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A disposição dos resÍduos sólidos domésticos constitui-se atualmente num dos maiores

desafios enfrentados pela sociedade e pela administração pública, uma vez que as tecnologias

de drsposição e tratamento dos resíduos näo vêm acornpanhando o crescimento e a Lubanização

das cidades,

No passado aterrava-se o lixo acreditando-se que o chorume produzido na decomposição

dos resíduos seria naturalmente depurado durante a percolação no solo abaixo do aierro, no

entanto, estudos demonstraram que tal atìvidade altera a qualidade das águas subterrâneas da

regiä0, tornando-as impróprias para seu uso,

Diante do problema ambiental causado pela disposiçåo de resíduos no solo, foram adota-

das com intuito de evitar alteraçöes da qualìdade ambiental, técnicas como seleção de áreas

com características apropriadas para a implantação de aterros sanitários, impermeabilização do

solo, e drenagem de chorume,

No municipio de llhabela (Estado de São Paulo) há um lixão situaclo no Bairro da Agua

Branca, que recebe diariamente cerca de 23 toneladas de residuos sólidos domésticos, Na

região há escola, moradias, e estabeJecimentos comerciais.

0s resíduos, com cerca de 50% de matéria orgânica, são aterrados sobre o solo que não

foi compactado e não recebeu impermeabilizaçäo adequada para a atividade de disposiçã0.

Este trabalho teve como objetivo estudar a influência da disposição dos resíduos sólidos e

da infiltração do chorume no comportamento do íons metálicos nâ região do lixão de llhabela.

Para tal, foram coletadas amostras de solo e águas subterrâneas da regiåo do lixã0, bem como

chorume produzido no local de disposiçã0, que foram submetidos a análises químicas e fisico-

quimicas, bem como técnicas de extraçoes seqüenciais para o estudo da mobiiidade dos íons

metálicos

Foram realizados em laboratório testes de adsorção utilizando chorume e soluçöes de

chumbo e zinco, para a verificação da capacidade de retenção de metais pelo solo utilizado

como base e cobertura dos resíduos.

Os resultados mostraram que a água subterrânea da regiäo teve suas caracteristicas alte-

radas pela infiltraçäo do chorume e o solo do depósito apresenta enriquecimento de metais como

oZneoPb.

Observou-se também que o solo é constituído predominantemente peia fração areia e não

apresenta boa capacidade de retenção para íons metálicos, nåo sendo, portanto, apropriado

para a disposìçäo de resíduos.
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The appropriate disposal oÍ domestic solid wastes is one of the major chalfenges of the

society and public administration, because the avairabre technorogres do noi fo|ow the oopuration
grow and crescent urbanization.

ln the past, the waste was buried ínto the soil because there was a belief that it would be

naturally decomposed. Otherwjse, several studies have shown that this activity compromises the

groundwater quality, Due to the environmental problems caused by the inappropriate waste

disposal, techniques of site selectjon, soil founclation treatment and leachate drainage have been

adopted in modern landfills.

llhabela county (såo pauro state) operates a randiiil rocated in the Água Branca

neighborhood that receives daily 23 tons of domestic solid waste. lt is close to a fundamental

school, houses and several stores,

The wastes contains about 50% of organic matter and are buried into the soil with no

foundation treatment and no control of the leachate destination.

This research aimed at stuclying the influence oi the waste disposal and leachate in the

region oi the llhabela's landfill.

soil, groundwatel and leachate samples were taken ancl chemical and physic-chemicaf

analyses were carried out, The emphasis of the study was the behavior of the heavy metals ancl

sequential extraction was used to verify the metallic ions mobility.

Adsorption tests using leachate were caniecl out on no contamjnated soil (used to cover

the waste) to verify the metal retention capacity,

The resulis show thai the groundwater has its characterjstics modified by the ieachate

infiltration and the soil presents enrichment of Zn and pb,

It was also observed that the main grain size of the soii is in the sancl fraction, with low

retention capacity for metallic ions and, consequen y, it is not appropriate to receive clomestic

wastes.
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Diversas atividades antrópicas têm causado serios danos ao meio ambiente, com elìmina-

ção de dlferentes compostos quimicos no ar, água e no solo, podendo afetar, de maneira preju-

dicial, a fauna, flora e principalmente a saúcJe humana, Dentre elas encontra-se a disposìção

inadequada de resíduos sólidos domésticos,

Além dos problemas ambientais causados na disposição de resíduos há também os pro-

blemas de ordem sócio-econômicos como, por exemplo, a existência de pessoas nas áreas de

disposição que reaproveitam os resíduos descartados e coletam os materiais com potencial de

reciclagem,

São inúmeras as cídades que apresentam sérìos problemas com a disposiçäo dos resídu-

os gerados, contaminando a água e o solo da região; outras possuem aterros com a vida útil

esgotada, pagando para aterrar seu lixo em outras cidades,

No Brasíl apenas '18,4% dos municípios dispÕem seus resíduos em atenos controlados,

13,8% em atenos sanitários, 63,6% em lixöes a céu aberto e apenas 4,2% possuem coleta sele-

tiva (lBGE, 2002),

Segundo Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (lBGE, 2002), a proclução diária de

lixo em 2000 loi de 125.281 toneladas de resícluos sólidos clomesticos. As cidades com até

200,000 habitantes geram 0,45 a 0,/0 kg por habitante; essa quantidade aumenta para a faixa

de 0,80 a 1,20 kg nas cidades com populaçäo superior a 200.000 habitantes, A média cle gera-

ção de lixo domiciliar per caplfa no Estado de Säo Paulo e de 0,S8kg/hab,clia,

De acordo com Si\iASP (1998), o lnventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares clo

Estado de são Paulo, mostra uma situação profundamente preocupante do ponto cle vista ambi-

entai, na qual, dos 645 municípios, apenas 2Z (4,2%), dispöem seu lixo domicilrar em sistemas

adequados, 116 (18%) o fazem em sistemas controlados e 502 (77,8%) säo considerados ina-

dequ ados,

Nota-se que no Brasil a produção de resíduos e equiparável aos países industrializados

desenvolvidos, no entanto, sua disposição e ìnadequada na grancle maioria clos casos. A falta de

uma política atuante de gestão de resíduos e recursos financeiros são fatores limitantes para a

seleção de áreas de implantação de aterros sanitários e melhoria das instalaçöes existentes,

visando a diminuiçao dos impactos ambientais.

A qualidade ambiental é diretamente afetada pela disposiçao inadequada de resíduos sóli-

dos, prática comum utilizada no país, A queima de resíduos elimina gases que colaboram para a

poluição do ar e o efeito estufa e chorume produzido, afeta de maneira desfavorável, as caracte-
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rísticas fisico-quimicas das águas superficiais e subterrâneas e do solo, o acúmulo de resíduos

sem cobertura de solo provoca também desequilíbrios na fauna, atraindo roedores e pequenos

animais, muitos dos quais transmissores de doenças.

Dentre as cidades brasileiras que enfrentam dificuldades para disposição de resíduos sóli-

dos encontra-se o municipio de ilhabela. Ela é uma cidade do litoral norte de são paulo, situada

a 220 kn da capital, tem como base econômjca o turismo e a pesca, sendo conhecida como a

"Capital da Vela", devido suas ótimas condiçoes para a prática deste tipo cfe esporte nåutico. É

separada do continente por um canal com cerca de 1,5 km de largura, sendo a major ilha do

litoral sudeste brasileiro, ocupando uma área de 335,930,000 mz,

Cerca de 83% da área da llha de São Sebastiäo está inserida no Parque Estadual (área

de preservação criado em 20 de janeiro de 1977 através do Decreto n'9.414), sua população é

de 20,836 habitantes (IBGE 2002), sendo que no verão atrai uma população flutuante de até

150,000 habitantes.

Em llhabela são geradas cerca de 23 toneladas diárias de lixo, sendo que durante o verão

a geração chega a ser de 64 toneladas/dia. A sazonalidade tambóm influencia a geração per

capita de lixo, com 0,60 kg/habitante no verão e de 0,70 g/habitante , nos demais meses, A djfe-

rença de geração per capita deve-se ao fato de que durante a temporada o lixo apresenta menor

peso específico, devido à grande quantidade de embalagens descartáveis (GTZ, 2000)

O municipìo possui um lixão em operação desde 1987, onde o lixo ó despejado pelos ca-

minhöes coletores e compactado por um trator tipo esteira e eventualmente revolvido com o solo

do próprio local. A disposição do lixo neste local ó caracterizada como um aterro sem impermea-

bilização na base ou qualquer dispositivo para prevenção da poluição.

Os resíduos depositados neste lixão têm cerca de 54% de matéria orgânica (GTZ 2000),

que ao se decompor produz chorume e gases, os 46% restantes são compostos por embalagens

descartáveis como plásticos, latas de refrigerantes, garrafas PETS, produtos de limpeza domés-

ticos eic, Estes resíduos podem conter metais pesados, como chumbo, manganês, bário e zinco

que podem ser retidos nos solos e se iiberados contaminar as águas subterrâneas.

Nas proximidades, do lixão de llhabela a cerca de 100 m, encontra-se uma escola de en-

sino fundamental, pequenos estabelecimentos comerciais como quitandas, mercearias, bares,

pousadas, casas residenciais e de veraneio.

0 estudo do comportamento dos íons metálicos desenvolvidos neste trabalho poderá ser-

vir como base para orientaçäo do eventual uso das águas subterraneas,



1.1 - OBJETIVOS

Este habalho tem como objetivos os seguintes aspectos:

. Estabelecer a influência da infilkação do chorume produzido na decomposição dos re-

siduos sólidos dispostos no lixä0, bem como seus agentes poluidores, especialmente

os metais pesados no ambiente hidrogeológico;

. Verificar a qualidade da água subterrânea na área de influência do lixão de llhabela;

r Determinar a capacidade de retençäo de metais pelo solo utilizado para a coberturâ dos

res id uos,



Resíduo é a palavra adotada mujtas vezes para denotar a sobra no processo produtivo,

geralmente industrial, É usada também como equivalente a refugo ou rejeito (Lll\iA, 1983),

Segundo Calderoni (1997) o termo resíduo é tido praticamente como sinonimo de lixo,

que é todo material inútil, descadado, em lugar público; é tudo aquilo que se 
,Joga 

fora,,, é objeto

ou substância considerada inútil cuja existência em dado meio é ticla como nociva.

