de uma célula de aterro de
resíduos sólidos e por Cassiano (2004) ao verificar o perfil de retenção de metais por material
sólido do Aqüífero Guarani percolado com lixiviado alcalino.
A análise geral dos perfis de concentração dos metais pesados apresentados permite
verificar uma ampla faixa de variação nas concentrações destes elementos, porém suas
distribuições em função da profundidade são semelhantes nas colunas analisadas. Ou seja, o Fe,
Al, Mg, P, Mn, K, Ca, Zn, Cu, Cd e Ni foram retidos principalmente na parte superior das
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colunas, por onde as amostras efluentes do lixiviado foram coletadas, de forma que estes
apresentam alta mobilidade durante a movimentação no perfil do solo.
Também observou que o Fe, Mg e Ca apresentaram concentrações com maior
relevância na porção mediana do solo nas colunas C, O, S e E. O Mn, P, K e Ni não
apresentaram expressivo enriquecimento, mantendo-se em concentrações constantes no solo das
colunas analisadas.
O comportamento dos perfis de retenção para Ni e, em menor proporção para K, P e
Mn, indica que no início do teste de percolação pode ter ocorrido a mobilização destes metais,
fazendo com que estes permanecessem em solução por mais tempo e se deslocassem para as
porções superiores das colunas.
Assim, o comportamento destes metais indicam possibilidade de deslocamento na
pluma de contaminação, visto que a disponibilidade dos metais pesados está diretamente
associada aos diferentes valores de pH do solo. Ambientes ácidos, como o solo estudado,
favorecem a mobilidade destes metais, por apresentarem solubilidade mais elevada.
Assim, o pH ácido do solo e alcalino do lixiviado percolado nas colunas pode ter
favorecido a ocorrência de reações de hidrólise, mantendo a maioria dos metais presentes na
forma hidrolisada.
Observa-se também que houve um aumento significativo na concentração de alguns
elementos no efluente coletado a cada 0,25 VP. Este aumento da concentração pode ser devido
às reações de hidrólise do lixiviado com esses elementos adsorvidos às superfícies dos minerais
e, também, ao pH ácido do solo, que possivelmente reagiu com o pH alcalino do lixiviado. Ao
entrar na coluna, este pode ter sofrido reações de neutralização, promovendo possíveis
precipitações dos elementos.
Elliot et al. (1986) e Fahhar e Pickering (1977) apud Oliveira et al., (2004) verificaram,
utilizando teste de percolação em colunas, que o mecanismo de sorção preferencial dos metais
pesados estava relacionado ao fenômeno de hidratação, o que geraria espécies mais facilmente
sorvidas devido à afinidade com os grupamentos polares, presentes nas estruturas dos argilo
minerais e isto é aqui evidenciado pelo valor do pH do solo que apresentava-se numa faixa de
4,3, o que pode ter facilitado a hidratação dos metais e, conseqüentemente, maior retenção.
Portanto o processo de retenção dos metais pelo solo em estudo pode estar relacionado com
fenômenos de adsorção e de troca catiônica.
Esses resultados de distribuição nos teores de metais estão de acordo com os
encontrados por Cassiano (2004). No referido trabalho, o preenchimento das colunas foi feito
com material sólido do Aqüífero Guarani. Essa semelhança pode ser explicada pelas
semelhanças das características físicas e mineralógicas do material sólido de preenchimento das
colunas em ambos experimentos.
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O solo amostrado nas colunas após os 10,0 VP percolados com chorume, apresentou
teores máximos de metais sorvidos: Fe = 19488,0 mg/kg; Al = 17265,0 mg/kg; Ca = 3916,0
mg/kg; K= 1488,6 mg/kg; Mg = 1428,0 mg/kg; Mn = 413,9 mg/kg; Zn = 342,0 mg/kg; P =
266,7 mg/kg; Cd = 223,6 mg/kg; Cu = 119,8 mg/kg e Ni == 32 mg/kg. Os elementos mais
adsorvido pelo solo foram Cu, Cd, Ca, Zn, Mg e K, apresentando maior acumulo pelo solo em
termos quantitativos, alcançando valores elevados.
Foi verificado que, o Ca, K, Cu, Fe e Mn foram os metais mais abundantes nos
efluentes, bem como os mais abundantes no solo. A partir dessa análise, torna-se evidente a
relação entre a concentração do metal sorvido no solo e sua concentração no percolado,
conforme já observado também por Hamada et al. (2004).
Esse comportamento pode ser explicado devido à relativa facilidade de troca que alguns
cátions apresentam, sendo que estão sujeitos à troca de íons por adsorção aos minerais presentes
no solo, em maior ou menor grau, em função da valência e dos raios iônicos dos elementos
envolvidos.