Segundo a Organização lVlundral de Saúde (OIVS), lixo é aquilo que seu proprietário não

deseja mais, em certo lugar e em certo momento näo tendo valor comercial conente,

De acordo com IPT/cElvPRE (2000) e ABNT (1987), classìfica-se tixo como restos das ativi-

dades humanas (industriais, domóstícas, hospitalares, comerciais, agrícolas, de serviços cle varri-

ção etc., cons¡derados inútejs, indesejáveis ou descartáveis. Normalmente apresentam-se sob o

estado sólido, semi-sólido ou semi-lÍquido (com conteúdo líquido insuficiente para fluir livremente)

No âmbito deste trabalho, o termo "resíduos sólidos" (lixo) corresponde à clefinição dada

pela ABNT ('1985): resíduos sólidos urbanos são aqueles gerados num aglomeraclo urbano, ex-

cetuando-se os industriais perigosos, hospitalares septicos e os provenientes de aeroportos e

portos. Estes resíduos compoem-se basicamente de sobras de aljmentos, papéis, papeloes,

piásticos, trapos, couros, madeira, latas, vidros etc. que são descartados pelo homem no meio

ambiente (LliVA, 1983).

Com relaçäo à sua composiçã0, pode varíar, dependendo essencialmente do nível de ren-

da familiar, industrialização de alimentos, hábitos da populaçã0, e de fatores sazonais

(CALDER0Nt, 1997),

A tabela 2,1 mostra a composlção do lixo na Europa, em alguns países e nas principais

capitais brasileiras.
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Tabela 2.1 - Composição percentual média do lixo na Europa, em alguns países e em al.

gumas capitais brasileiras.

Vidro
Papel 36,0
Elt;^¡i ^^ 1,-
Metai 9,2
Mat. Org 28,1

Outros 9,7

Europa EUA Japão peru erasir !ll,o ljleir:e cur¡tiba sarvaaor !,oj!
5,0

44,0
'10,0

7,0

34,0
FONTE: IPT/CEIVPRE 2000

Segundo ABNT (1987), qualquer material descartado que possa por em risco a saúde hu-

mana ou do meio ambiente é considerado perigoso.

Vários produtos contendo subståncias que conferem características de inflamabilidade,

corrosividade, oxirredução ou toxicidade, eståo presentes nos resíduos clomésticos,

Pilhas, lâmpadas fluorescentes e alguns tipos de frascos aerossóls estão presentes no lixo

doméstico em quant¡dades signìlícativamente maiores em relação a outros resíduos potencial-

mente perigosos, principalmente em grandes cidades.

As pilhas e as lâmpadas fluorescentes são consideradas perigosas por conterem metais

pesados qúe podem migrar e integrar-se à cadeia alimentar cio homem. Os frascos de aerossóis

contêm restos de substâncias químicas perigosas e quando descartados podem romper-se e

liberar tais substâncias; podendo contaminar o ambiente, atingindo as águas, superficiais e/ou

subterrâneas e o solo (lPT/CEMPRE, 2000),

Alguns ions podem ser arrastados pelas fases liquidas que percolam a massa de lixo, A

labela 2.2 apresenta alguns ions e suas possíveis fontes.

1,0 1,3 1,6 1,5

40,0 10,0 24,5 18,8
/,r./ J,a ¿,J ¿¿,J

2,5 2,1 2,3 3,0
- 51,4 52,5 53.8

49,5 32.0 1

3,7 1,3
22,2 8,6
ro,Ò I ¿,4

2,8 3,2
54,6 74,6
0,0 0,0

to 0t
16,2 22,1

I,t v,u
3,7 4,7
60,2 55,0
0,0 0,0



Tabela 2.2 - Principais fontes de metais e metais pesados no lixo doméstico

Na-, K-, Caz- e fVg2. Matéria orgânica, entulhos_{e construçäo, c.æeg! de lliog, etc.

_ tOr3flAC.Aadt_ [4atéria orgânica :
._...._lVatéria orgânica, tubos de PVC 

-

lons

Br, Aq-
Latas descartáveis, utensilios domásticos, cosméiicos, ernbalagens
laminadas, de med¡camentos, de produtos de higiene, de alimentos, de

- 
iefrig_ql@:_,--_

' Ligas metálicas, baterias de relógios e calculadoras, pilhas alcalinas,
tintas e oiomentos e baterias recarreoáveis.

Neqativos de filmes e raios X

Cuz-

Crt.

Principais fontes

Ligas metálicas, fios condutores de eletrjcidade, tintas e pigmentos,
chaves, zíperes, tubos, materiais eletrônicos, latas e tampas de garra-
fas,- 
Li[as nreUlcax ernbalagens de tintas. vernizes e sotventes orgânicos

Hg2.

l\,4 n z*

_ -, metálicas @Iafusos, pregoq.-etc),
Material eletronico, tatas, tamþas Oe gariäiãlJ¡gas metálicas. peças

Ni2. Ligas metáilcas, peças revestidas, baterias tipo Ni-Cd, e pilhas alcali-
n as.

Pïu -'' gaterias recarregãv-eis lcelutares, telefones sem tn, etcl baterias de
automóveis, a(efatos de pesca, tintas e pigmentos, peças metálicas,
dutos de redes telelônicas.

revesiidas, lâminas de barbear e vidros esverdeados,

Pilhas comuns e alcalinas, baterias de relógios e calculadoras, iampæ

-Sil- 
__ N/ffideoan"afas,

das fluorescentes e termômetros
Pilhas comuns e alcalinas, lâmpadas
tintas e oiomentos.

Znzn

2.1 . Decomposição dos Resíduos Sólidos Domésticos no Aterro

A decomposiçäo dos resíduos sólidos domésticos e a quantidade do chorume produzido

säo jnfluenciados por vários fatores como precipiiaçäo anual, escoamento superficial, infilkaçá0,

evapotranspiraçå0, temperatura média, densidade do lixo, umidade inicial e profundidade(Leckie

et al, 1979). Segundo Schalch (1984), a qualidade do chorume depende principalmente da topo-

grafia, geologia, decomposição anaeróbica, escoamento superficial, umjdade conticla no próprio

resíduo e a água infiltrada pelo fundo e encostas do aterro.

lniciaìmente, os resíduos sólidos depositados nos aterros agem como um reservatório de

líquido, absorvendo a água. Entretanto, o material ao atingir um certo teor de umidacle, conheci-

do como capacidade de campo libera o acréscimo de água recebido, resultando em percola-

6

Ligas metálicas, peças galvanizadas, flandres, tintas e pigmentos, re-
vestimentos de oilhas comuns.

f luorescentes, ligas metálicas,

(1995) e IPT/CErt/PRE (2000)



çã0. Alguma percolação poderá formar-se antes que esta capacidade seja alcançada, uma vez

que o lixo apresenta canais e alguns de seus residuos näo absorvem água c1e imedjato.

(SCHALCH, 1984; BAGCHI, 1994). Outro motivo que faz com que o lixo fibere água antes de

atingir a capacidade de campo é a compressão na célula de residuos (IPT/CEMPRE, 2000).

0 processo de degradação dentro de um aterro é composto, segundo Christensen (1989),

por fatores físicos, químicos e microbiológicos que ocorrem nos resíduos sólidos e resultam na

liberação de gases e chorume,

De forma geral, o processo de decomposiçåo é dividido em três fases: aeróbia; acetogêni-

ca e metanogênica (QASIN & CHIANG, 1994; LO, 1996), Durante essas fases, a suscetibilidade

ao carreamento ou arraste de substâncias químicas pelo líquido que escoa se modifica drasti-

camente, Este processo de caneamento denomina-se lixiviaçäo. Por meio deste processo, os

compostos arrastados do interior da massa de residuos dão origem a chorume com composiçoe

diversas, Dessa forma, a composiçäo do chorume se altera, dependendo da fase em que se

encontra o processo de decomposiçã0.

Quando o lixo é aterrado, há a presença de ar e, portanto, de oxigênio, aprisionado no in-

terior da celula e os microorganismos aeróbios dão inicio à primeira das fases do processo de

decomposição do lixo.

A fase aeróbia geralmente é curta durando em média um mês, devido à quantidade de

oxigônio limitada; observa-se aumento na temperatura do lixo, que pode chegar até cerca de

75% na fase máxima de produção de calor. A decomposiçäo se dá preferencralmente entre 60 e

65 'C, onde são decompostas proteinas de outras substâncias nitrogenadas (AQUARONE ef at

apud BADRA, 1993; QASIN & CHIANG, 1994),

A elevação da temperatura pode ocasionar tambem, a formaçåo de sais contendo ions

metálicos, pois muitos são solúveis em água em temperaturas superiores à encontrada no meio

ambiente. Alguns sais de chumbo, como o cloreto, säo solúveis em água quente.

0 chorume produzido nesta fase contém altas concentrações de sais solúveis como o ..r

NaCl (QASIN & CHIANG, 1994), Ocorre também a grande formação de gases carbônico e hiclro-

gênio, particularmente quando a umidade no interior da massa de resíduos é baixa (LO, 1gg6),

Após a diminuição da quantidade de oxigênio, começam predominar microorganismos

anaeróbios facultativos, ou seja, aqueles que preferencialmente não usam oxigênio na decom-

posiçäo da materia orgânica, podendo, porém, utilizá-lo em algumas ocasiões; os principais mi-

croorganismos que atuam nesta fase são as bactérías acidogênica e acetogênica

(CHRISTENSEN, 1989), Estas bactérias primeìramente convertem o material orgânico, como a

celulose e outros materiais putrescíveis, em compostos clissolvidos, num processo denominado
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hidrólise, Segue-se a fermentaçã0, que se caracteriza por ser um processo bioquímico pelo qual

as bactérias obtêm energia pela transformação da matéria orgânica hidrolisada, contudo sem

mineralizá-la (FORESTI ef ai., 1999),

A segunda fase pode perdurar por alguns anos, sendo neste período produzidas quantida-

des consideráveis de compostos orgânicos simples de alta soiubilidade, ácidos voláteis como o

acético e o carbonico e também grande quantidade de nitrogênio amoniacal, Estes ácidos mistu-

ram-se com o líquido que percola pela massa de resíduos sólidos, fazendo com que seu pH

dtminua para valores entre 4 e 6. 0 caráter ácido desta mistura colabora com a solubilizaçäo de

compostos inorgânicos que por sua vez aumenta a DQO (demanda quimica de oxigênio) e o

potencial de oxi-redução é reduzido para valores negalivos,

0s valores baixos de pH favorecem o aparecimento de maus odores, com a liberaçäo de

gás sulfídrico (HzS), amônia (NHr) e outros gases (LIMA, 1995),

O chorume produzido nesta fase contém grande quantidade de matéria orgânica e, por-

tanto, alta DBO (demanda bÌológica de oxigênio) e apresenta concentraçöes de ferro, manganês,

zinco, cálcio e magnésio superiores que o produzido em outras fases (QASIN & CHIANG, '1994;

BAGCHt,1994)

A terceira fase é iniciada quando a populaçäo de bactérias metanogênicas aumenta. Estas

bactérias säo estritamente anaeróbias e necessitam de pH neutro (6,6 a 7,3); os ácidos voláteis

produzÌdos pelas bactérias anaeróbias facultativas e a matéria orgânica são convertidos em

metano (CHn) e gás carbônico (QASIN & CHIANG, 1994).

Com o consumo dos ácidos voláteis o pH, que era ácido, começa a aumentar, {avorecen-

do o aumento das bactérias metanogênicas, porém a DBO e a condutividade eletrica passam a

diminuir. O chorume produzido nesta fase tende a ser menos biodegradável do que o produzido

na fase anterior, nessas condiçÕes são produzidos compostos como ácidos fúlvicos e húmicos

que realçam a coloração escura do chorume. Kulgelman apud Teixeira (1993) ressalta que a

remoção da DQO só ocorre através da produção do metano.

Com o aumento da idade do aterro, a velocidade de decomposição diminui devido ao con-

sumo do substrato. Lentamente, partes do aterro podem restabelecer condições aeróbias pela

percolaçåo de água com oxigênio dissolvido,

A decomposição no aterro pode continuar por muitos anos desde que haja matérra orgâni-

ca disponível para a atividade biológica,

Stanforth (1979) desenvolveu curvas geraìs de degradaçåo expressando pH, Oz, C0:,

CH¡, ácido acético, solubilização de sais e potencìal de oxi-redução em função do tempo,

B



Embora esta divisão em fases facilite o entendimento do processo de decomposiçäo do

lixo, na prática, durante a vida ativa do aterro, as fases não säo tão bem delimitadas, uma vez

que sempre há o atenamento de novos residuos,

Com a degradaçã0, o volume orìginal de resíduos sólidos é reduzido, Em particular, em

condições secas, a decomposiçäo dos compostos pode permanecer inalterada por décadas

(oASrN & CH|ANG, 1994),

2.2 - Chorume

A água ou outro fluido que percola através do residuo sólido disposto em um lixão ou ater.

ro dissoive compostos orgânicos e inorgânicos, danclo origem a um líquido contaminado conhe-

cido como chorume (ROBlNSON & lVARlS, 1979; BAGCHI, 1994). O chorume pode serdefinido

também como um líquido de cor escura, mal cheiroso e de elevado potencial poluidor, produzido

pela decomposiçäo da matéria orgânica contida no lixo (ABNT, 1984, lpT/CEMpRE ,2000).

A composição.do chorume de um aterro depende do tipo do residuo, a manejra com que é

aterrado e o grau de estabilizaçäo obtido. Variaçóes na sua composiçäo também são resultado

das condições ambientais, como a diluição causada pela precipitaçã0, reaçoes com o solo ou a

degradação parcial de compostos orgânicos pela exposiçáo ao ar (ROBINSON & lVARlS, 1979),

De acordo com Robinson & lMaris (1979), o chorume qeralmente contém altas concentra-

çoes de materra orgânica dissolvida, ions inorgânicos como Cl-, S0l- , e metaÍs como Fe2* e

Fe¡*, Na*, K+, Ca2+, Mn2+ e Zn2+.

Em cho¡umes provenientes de resíduos aterrados relatjvamente há pouco tempo, pode-se

perceber que há altos níveis de DQO, DBO, nitrogênio amoniacal, e também altas concentraçoes

de metais como Fe2* e Fe¡*, Caz*, ¡y¡z- s 7¡2. (ROBINSON & MARIS, 1983),

No lixo doméstico, são gerados no processo de decomposiçäo anaeróbia gases como

CHq, COz, NH¡ e HzS, que se dissolvem na água de percolaçåo ou presente na massa do resí-

duo e que reage com o lixo (BAGCHI ,1994), Outras reações quÍmicas também lìberam com-

postos que säo dependentes do tipo do resíduo.



2.3 - íons Metálicos

Conforme Alloway (1995), metal pesado é um termo aplicado a um grupo de elementos-

traço, importante tanto industrial quanto biologicamente, euimicamente o termo "metais pesa-

dos" é utilizado para os elementos com densidade atômica superior a 6 g,cm'3, para Aclriano

(1986), são elementos com densidade maior que 5 g.cm¡.

Segundo Hypolito (1998), deve-se utilizar o termo "metal pesado,, somente para os ele-

mentos metálicos com densidades superiores a 59.cm-3. De acordo com esse autor, alguns ele-

mentos comumente citados na literatura como metais pesados não se enquadram em tal definj-

çä0, como o selênio, que é um ametal com densidade igual a 4]g g.cm-s e o bário, que embora

seja tóxico em certas concentraçöes, sua densjdade e igual a 3,5g g.cm 3.

Diversos mecanísmos podem estar envolvidos na adsorçao de ions metálìcos no solo, po-

dendo-se citar a troca catiônica (adsorção especifìca), adsorçäo especifica, co-precipitaçäo e a

complexação orgânica (ALL0WAY, 1995),

2.3.1 . Bário

O bário é um metal da família dos alcalinos tenosos (llA), possui densidacle igual a 3,59

g.cm¡ e ponto de fusão de 850 "c, ocorre na natureza na forma de carbonatos e sulfatos (inso-

lúvel), Quando ionizado apresenta a valência 2+. como todo metal alcalino terroso, é um pode-

roso agente redutor (RUSSEL, 1982), Exibe comportamento geoquímico semelhante ao do caz'

e Sr2*.

Este elemento é utilizado na forma de saís de bário, normalmente Baso¿, é insericlo na

formulação de tintas (mordente), é o composto que dá a cor verde nos fogos de artifícios, o sul-

fato de bário (barita) é utilizado pela medicina em radiografias, uma vez que os íons Baz* refle-

tem fortemente os raios X, É tambóm muito utilìzado na fabricaçäo de vidros e borrachas,

Pode ser emitido para a atmosfera principalmente por atividades como mineraçä0, refinarì-

as, na produção de compostos de bário e na combustão de carvão e óleo (EpA, 199g).

O bário pode existir em águas com Baz*, em baixas concentraçoes, pois tende a associar-

se ao sulfato formando o sulfato de bário que possui baìxa solubilidade. Tende a fixar-se nos

óxidos de manganês presentes no solo (ADR|ANO, 1986),

Os sais de bário em altas concentraçöes podem causar vômito e dianeia ou atuar no sis-

tema nervoso central ([/ER|AN, 1991)e pode também causar aumento na pressão arterial (EpA,

1999). 0 limite máximo deste íon e de 0,07 mg,L-l para águas de consumo humano

'10



(l\/lNlSTÉRlO DA SAÚDE, 2000), A concentração máxima permiticla para efluentes é 5 mg,L.r

(c0NAtvtA, 1986),

2.3.2. Manganês

0 manganês é empregado na manufaiura de ligas de aç0, de alumÍnio e cobre; seus com-

postos são utilizados na fabricação de baterias, cerâmicas, vidros, tintas, fertilizantes entre ou-

tros (IVATIAZZ0-PREZ0TTO, 1 994).

Possui diferentes estados de oxidação sendo o máximo 7-, São também ìmportantes os

estados 2* e 4* e, em menor extensã0, os estados 3" (bastante instável) e 6*. Forma o dióxicJo

de manganês (lVnOz) quando apresenta o estado 4*, podendo formar também alguns íons como

o permanganato ([/nOf )e o manganato (l/no j ) (RUSSEL, 1982),

0 manganês ocorre predominantemente como lVn2* (pH<'10) em soluçã0. Os seus óxidos

formam-se em condiçöes de pH elevado possuindo assim, cargas negativas em superfície, apre-

sentando capacidade sortiva para cátions (BATLETT & JAIVES, 1929) e podendo formar com-

plexo com sulfatos ou carbonatos (DOJL|D0 & BEST, 1993),

A solubilidade do manganês é controlada pelo potencial redox e pH do meio; o lVnz* ó a

espécie mais solúvel na água. Liga-se à materia orgârnica, óxidos e siiicatos, quando o pH é maì-

or que 6 (ALLOWAY, 1995; Mc BRIDE, 1994)

0 manganês é importante nas atividades dos organismos, ocorrendo em enzima, influen-

ciando no crescimento e sendo constituinte dos tecidos ósseos ([/ERIAN, 1991), no entanto, em

elevadas concentraçÕes poderá provocar letargia ou encefalite, desordens mentais, neurológicas

(ENVIRONMENTAL HEALTH CRITERIA, 1981), sendo permitido até 0,1 mg.L-t na água para

consumo humano (lVlNlSTERlO DA SAÚDE,2000) e 1 mg.L.r para efluentes clescartados em

corpos d'água (CONA[/A 1986)

2.3.3. Chumbo

0 chumbo é um elemento pertencente à família lV A; existe em uma única variedade alo-

trópica, metálica, cinza, mole, de bajxo ponto de fusäo e densidacle igual a 11,3b g,cm-l

(RUSSEL, 1982), Na natureza os ions de chumbo ocorrem em dois estados de oxidação (pbz. e

Pb4*), sendo Pbz* o mais estável (ADRIANO, 1986).