É importante salientar que, no teste de percolação aqui desenvolvido, o solo estava em
suspensão, ou seja, a superfície exposta para a ocorrência das reações de sorção era a maior
possível, sendo máximas as oportunidades de interação solo-contaminante. Em uma amostra de
solo natural (condições de campo), parte da superfície das partículas está em contato com
partículas da solução contaminante, diminuindo a superfície disponível para a sorção.
Portanto, não foi possível distinguir e definir os mecanismos responsáveis pela retenção
de metais, como adsorção, precipitação ou complexação. Foram analisadas as condições físicoquímicas do ambiente de ocorrência das reações e, através das análises dos parâmetros físicoquímicos, procurou-se verificar a tendência da ocorrência de determinados mecanismos de
retenção dos metais.
No entanto, considerando os valores médios da concentração de metais retidos no solo,
através dos perfis de retenção gerados nas Figura 72 à 74 obtidos após 10,0 VP percolados com
lixiviado, verificou-se retenção dos metais pelo solo, o que confirma os valores reduzidos nos
efluentes coletados. Ou seja, o afluente apresentava uma certa concentração de metais, a cada
0,25 VP percolados as amostras efluentes coletadas apresentaram concentrações reduzidas, pois
esse excedente não estavam mais sendo observados nos efluentes, mas sim retidos no solo.
No presente estudo foi observado que o solo tem capacidade de retenção de metais,
porém faz-se necessário um estudo com percolação por períodos mais longos in situ, pois os
resultados experimentais, mesmo mostrando tendência na retenção de elementos e substâncias
potencialmente poluentes presentes nos lixiviados, não são totalmente conclusivos, reforçando a
necessidade de incrementar estudos dessa natureza no desenvolvimento de projetos para o
monitoramento de aterros de disposição final de resíduos sólidos urbanos.
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_____________________________________________ 6. CONCLUSÕES

- Pelos valores obtidos de CTC, pH, Superfície Específica e pela classe textural arenosa,
observou-se que esse solo possui deficiência capacidade de retenção de contaminantes;
- Os parâmetros DQO, pH, Condutividade Elétrica, Potencial Redox e Turbidez avaliados em
função do volume de poros percolados com lixiviado mostraram que inicialmente o solo do
aterro funcionou como filtro, tendo capacidade de depuração e imobilização das impurezas nele
depositadas apesar de suas características físico-químicas não favoráveis à atenuação dos
contaminantes; mas constatou-se também que essa capacidade de filtragem é limitada, podendo
haver alteração na qualidade do solo devido ao efeito acumulativo da deposição dos poluentes
ocorrida ao longo da percolação com o lixiviado;
- O lixiviado do aterro sanitário de São Carlos apresentou elevados teores de DQO,
Condutividade Elétrica, Turbidez, Eh e também elevados valores de pH, o que o enquadra na
fase alcalina de estabilização da matéria orgânica;
- O pH permaneceu na faixa alcalina no lixiviado a partir dos 2,0 VP. Nesta condição, o
processo de troca de cátions (dessorção e dissolução) tornou-se menos importante e
provavelmente os mecanismos de precipitação predominaram nesse sistema;
- O solo reteve 48,9% de matéria orgânica nas colunas C e O, e 22,9% de matéria orgânica nas
colunas S e E .
- Pelos resultados obtidos através da sondagem a trado, o perfil do subsolo pode ser
individualizado em dois horizontes segundo sua origem genética em solo Coluviar e solo
residual de Arenito eólicos da Formação Botucatu;
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- Com relação ao coeficiente de condutividade hidráulica, o solo apresentou um valor muito
acima do recomendado pelos órgãos ambientais. Em virtude disso, a área do Aterro Sanitário de
São Carlos não poderia ser utilizada como camada de impermeabilização das laterais e do fundo
de aterro sanitário, pois a passagem do lixiviado ocorre com maior facilidade em áreas que
apresentam solo com elevada condutividade hidráulica. Nota-se que é de extrema importância
que no local a ser implantado um aterro sanitário exista um depósito natural de solo com baixa
permeabilidade (k < 10-7 cm/s) para isolar os resíduos sólidos e o lixiviado tanto na base como
nas laterais do aterro, atuando como barreira e evitando a contaminação do subsolo;
- Pela observação in situ, constata-se que a área de disposição de resíduos sólidos de São Carlos
esta situado sobre rochas da Formação Botucatu. Neste local é possível observar afloramentos
que são constituídos por arenitos de granulação fina, avermelhada, com grãos de quartzo foscos
e bem selecionados, mostrando estratificações cruzadas de grande porte tangenciais na base que
os identificam por estas características típicas, como pertencentes à Formação Botucatu.