É utilizado na fabricaçäo cle baterias, como antidetonante na gasolina (CzHr)rpb, compo-

nente de várias ligas e o seu composto Pb¡O¡ é aplicado em tintas resìstentes à conosã0.
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Em função de seu raio atômico o Pb2+ pode ser substituído por K* e Baz* e pode substituir

o K*, Srz', Ba2+, Ca2+ e Na., sendo fixado em sjtios minerais (I\iIALAVOLTA, 1994; ALLOWAy,

1995; ADRIANO, '1986).

A concentração de chumbo no solo e função da composiçäo da rocha parental, conforme

Kabata-Pendias & Pendias, 1984, o teor médio é de 32 mg,kg-r.

A disponibilidade de Pb no solo é influenciada por fatores tais como matéria orgânica, ar-

gilominerais, óxidos e hidróxidos de Fe, lVn e Al, pH do solo, CTC, reaçöes de óxiclo-reclução

(ALLOWAY, 1995; ADRIANO, 1986), De maneira geral, sua concenhação diminui à medida que

a profundidade do perfil de solo aumenta, sendo seu acúmulo observado nos primeiros centíme-

tros do solo, principalmente associado à matérja orgânica (BRADY, 1989),

Pode precipitar na forma de sais insolúveis, como PbClz, PbS, PbSOq, PbCrO¡ e pbCO¡

(RUSSEL,19B2)

Nas águas, a presença do chumbo está diretamente relacionada com as condiçöes de pH

e Eh, como pode ser observado nos diagramas de pH e Eh (BROOKINGS, 19BB). Em meio re-

dutor, o chumbo é pouco solúvel e bastânte estável na forma de PbS e PbSOq; já o pbCO¡ ocor-

re em ambiente oxidante (FETTER, 1993).

O ion cloreto (ClJ, pode ser um agente complexante importante, pois compete com outros

complexantes orgânicos, A especiação do sistema [Pb-Cl]' é lunção da concenkaçäo cje clore-

tos; à medida que a concentração de cloreto aumenia, sáo formados PbCl, PbClz, tPbCbl-, e

lPbch]z (HAAHNE & KROONTJE apudADR|AN0, 1986)

O chumbo é tóxico ao ser humano, substituindo o cálcio do tecido ósseo acumulando-se

no organismo; inibe as enzjmas responsáveis pela produção de hemoglobina e pode causar

problemas aos rins e no desenvolvimento do sistema motor (EPA, 1999).

Devido sua toxicidade, sua concentraçäo näo deve ultrapassar 0,01mg,1-l nas águas para

consumo humano (l\4lNlSTÉRlO DA SAUDE,2000), A CONATVA (1986) estabetece que eftuen-

tes despejados em corpos d'água não devem conter concentrações superiores a 0,5 mg,Lr,

2.3.4 . Zinco

O zìnco é um metal, cinza-prateado, com ponto de lusão relativamente baixo (419'C) e

densidade de 7,139.cm'r, pertencente à família llB da tabela periôdica (RUSSEL, 1982) Repre-

senta o 24'elemento em abundância na crosta, com valor de concentração em torno de 20

mg,kg't (IVASSON & M00RE, 1982),
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Seu principal estado de oxidação é o Znz*, em funçäo do seu raio atômico, pode substituir

ou ser substituído por Fez* e Mg2* em diferentes minerais formadores de rocha, principalmente

no grupo dos silicatos e dos óxidos (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 1984).

Fatores como a rocha-mãe, conteúdo de matéria orgânica, granulometria e pH, determi-

nam a quantidade de zinco presente no solo (ADRIANO, 1986). Quando a rocha é intemperiza-

da, o Znz* pode tornar-se móvel tanto em ambientes ácidos como em ambientes oxidantes

(KABATA-PENDtAS & PENDtAS, 1984),

Solos que apresentam abundância de argilominerais, hidróxidos de ferro e manganôs e de

matéria orgânica, tendem a reter fortemente o zinco (ADR|ANO, 1986),

Conforme Adriano (1986), o zinco pode ocorrer no solo: como íons livres e/ou em comple-

xos orgânicos em solução; adsorvido e trocável na fração coloidal do solo, composta por partí-

culas de argila, compostos húmicos e hidróxidos de Fe e Al, e minerais secundários e complexos

insolúveis na fase sólida do solo,

As condiçöes de pH e Eh são fatores importantes na estabilidade e presença do zinco nas

águas (BROOKINS, 1 9BB).

É empregaclo em ligas metálicas (latão e bronze), na fabricação de pilhas, e na galvano-

plastia, pois protege o ferro catodicamente desenvolvendo uma camada autoprotetora de

Zn2(OH)2C03 em sua superficie, É utilizado também como micronukiente (na forma de sais) e na

composiçäo de pesticidas utilizados na agricultura (RUSSEL 1982; IVALAV0LTA, 1995;

ALLOWAY,1995),

O zinco é importante para diversas funçöes enzimáticas como sintese protéica, no meta-

boljsmo de carboidratos, na divisäo e crescimento das células. A ingestäo excessiva, entretanto,

pode causar toxidez, proporcionando sintomas como febre, diarréia, vômitos e irritaçöes gas-

trointeslinais. Segundo ÊPA (1997), näo há estudos que comprovam a carcinogenecidade em

animais e seres humanos.

O lVjnistério da Saúde (2000) estabelece que para águas de consumo humano a concen-

traçäo máxima permitida é de 5 mg.L't, o mesmo valor é o permitido pela CONAMA (1986) para

o descarte de efluentes em corpos d'água.

2.4 - Solo

Solo é um sistema dinâmico, heterogêneo e complexo, que apresenta fases: sólida, liquida

e gasosa. Suas propriedades são da atuaçäo interativa de diversos fatores: rocha-fonte, clima,

topografia, atividade biológica, tempo e atividade humana etc, (ALLOWAY, 1995),
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0s minerais presentes no solo sä0, usualmente, resultantes da decomposição química de

fragmentos de rocha ou minerats secundários, incluindo argilominerais, óxidos e,

Quando um elemento é introduzido ao solo, pode dissolver-se na solução do solo, encon-

trar-se ligados a sitios de troca em constituintes sól¡dos orgânicos e inorgânicos; incorporar-se

ou fjxar-se em minerais; prec¡pitar-se com outros componentes; ou incorporar-se aos materiais

biológicos (ADRIANO,'l 986),

Propriedades do solo podem influenciar na mobilidade e fixação dos íons metálicos como:

textura e distribuição granulométrica, óxidos e hidróxidos (Fe, lVn, Al etc,), matéria orgânica,

CTC e pH do solo (QASIN & CHIANG, 1994; lVcBRlDE, 1994; ALLOWAY, '1995),

Dentre os mecan¡smos que afetam o comportamento e a biodispon ibilidade de metais no

solo pode-se citar os processos de sorção (adsorção e absorçäo), co-precipitaçã0, complexação

orgânica, seletivìdade dos agentes adsorventes, hidrataçå0, oxidação, redução etc, (KABATA

PENDIAS & PENDIAS, 1984; lMcBRlDE, 1994, S0L0lt/0NS et a/,, 1995; ALLOWAY, 1995).

2.4.1 - Argilominerais

São substâncras cristalinas, pertencentes ao grupo dos filossilicatos, silicatos hidratados,

essencialmente de Al e, às vezes, de lVg e Fe e quantidades menores de outros elementos

como Ca, Na, K, Cr, lVn e Li. Caracterizam-se pela pequena dimensäo e pela habilidade em reter

quantìdades substanciais de água e/ou ions na superfície da partícula, Raramente ocorrem na

forma pura nos solos e, em geral, apresentam colóides húmlcos e óxidos/hidróxidos precip¡tados

ligados a eles, Este complexo organo-mineral desempenha papel importante no controle das

concentraçöes iônicas no solo (BRADY, 1989; lVc BRIDE, 1994),

2.4,2 .Óxidos de Fe e Al

Oxidos e hidróxidos de Fe e Al desempenham importante papel no compoñamento dos

íons metálicos no solo. Geralmente ocorrem na fração argila, misturados com argilominerais e

apresentam, com freqüência, estrutura desordenada, Em regiöes de clima tropical, podem ser

mais abundantes que os argilomrnerais, Nos perfis de solos, precipitam a partir das soluçöes

percolantes podendo ocorrer como revestimento em paftículas do solo, e misturados com argi-

las; preenchendo vazios; ou segundo nódulos concênkicos (ALLOWAY, 1995).

Em relação à dinâmica dos metais no solo, óxidos de Fe e lVn co-precipitam e adsorvem

cátions presentes nas soluçoes intersticiais do solo, como os de Co, Cr, Cu, Pb, lVn, fMo, Ni, V e
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Zn e ânions, como HPOl e AsOl , Há, neste caso, relação direta com o pH e ApH do solo,

Outros fatores controladores da quantidade desses óxidos no solo são as condiçöes redox e

atividades de microorganismos (ALLOWAY, 1995),

No caso do alumínio, o óxido mais freqüente é a gibbsita, que ó um produto de alteraçäo e

hidrólise de minerais sjlicáticos de aluminjo, característicos de climas quentes tropicais e subtro-

picais. No meio natural, os hidróxidos de aluminio apresentam-se como partículas muito finas,

com dimensöes que podem chegar àquelas dos colóides (TAN, 1994; ALLOWAY, 1995).

2.4.3. pH do Solo

0 pH do solo é um dos principais fatores que controlam o comportamento dos metais e

outros processos que ocorrem no solo (ALLOWAY, 1995).

A medida do pH representa a concentraçäo de H. na solução presente nos poros do solo

que se encontra em equilibrio dinâmico com as superfícies negativas de suas partículas do solo

(ALLOWAY op. cif).

Os valores majs usuais de pH do solo estão enke 4 e 8,5, com extremos entre 2 e 10,5

(FULLER apud ADRIAN0, 1 996),

A mobilidade dos metais, em geral, diminui com o aumento do pH (ALLOWAY, 1995).

O pH é influenciado pelos cátions adsorvidos nas superficies das particulas do solo. 0

aumento de Al¡t e H- adsorvidos diminui o pH, enquanto a aumento de Na*, K*, Cah e Mg2*

torna-o maior (TAN, 1994),

2.4.4 - Capacidade de Troca Catiônica - CTG

A hoca iônica é um mecanismo reversível pelo que ions retidos na superficie de uma fase

sólida são substituidos por quantidade equivalente de outros íons. Essas trocas oconem sem

que haja alteraçäo ou decomposiçäo da fase sólida (BRADY, '1989), Quando esta troca envolve

cátions recebe o nome de koca catiônica,

A Capacidade de Troca Cationica (CTC), pode ser expressa pela quantidade de cátions

adsorvida de forma reversível (em moles de carga positiva) por unidade em massa de material

sólido (lttlcBRIDE, 1 994),
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2.5 - Extraçöes Seqüenciais Seletivas

Para avaliar a contaminação por um elemento é necessário que se conheçam suas formas

de combinação com os diferentes componentes do meio sólido, pois sua mobilidade dependerá

das transformações destas associaçöes (TESSIER et al. 1979, PULS ef al, 1992).

As extraçoes seqüenciais mostram-se eficientes para um estudo mais detalhado da ocor-

rência de associaçÕes entre os íons poluentes e os diversos componentes do solo,

As técnicas de extração geralmente envolvem competições entre a solução extratora e os

diversos componentes do solo, através de interferência em equjlíbrios pré-existentes, por mu-

danças de pH, lei de açäo de massas, introdução de ligantes mais fortes, mudanças de potencial

redox etc. (TESSIER ef ai, 1979)

Os métodos analiticos para avaliar o comportamento qu¡mico de ions metáficos em solos

e sedimentos são baseados em extrações seletivas, onde são utilizados reagentes apropriados

(TESSIER & BECKETT, 1989; ASIKAINEN & NlKOLAlDlS, 1994). As soluções utilizadas no

inicio såo mais específicas para atuarem em partículas fracamente ligadas e as do final maìs

fortes e até deskutivas ([-AKE 1987)
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3.1 - llhabela

llhabela é uma cidade do litoral norte de Säo Paulo, situada a 220 kn da capital (figura

3.1) o acesso é dado através das rodovias dos Tamoios (SP 99) e pela Rodovia Rio - Santos

(SP - 55), sua posição geográfica ó determinada pelos paralelos 23"42'e 23'56'5 e mer¡dianos

45"41'e 45'28'W, com altitudes que variam de 0 a aproxìmadamente 1300 m.

Conhecida como llha de São Sebastião é separada do continente por um canal com cerca

de 1,5 km de largura, a travessia do canal é fetta por "ferry boaf' que dura cerca de 20 minutos,

sendo a maior ilha do litoral sudeste brasileiro, ocupando uma área de 335.930,000 m2. Também

fazem parte do arquipélago as ilhas das Cabras, Vitória, Serraria, Búzios e Sumítica, além de

outras nove ilhas menores e duas lajes. Além da extensão territorial de sua ilha princ¡pal (muni-

cipio de llhabela), o arqujpélago destaca-se por fornecer grande aporte de água doce, em meio

às condiçÕes oceânicas. Ela apresenta seu contorno constituído, predominantemente, por cos-

toes rochosos e caracteriza-se por apresentar mudanças climátìcas em função de sua grande

variação altitudinal, e, finalmente, é importante citar que ela abriga excepcionais exemplares de

formaçöes do domínio lVata Atlântica (SIVA 1998a)

O Parque Estadual de llhabela abrange cerca de 83% da ilha, iniciando-se a partir da cota

200 m na face voltada para o continente, nas demais localidades a cota varia, podendo iniciar

tambóm na cota 0 m,

Sua população é de 20,836 habitantes (18cE,2002), mas no verão há uma população

flutuante de até 150,000 habitantes, O total de domicílios em llhabela é de 6.440, sendo 51 ,6%

ocupados permanentemente e o restante (48,3%) encontra-se desocupado a maior pa(e do ano,

servindo como residência para turistas. A porcentagem de domicílios urbanos com sistema sa-

nitário e de esgotos inadequados é de 96,7% (Slt/A,1998a).

As principais atividades econômicas do município são o turísmo e a pesca. O turismo ca-

racteriza-se pela sazonalìdade (ocorre principalmente nos meses de verão). Segundo dados

obtidos junto à DERSA, responsável pela operação de travessia das balsas entre Säo Sebastião

e llhabela, o fluxo de veiculos de São Sebastiäo à llhabela foi de 135,478 no mês de janeiro de

2000, não superando 64.375 no môs de maio do mesmo ano.

A planicie do Perequè, onde se encontra o lixão de llhabela pode ser considerada como

pertencente à família geográfica das pequenas planicies com vertentes escarpadas, comuns no

litoral de Säo Paulo,

17

3 - ÁREA DE ESTUDo



Figura 3.1: Localização da área de estudo (nndificado de GARDA, 1g95)



No total, a bacia hidrográfica do Rio Perequê se desenvolve em anfiteatro (figura 3.2), em

torno da pequena planície; possui 56 km2, abrangendo 1/6 da llha de São Sebastiã0. Possui uma

hidrografia constituída por pequenos escoadouros das escarpas montanhosas, que se reúnem

em direção à praia para formar o Rio Perequê, sendo os maiores ribeíroes: o Ribeirão do Cego

(7,300 m), o da Tocas (7.S00 m) o da Água Branca (5.400 m) e os cónegos da Conida (5,100 m)

e da Zabumba (6.500 m), além de seus inúmeros afluentes e mais quatro minúsculos córregos

que se encaminham diretamente para o mar (FRANÇA, 19S1),

Figura 3.2 - Bloco da bacia do Rio Perequê, onde se localiza o lixäo de llhabela (modificado de
FRANçA, 1951).

Enquadrada pelo relevo dos dois maciços da llha, volta-se para o canal de São Sebastião

em face da cidade de mesmo nome. É a maior planÍcie da ilha não possuindo, contudo, mais do

que 12,5 km2 (SMA, 1998a), Nesta região concentra-se o maior número de casas do município

(figura 3.3)
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ILHABEI-A

Figura 3.3 - Uso e ocupação do
POLETTE,1995)

solo na microbacia do Rio Perequê (modificado de



3.1.1 . Geologia Regional

A geologia da llha de São Sebastiäo foi definida por FRETTAS (1947) e HENNTES &

HASUI (1977), sendo posteriormente complementada com os trabalhos de BELLIENI ef a/,

(1990), GARDA (1995) e LIiVA (2001), Ela é constituÍda por rochas gnáissicas pré-cambrianas

do Complexo Costeiro, intrudida no Cretáceo por diques de composiçäo básica, ultrabásica e

alcalina e por três corpos sienÍticos alcalinos e um corpo menor de natureza básico-alcalina,

Depósitos sedimentares recentes derivados das rochas mais antigas são associados às encos-

tas, rede de drenagem e à zona costeira,

O embasamento Pré-Cambriano consiitur-se principalmente de gnaisse facoidal, que se

distribui largamente na ilha, Aflora na Serra do lVar, com pequenas modificações na cor e no

tamanho dos porfiroblastos de microclínio, Surbordinad amente o embasamento apresenta bioti-

ta-gnaisse, oligoclásio-gnaísse e rochas metamorfisadas em hornblenda-gnaisse,

Os diques de rochas básicas são quimicamente subalcalinos e ocorrem concordantes com

as estruturas gnáissicas, com orientaçåo NE-SW. Exibem textura holocristalina, porfirítica e pi-

lotaxítica e dividindo-se em três tipos petrográficos: diques de diabásio intergranular de orlenta-

ção NÊ-SW com espessuras de 10 a 30 cm; basalto porfiritico com fenocristais de felclspato de 1

a 2 mm; basalto pilotaxítico com cristais amarelados de piritas de ocorrência rara (FREITAS,

1947)

Diques ultrabásicos são melhores observados na costa NE da ilha. 0s diques alcalinos

têm portes e aspectos variados, podendo aparecer com delicados veios ou corpos tabulares cle

alguns metros, constituídos principalmente por traquitos e fonólitos.

0s três núcleos principais de rochas alcalinas sao o "stock" da Senaría, o de São Sebasti-

ão e o da peninsula do Boì (lVirante), havendo outros corpos menores ao longo do litoral do ca-

nal e do litoral leste, Todos estes corpos são constituídos por rochas sieníticas, moshando uma

diskibuiçåo de tipos litológicos tendendo de termos mais ácidos nas bordas a intermediários no

centro, chegando a sienitos nefenilicos no núcleo do stock do mirante. Quanto às rochas básico-

alcalinas apresentam tipos pekográficos diversos, de ijolitos a gabros nefelíticos, que ocorrem no

sfock das Canas e peridotitos a leucogabros da Ponta da Pacuiba,

0s depósitos recentes compreendem sedimentos incoerentes aluviais, marinhos ou fluvi-

ais, de idade holocênjca. São todos de fontes tenígenas e distribuidos entre os ambientes de

sedimentação continental e marinho, 0s depósìtos continentajs constituem talus e aluviöes, sen-

do o talus composto por clastos das rochas da ilha (principalmente gnaisse, nordmarquito e

q uadzo-andesito), com dimensöes variando de seixos a matacÕes de oito metros de diâmetro.
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os depósitos marinhos säo constituidos de areia de granulometria grossa a fina e cascalho

(FRETTAS 1947)

A figura 3,4 apresenta o mapa geológico da região onde esiá situado o lixão de llhabela,

3.1.2 . Geomorfologia

Inúmeros eventos geológicos condicionaram as formas de relevo da llha de São Sebasti-

ä0. Almeida (1976) e Silva et al. (1977) propoem um esquema evolutivo de toda a plataforma

continental oriental brasileira, no trecho compreendido pela serra do lVlar, onde se jnsere llha-

bela.