- A mineralogia do solo presente no local é composta de quartzo, caulinita, goetita, hematita,
gibsita e ilita.
- Observou ausência de atividade microbiológica no solo apresentado do local e no solo
percolado com lixiviado.
- Os microrganismos ficaram incapacitados de realizar a degradação completa dos compostos
por falta de material facilmente metabolizável.
- Os elementos Ni, Na, K e Cl apresentaram-se pouco reativos e com alta mobilidade, pois
foram os preferencialmente percolados com o lixiviado, observados nas curvas características de
transporte de contaminantes;
- O solo amostrado nas colunas após os 10,0 VP percolados com chorume, apresentou teores
máximos de metais sorvidos: Fe = 19488,0 mg/kg; Al = 17265,0 mg/kg; Ca = 3916,0 mg/kg;
K= 1488,6 mg/kg; Mg = 1428,0 mg/kg; Mn = 413,9 mg/kg; Zn = 342,0 mg/kg; P = 266,7
mg/kg; Cd = 223,6 mg/kg; Cu = 119,8 mg/kg e Ni == 32 mg/kg.
- Os elementos mais adsorvido pelo solo foram Cu, Cd, Ca, Zn, Mg e K, apresentando maior
acumulo pelo solo em termos quantitativos, alcançando valores elevados. A preferência de
sorção apresentada pelos solos nas colunas: Cu > Cd > Ca > Zn > Mg > K > Mn > P > Fe > Ni
> Al. Cujos valores retidos no solo das colunas podem estar evidenciando a capacidade deste
solo em reter contaminantes;
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- Foi verificado que, o Ca, K, Cu, Fe e Mn foram os metais mais abundantes nos efluentes, bem
como os mais abundantes no solo. A partir dessa análise, torna-se evidente a relação entre a
concentração do metal sorvido no solo e sua concentração no percolado.
-Não foi possível distinguir e definir com precisão os mecanismos responsáveis pela retenção de
metais devido à complexidade dos parâmetros envolvidos no desenvolvimento do teste de
percolação em colunas e, também, devido à composição muito variada do lixiviado, o que torna
difícil o controle de todos os parâmetros envolvidos.
- As características de retenção diferem entre os metais e entre os tipos de solo, pois a
preferência de adsorção entre as espécies metálicas não é igual para os diferentes tipos de solo.
É necessário entender os mecanismos de adsorção envolvidos na retenção de metais pesados e o
papel dos vários constituintes, tanto no solo quanto no lixiviado contaminante, o que se torna
uma tarefa difícil, uma vez que o lixiviado tem composição muito complexa e variada.
-No presente estudo foi observado que o solo tem capacidade de retenção de metais, porém fazse necessário um estudo com percolação por períodos mais longos in situ, pois os resultados
experimentais, mesmo mostrando tendência na retenção de elementos e substâncias
potencialmente poluentes presentes nos lixiviados, não são totalmente conclusivos, reforçando a
necessidade de incrementar estudos dessa natureza no desenvolvimento de projetos para o
monitoramento de aterros de disposição final de resíduos sólidos urbanos.
- As informações disponíveis dos processos de atenuação pelo solo têm sido incrementadas nos
últimos anos, mas os números de atenuações documentadas por material de característica
arenosa são pouco e a diversidade dos processos de atenuação ainda não é bem entendida.
Portanto, há necessidade de se incrementar esses dados, pois aparentemente os processos de
atenuação de plumas de contaminantes de lixiviado pode significar natural remediação,
limitando os efeitos prejudiciais da presença de lixiviado em águas subterrâneas.
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__________________ 7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
- Em decorrência do aprendizado obtido com os ensaios efetuados, sugere-se a continuidade dos
estudos de contaminação nos solos de aterros sanitários, abrangendo os seguintes aspectos: uso
de artifícios matemáticos para obtenção de balanço de massa dos metais retidos no solo,
realização de estudos de contaminação em baixas taxas de fluxo e aprofundamento na
investigação de possíveis reações de sorção quando da contaminação dos solos pelos percolados
de aterro;
- Há uma certa limitação para o emprego dos resultados obtidos que, embora relevantes, devem
ser avaliados com cautela quando se vislumbra o emprego deste tipo de solo sob condições de
campo. O estudo foi realizado em condições de laboratório e a alimentação de água e lixiviado
nas colunas foi controlada de maneira uniforme, situação difícil de ocorrer em campo. Portanto,
os resultados merecem estudos complementares, inclusive sob condições de campo;
- Para avaliar o transporte de contaminantes, além dos parâmetros determinados em laboratório,
faz-se necessário um estudo em escala de campo para conhecer o comportamento destes
contaminantes in situ.
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