Segundo estes trabalhos, a ilha passou por fases evolutivas compreendidas entre o Jurás,

sico Superior e o Cretáceo Médro, quando tem início o tectonismo que afetou o litoral sul-oriental

brasileiro; entre o cretáceo Superior e o Eoceno, com ocorrência de grandes falhamentos esca-

lonados, paralelos à linha de costa, seguido por eventos de vulcanismo; entre o final do Oligoce-

no e o transcorrer do Plioceno, com reativação da tectônica "rúptil" e desenvolvimento de ciclos

erosivos, que associados deram origem ao recuo da borda do Planalto Atlântico e ao isolamento

de uma porção continental, representada pela área atualmente denominada llhabela; e final-

mente o Quaternário, onde processos erosivos e sedimentares associados às flutuaçöes glácio-

eustáticas respondem pelas principais feições morfológicas,

Prres Neto (1992) indica que as rochas alcalinas, dadas à sua constituição mineralógica e

anìsotropia, suportam quase a totalidade do relevo de montanhas, Tais locais são ambientes

exclusivamente exportadores de água e sedimento, havendo constante remoção de solos, que

resulta em afloramentos rochosos e pequenas espessuras no manto de alteraçã0,

As montanhas constituem um dos maiores maciços brasileiros devido às erupçöes clo

magma alcalino, provavelmente do Jurássico, sendo constituídas por uma série de plutonltos, A

lormação das rochas encaixantes, nos bordos da ilha, atribui-se iclade pré-cambriana e constitu-

em-se de granitos e gnaisses, Além dessas formações fundamentais, ocorrem eruptivas básicas

(basaltos) e eruptivas ácidas (quartzo-dioríticas), As planícies são constjtuídas de depósitos re-

centes, quaternários, na maior parte originários das montanhas Freitas (1947).

Nas alcalinas, as declividades são predominantemente superiores a 30%, caracterizando

encostas íngremes, por vezes escarpadas, e as altitudes ultrapassam a '1000 metros (Silva et ai,

1977),
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Figura 3.4 - Mapa geológico da região do lixäo de llhabela - SP (adaptado de MME , 1972)



O solo da llha de São Sebastiäo e caracterizado como um Cambissolo Háplico.

Conforme EIVBRAPA (1999), Cambissolo, são solos constituidos por material mineral, que

apresentam horizonte A ou histico com espessura menor que 40 cm seguido de horizonte B

incipiente e satisfazendo os seguintes requisitos:

. B incipiente não coincidente com horizonte glei dentro de 50 cm c1a superficie do solo;

. B incipiente não coincidente com horizonte plíntico, e;

o B incipiente näo coincidente com o horizonte vértico dentro de 100 cm da supefície clo

solo; e não apresentar a conjugação de horizonte A chernozênico e horizonte B incipi-

ente com alta saturação por bases e argila de atividade alta,

A maior parte dos cambissolos do Estado de São Paulo ocorre em duas situaçöes distin-

ias: em terrenos planos de planícies aluviais e em terrenos de reievo bastante acídentado vari-

ando de forte ondulado a escarpado.

Estes últimos apresentam severas restriçöes quanto ao uso agrícola. Os localizados em

solos escarpados apresentam limitaçöes mesmo âo uso pastoril e florestal devido à sua alta

capacidade de degradaçä0, Tais solos apresentam elevada erodibilidade e forte limitação à tra-

fegabilidade a qual é ainda agravada pelos freqüentes afloramentos de rochas e pela presença

de solos rasos representados pelos neossolos litólicos, Além disso, estes cambissolos são bas-

tante pobres em nutrientes ácidos, apresentando elevados teores de Al3- trocável, condição clifi-

cil de ser corrigida devido às limitaçöes de trafegabilicJade.

É comum a presença de solos apresentando horizonte C (saprólito) constituído por rocha

parcìalmente intemperizada a profundidades superiores a 1,5 m. Geralmente tais saprólitos

apresentam significativo estágio de intemperismo, sendo, portanio, de consistência branda, não

oferecendo limitaçoes ao sistema radicular das plantas,

Com exceção dos solos que ocorrem em refevo ondulado, as limitaçöes para implantação

de aterro sanitário, depósitos de efluentes e lagoas de decantação são severas, qualificando,os

como ìmpróprios para tais usos,

3.1.3. Condiçoes Climáticas e Vegetaçäo

Segundo Sjlva ef a/, (1977), o clima da região caracteriza-se como subtropical úmido, sen-

do influenciado por duas massas de ar das vertentes atlânticas; a massa tropical A ântica,

quente e úmida e a massa polar Atlântica, fria e úmida, Apresenta caráter mesotérmico e uma

grande incidência anual de chuvas, sem ocorrência de periodos secos. A região da llha e São
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Sebastião insere-se num domínio climático caracterizado como subseqüente úmido com 1 a 2

meses mais secos.

As temperaturas medias anuais, para a região litorânea são de 22"C, podenclo chegar até

40"C nos períodos mais quentes, enquanto que a temperatura média mínima, do mês mais frio é

inferior a 16'C (Lima, 2001).

Em todo o território de llhabela a rede de drenagem densa e perene reflete, entre outros

fatores, as condiçöes climáticas típicas do litoral sudeste brasileiro, com ocorrência de chuvas o

ano todo, com maior concentração no verão e também nos episódios de frontogênese por ocasì-

ão da passagem das massas de ar polar, Em funçäo de seu relevo, no entanto, que funciona

como uma verdadeira barreira, toda a face da llha de São Sebastião voltada para o mar aberto

apresenta uma pluviosidade maior, próxima de 1500 mm/ano em relação à face voltada para o

continente, com aproximadamente 1300 mm/ano, A llha de são sebastiäo apresenta aincJa vari-

açöes climáticas altitudinais, muito bem marcadas pelas mudanças na vegetação,

A figura 3,5 apresenta os principais rios da microbacja do Rio Perequê,

Durante o ano a umidade relativa do ar fica próxima de 86%, tendo seu grau de evapora-

ção baixo, com valores módios de 33 mm no inverno e 41 mm no verão (GTZ, 2000),

A vegetação da região é caracterizada por Silva et al. (1977) como uma floresta Perenifólia

Higlófila Costeira, tendo uma formação climax, com predominância de espécies arbóreas, quase

sempre em densos agrupamentos, oconendo na região o grupo das latjfoliadas. Ocupa as es-

carpas da Serra do lVar, caracterizando um tipo de floresta ligada ao relevo, que sendo abrupto

permite a disklbuiçao das árvores em níveis, propiciando uma boa absorção da luz solar, Este

fator, aliado ao elevado grau de umidade e pluviosidade da regiã0, possibilita o desenvolvimento

de uma flora exuberante podendo ser observadas várias espécies de canela, jatobá, sapucaia,

jacarandá, barriga d'água, caixeta, oiticrca, cedro, ipê, jequitibá, louro pardo, vinhático, palmeiras,

orquidáceas, bromélias e aráceas.
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3.2 - Area de Pesquisa

3.2.1 - Localizaçäo do Lixão de llhabela

A área de pesquisa localiza-se aproximadamente 5 km do centro da cidade pela Rodovia

SP 131 na planicie do Perequê, onde se encontra o lixão municipal, em atividade desde lgBZ

(figura 3,6),

Nas proximidades, a mais ou menos 100 m, tem-se uma escola de ensino fundamental,

freqüentada por crianças da regìã0, assim como pequenos estabelecimentos comerciais, quitan-

das, mercearias, bares, pousadas, casas residenciais e de veraneio.

A área reservada para a disposição de lixo, possui 65.000 m2 e dista aproximadamente

'1000 m do mar. Cerca de 40,000 mz são utilizados na disposìção cle residuos como lixo domésti-

co, podas, entulhos, pneus, materiais ferrosos etc, (GTZ, 2000)

Atualmente, denko da área reservada para a disposição do lixo, têm-se dois locais distin-

tos, um com aproximadamente 1000 mz, que recebeu lixo do início do funcionamento do lixão

até 1998, quando um novo local de disposição passou a ser operado.

No Estado de São Paulo há um índice de qualidade de residuos (lQR), todos os anos

cada municipio tem seu local de disposiçäo de residuos avaliado; o líxäo de llhabela recebeu o

índice 3,0 em 2001 (SIVA, 2002), em 1997 este índice era 4,5, (SIVA, 1998b), clemonstrando que

o município tem disposto seus resíduos de maneira inadequada, apresentando também uma das

situaçöes mais críticas do Litoral Norte,

3.2.2. Caracterização do L¡xo Produzido em llhabela

Estima-se que no município de llhabela são produzidos 23 t/dia de lixo doméstico, sendo

que nos meses do verão essa quantidade chega a 32 t.dia'l. Ou seja, o recebimento de lixo é de

aproximadamente 690 t.mêsi nos meses de março a novembro e cerca de 960 t,mês-t de de-

zembro a feverejro (GTZ, 2000).

0 peso especifico do lixo gerado no munjcípio é 0,15 t,m'3; com a compactação dos cami-

nhöes coletores, esse valor é aumentado para 0,4 t. m 3,

Quanto à composição do lixo que chega ao lixäo de llhabela fora da temporada (figura

3.7), percebe-se que 54% do peso e matéria orgânica, 38% sao mate¡iais com potencial para a

reciclagem e 1% säo materiais perigosos (latas de tintas e vernizes, frascos de inseticidas, lâm-

padas e baterias usadas).
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Figura 3.6 - Localizaçâo do lixao de llhabela - SP
FONTE: (a)TM Landsat 7 (composição 3:4:5), (b) Prefeitura Municipal de llhabela (2000)
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FONTE: cTZ 2000

Figura 3,7 - Composição do lixo de llhabela (fora da temporada)

3.2.3 - Coleta e Disposição do Lixo

A Prefeitura Municipal é responsável pela coleta, transporte e disposição dos resíduos ge-

rados em llhabela.

No município näo há coleta seletiva dos materiais recicláveis, porém, existem pontos de

entrega voluntária (PEVs) espalhados na cidade. Estes materiais são coletados e levados ao

centro de triagem que tem sua sede no lixão municipal e separados por categorias (latas, mate-

riais ferrosos, plásticos, PETs e papelões) e vendidos, tendo sua renda revertida para a creche

mantida pela prefeitura.

Os resíduos dos serviços de saúde são coletados por uma empresa particular e encami-

nhados para a incineração que é feita fora do município,

A prefeitura dispoe de uma frota com quatro caminhões compactadores com capacidade

para 12 m3 de lixo (4,8 ton) e dois caminhÕes menores (capacidade de 4 m3), que são utilizados

na coleta de lixo nas ruas de difícil acesso. No período onde estes caminhões não são suficien-

tes para a coleta de todo o lixo produzido (meses do verão), dois caminhoes tipo basculante

(capacidade 6 m3) também são utilizados.

Os caminhöes que chegam ao lixäo para depositar qualquer tipo de resíduo (lixo domésti-

co, entulho e podas), são cadastrados em planilhas desenvolvidas no âmbito deste projeto e

preenchidos diariamente pelos vigias.

E papel

I metais

Elvidro

tr plástico

lm. perigosos

Et m. orgân¡ca

I outros
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Em 2001, essas planilhas foram analisadas com ênfase nos residuos domésticos que fo-

ram depositados no lixão. As figuras 3.8 a 3.10 apresentam a quantidade (toneladas) de lixo que

foi aterrada nos periodos de veräo e inverno.

r000

800

o 600
oIt
.Eo
Êo

¿100 tllrl
-a

Figura 3.8 - Quantidade mensal de resíduo (tonelada) que foi aterrado no lixão de llhabela

Observa-se que a quantidade de lixo disposta (toneladas) no lixäo de llhabela aumenta si-

gnificativamente nos meses do veräo (cerca de25o/o). Deve-se ressaltarque nos meses do ve-

rä0, o peso específico do lixo é menor que nos meses fora da temporada, o que indica que a

quantidade de caminhões utilizadas para a coleta é maior e conseqüentemente o volume da lixo

aterrado é bastante superior ao disposto nos demais meses.

A média diåria nos meses do inverno é de aproximadamente 23 t.diai, no veräo, fica pró-

xima de 32 t.dia¡, sendo que no feriado do carnaval a média da semana foi de 44 t.diar, com

pico de 64 t.dia¡ (quarta-feira),

janelro feverelro março junho julho agosto outubro

2001
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Figura 3.9 - Recebimento diário de resíduo no lixão de llhabela (verão)
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Figura 3.10 - Recebimento diário de residuo no lixão de llhabela (inverno)

3.2.4. Disposição dos Resíduos Sólidos Domésticos

A área utilizada pa.a a disposiçäo não recebeu nenhum tipo de preparaçä0, como imper-

meabilização do solo e canaletas para a coleta de chorume, águas pluviais e dutos para gases.

Em alguns pontos, no entanto, é possível observar o afloramento do embasamento cristalino o

10 11 12 t3 14 15 16 l7 18 1S 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

lunho - 2001
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que indica que o solo de alteração näo deve ter espessura adequada para a disposição de resí-

duos (F0T0S 01, 02 e 03),

A área de disposição do lixão de llhabela é dividicla em dois depósitos; o primeiro recebeu

resíduos domésticos de 1987 até 1998 e o segundo vem recebendo os resíduos desde o encer-

ramento das ativjdades do primeiro,

As áreas de disposiçäo (antiga e atual) säo divididas por uma canaleta feita no próprìo solo

onde o chorume produzìdo pela decomposição dos resíduos e a água pluvial såo drenados ate

um local denominado lagoa de infiltraçã0.

A lagoa de infiltração tem aproximadamente 1b m de raio e localiza-se a jusante dos de-

pósitos, ao lado do cenho de triagem. o chorume e a água pluvial são retidos neste local e pos-

teriormente infilhados no solo que também não recebeu nenhuma preparação para tal atividade.

o lixo é depositado pelos caminhöes coletores, e em seguida e misturaclo, com auxílio de

trator tipo esteira, com o solo proveniente de cortes de morrotes da própria área. Não há forma-

çäo de células de lixo com o recobrimento com solo, ocorrendo apenas um revolvimento do lixo

com o solo e muitas vezes com o lixo depositado anteriormente (FOTOS 04 a 07),

É interessante ressaltar a existência de cluas ravinas onde a água permanece quase sem-

pre em contato com a massa de resíduo disposto,

Segundo GTZ (2000) se as condiçöes de operação do lixäo não forem otimizadas, a vida

útil será de mais B a '10 anos, e haverá problemas de estabilidade geotécnica, devido à má com-

pactaçåo do lixo nos caminhões coletores e pelo trator tipo esteira, A produção de gases tam-

bém poderá aumentar as reclamaçöes que já existem por parte dos moradores da regiäo e a

qualidade da água subterrânea pode ser influenciada pelo nåo tratamento do chorume produzido

(POLETTE,199s)



FOTO 01 - Obras para o inlcio da operaçåo do depósito novo

FOTO 02 -Rocha alterada conservando estrutura FOTO 03 - Rocha alterada e afloramento do
embasamento



F0T0 04 - Lixão de llhabela - SP (dezembro de 2001)

FOTO 05 -Disposição dos rælduos no lixão

FOTO 07 - Lixão em operaçäo

FOTO 06 - Lixo revolvido com o solo

FOTO 08 - Presença de urubus no lixäo



As diferentes etapas deste trabalho säo apresentadas, esquematicamente, na figura 4.1,

4-MATERIAISEMÉTODOS

Figura 4,1 - Etapas do habalho desenvolvido

4.1 - Levantamento Regional

Trabalhos Laboratoriais

Foi realizado levantamento dos mapas existentes da região do lixão de llhabela, desta-

candose assim, a geologia (1:100,000), drenagens e topografia (1:10.000), bem como a planta

do lixão (1:1.000),



4.2 - Levantamento Geofísico

ttvo

No levantamento geofísÍco foi utilizado o método do caminhamento eletromagnético indu-

Foram efetuadas linhas de caminhamento eletromagnético nas ruas do entorno do lixã0,

utilizando-se o equipamento Elv - 34 (Geonics - modelo 3DL), operado com espaçamento enke

as bobinas sempre igual a 10 m nos eixos vertical e horizontal, tendo como profundidades teóri-

cas de investigaçåo de até 15 m e 7,5 m para os respectivos eixos,

Dentro da área reservada de disposiçäo dos resíduos foram efetuados caminhamentos

eletromagnóticos utilizando-se o equipamento Elv - 31 (Geonics), operado com espaçamento

entre as bobinas igual a 3,66 m, com profundidacfe teórica de lnvestigação de ate 4 m,

No total, foram executados 1730 m cle caminhamento nas ruas próximas ao lixão e 1145 m

denko do lixão.

Na figura 4.2, esIëto localizadas as linhas de caminhamento eletromag nético.

4.3 . Coleta de Amostras

Durante as etapas de campo foram coletadas amostras de solo, águas subter¡âneas, eflu

entes e de chuvas em diversos pontos indicados na figura 4,3.

4.3.1 . Amostras de Solo

As amostras de solo foram coletadas em pontos estratégicos do depósito cle residuos, na

lagoa de infiltração no período que se encontrava seca e na perfuraçäo dos poços para coleta da

água subtenånea.

As amostras, com cerca de 2 kg, foram acondicionadas em sacos plásticos que foram de-

vidamente lacrados, rotulados, acondicionados em caixas de isopor,

4.3.1.1 - Depósito de Resíduos

A amoska de referência (SD 1) foi coletada no local onde é ext¡aído o solo utilizaclo para

a cobertura dos resíduos, situado dentro da área do lixão de flhabela, a montante do depósito

(F0T0 0e)
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Figura 4,2-Localização das linhas de caminhamento eletromagnético (EM - 31 e EM - 34)



4,3 - Localizaçäo dos pontos de coleta de amostras de solo e chorume



FOTO 09 - Coleta do solo de referência

FOTO 12 e 13 - Coleta de solo associado ao perfil de disposiçäo



O lixão é dividido em dois depósìtos distintos, poróm contíguos - um que está sendo ope-

rado desde 1998 e outro que teve suas atividades encerradas na mesma data. As amostragens

foram realizadas principalmente no depósito antigo, onde o lixo está aterrado há pelo menos

quatro anos, Por encontrar-se em constante operação não foram coletadas amostras no clepósito

atual.

As amostras de solo SD 2, SD 3 e SD 4 formam o grupo de materiais que estavam em

contato com o lixo disposto (FOTo 10) e sD 5, sD B e sD 9 são as amostras em contato direto

com o chorume produzido pela decomposição do lixo,

As amostras SD 6, SD 7e SD '10 foram coletadas nas canaletas no próprio solo que dre-

nam o chorume e água pluvial dos depósitos ató a lagoa de infiltração (FOTO j i)

Coletaram-se também amostras do perfil do solo do depósito de resíduos. Coletou-se

amostras do solo de cobertura com cerca de 15 cm de espessura (SD 1 l a), outra amostra (SD

1 1b) no lixo disposto e por último, do solo da base do depósito (SD 1 1c) (FOTOS 12 e 13),

É ímportante assinalar que, apesar de ter coletado cerca de 2 kg de material, a quantidade

de restos de embalagens (plásticos, latas, entre outros) foi muito grande, reduzindo a porçäo útil

da amostragem.

4.3.1.2- Lagoa de lnfiltração

A lagoa de infiltração na epocas de chuvas, possui aproximadamente 300 m2 de espelho

d'água (FOTO 14) e no período de estiagem, a lagoa encontra-se praticamente seca (FOTO 15).

Neste período, com auxilio do trado manual, foram perfurados cinco poços de 0,60 m de profun-

didade com coletas de amostras de solo da superficie e do solo que estava em contato com o

efluente (a partir de 0,40 m),

No ponto A a partir de 0,80 m foi encontrada rocha alterada, o que impossibilitou a coleta

de efluente , Nos demais furos foram coletadas amosiras de efluente associadas ao solo,

40



FOTO 14 - Lagoa de infiltraçäo - coleta de chorumG

Foro 1s - Lagoa de infiltração - coreta oeffi



Após o levantamento geofísico, foram escolhidos pontos estratégicos e perfurados quatro

poços para a coleta de águas subterrâneas.

Na região do lixäo nåo há coleta de esgoto doméstico, por este motivo, cada resiciência

possui fossa para o armazenamento de seus dejetos, As casas situadas próximas ao lixão pos-

suem, na maioria dos casos "fossas negras" que simplesmente armazenam e infíltram a parte

líquida do esgoto sem a preocupaçäo de tratá-fo, näo há um critério para construção destas fos-

sas.

Na perfuração de poços para a verificação da influência da infiltração do chorume na água

subterrânea e no solo da região do lixåo levou-se em conta as fossas exjstentes na regiã0, Na

ocasião foram perfurados quatro poços fora da zona de interferôncia clestas fossas.

As amoskas foram coletadas à medida que as mudanças das caracteristicas do solo como

cor, textura foram sendo observadas, 0 número de amostras coletadas em cada poç0, podanto,

foi variável. Na tabela 4.1 relaciona-se a profundidade das amostras coletadas em cacia poç0,

Tabela 4.1 - Profundidades de cada amostra de solo coletada no perfil dos poços

PM1,PM2,PM3ePM4

4.3.1.3 - Poços

PIV ,1

PM2

Amostras
PIV 1I

PM 1II

Ptv lltl
PIV 1IV

PM IV

PIV 4

NA = nivel d'água

PIV 2I

Ptv 2il
PM 2ilt

Prv 3il
Ptvt 3ltl
PIV 3IV

supelicie
0,90

1,40

1,60

PIV 4I

Pt\4 4il

Ptv 4ilt

PM 4IV

1.90 NA

superfície

1,20

1,70 NA

1,0

1,80

2,30 NA

superfície

1,10

2,60

3,50 NA
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os poços foram perfurados com auxílio de trado manual, com 2" de dìâmetro; utilizaram-se

tubos de PVC de %", providos de ranhuras em suas bases ate a altura de aproximadamente 50

cm, 0s tubos foram enleados com bidim, e assentados com pré{iltro.

0s poços Plv 1 e Plv 2 foram perfurados próximos aos depósitos, sendo plv 1 a montante,

do lado externo da rua que o contorna,0 poço pi\4 2 situa-se na região compreendida entre o

depósito antigo e o atual; ciurante a perfuração observou-se, neste local, a presença de lixo en-

terrado,

0s poços Pl\4 3 e PM 4 foram perfurados nas ruas do entorno do lixã0. plv 3 foi perfurado

onde há uma caixa de alvenaria que recebe efluentes da lagoa de infiltração por intermédio de

uma tubulaçäo subterrânea (F0T0s 16 a 1B) que em seguida é infiltrado no solo. o poço pM 4

foi perfurado próximo à rua São José ao lado da área do lixã0.

4.3.2 - Amostras de Chorume, Águas Subterrâneas e Chuvas

As amostras de chorume, águas subterrâneas e de chuvas foram filtraclas em membranas

filtrantes de acetatocelulose (0,45 pm), preservadas com HNOs 1 :'j e Hzso¿ 1 :1, mantidas a

temperatura de 4'c e destinadas às análises químicas por absorção atômica. Durante a amos-

tragem, foram medidos parâmetros como pH, Eh, condutividade elétrica, temperatura e alcaljni-

dade (FOTOS 19 e 20),

4.3.2.1 - Chorume

As amostras de chorume foram coletadas conforme procedimento adotado por AWWA ef,

a/ (199s),

Foram coletadas amostras de chorume nos periodos chuvosos (CH 01, CH 02 e CH 04) e

seco (cH 03 e cH05) durante o ano de 2001; no ano de 2000 com a lagoa seca foram coletadas

amostras de chorume a uma profundidade de 0,50 m,
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As amostragens das águas subterrâneas foram executadas de acordo com as normas da

ABNT (1997) com esgotamento do poço por 3 vezes; após o estabelecimento clo nível d,água

utilizou-se uma bomba manual para a coleta das amostras,

Para as coletas de água de chuva foi instalado um pluviômetro nas imedìações do lixã0.

4.3.2.2 - Águas subterrâneas e de chuva



FOTO 16 - Tubulação de infiltração do chorume

FOTOS 17 e 18 - Caixas que drenam o chorume



¡619¡9 - ¡quipamentos utilizados no campo

FOTO 20 - Medição dos parâmetro no campo



4.4 * Trabalhos Laboratoriais

As amostras de solo foram secas na temperatura ambiente, Em seguida, foram destorroa-

das, peneiradas e quarteadas, de modo a torná-las representativas; foram utilizadas frações

menores que 2 mm.

As amostras de águas subterrâneas, de chuvas e de efluentes foram analisadas quimica-

mente,

4.4.1 - Análises Granulométricas

As análises granulométricas qualitativas e quantitativas foram realizadas no Laboratório de

Sedimentologia do lnstituto de Geociências da USP,

As análises qualitativas foram efetuadas pelo método da decantação e peneiramento, que

consiste na desagregaçã0, secagem ao ar lìvre, eliminaçåo da matéria orgânica com água oxi-

genada, efiminação da fração 2 mm e dispersäo com polifosfato seguida da separação da fraçäo

argila e sílte fino por lavagens sucessivas com sifã0.

As análises quantitativas foram realizadas utilizando-se o lVétodo da Pipeta de "Robinson",

4.4.2 . Determinaçäo de pH de Solos

As medidas de pH do solo foram efetuadas utilìzando-se a metodologia do lnstituto Agro-

nomico de Campinas (1986) modificada por Hypolito (2001), que consiste na mistura de solo

seco (fração menor que 2 mm) com 2,5 vezes seu peso em água, que é mantida em agitação

por 15 minutos e em repouso por 30 mìnutos, Após o periodo mede-se o pH com potenciômetro

previamente aferido com soluçoes-tampão padräo de pH 4,00 e 7,00. O procedimento é repetrdo

com soluçäo de KCI 1 l\4.

Com estes procedimentos obtem-se os valores de acidez atìva (H*v,es - pH¡æ) e acidez

total (pHrcr), que corresponde aos H* livres somados aos associados pela hidrólise dos cátions

trivalentes deslocados pelo KCI das posições de koca dos minerais dìsponiveis no meio

(ALLOWAY,1995)



4.4.3 - Capacidade de Troca Catiônica - CTC

A capacidade de troca catiônìca foi determinada segundo método de EÍI/BRAPA (1997), as

determinaçöes foram realizadas pelo Laboratório do Departamento de Solos e Nutrição de

Plantas da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz",

4.4.4 - Análises Mineralógicas

As análises de difratometria de raios X (metodo do pó) foram realizadas utilizando difra-

tômetro SlE|\4ENS D 5000, do Laboratório de Raios X do Departamento de lVinerafogia e Geo-

tectônica DIVG - USP, operado com tubo de cobre, radiação ka,40 kV,40 mA, varredura 20

entre 2 e 70", passo de 0,05" e tempo variável (0,5 - 2 s).

Na interpretação dos difratogramas, foi utilizado o software EVA, que conta com fichas de

identificação do Joint Committee on Power Diffraction Standards (JCPDS)

4.4.5 " Extraçoes Seqüenciais

Neste kabalho foi utilizada a metodologia adaptada por Hypolito (2001), que consiste em

cinco diferentes fases de associação metaisisolo; a) ions solvatados; b) íons metálicos trocáveis;

c) íons metálicos associados aos carbonatos; d) íons metálicos associados a compostos de ferro

e manganês e e) íons associados à matéria orgânica.

Foram pesados, em balança analítica, 2,0000 g de solo (fraçäo menor que 2 mm), que fo-

ram transferidos para o tubo de centrífuga de 125 mL; para cada etapa foi adicionada sua res-

pectiva solução extratora, que após o tempo de contato foi centrifugada. 0 sobrenadante foì

filtrado e acidulado com HNO¡ (até pH menor que 2) e esta solução foi analisada por espectro-

metrìa de absorçäo atômrca.

A labela 4.2 apresenta os reagentes utilizados em cada etapa da extraçã0,
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f abela 4.2 - Reagentes utilizados e tempo de contato utilizados nas diferentes eta-

pas das extrações seqüenciais das amostras de solo

Etapa Reagente Tempo de contato

A Agua deionizada 10 minutos

B Acetato de sódio (pH 5,0) 10 minutos

D Ditionito de sódio
Citrato de sódio

4,5 - Testes de adsorção

Acido nítrico
E Agruài'grruä, jæzl 

,33o"minutos
n..tuto i.äÀnr 

'' (banho-maria)

Acido cítrico
Acetato. de 9óQ19 (qH B 2) 30 minutos

O solo teve sua capacidade de retenção de metais avaliada de duas formas: utilizando

chorume e soluçöes de metais (Pb2- e Zn2),

4.5.1 - com Chorume

O chorume utilizado nos testes de adsorçäo foi coletado na lagoa de armazenamento do

lixão de llhabela - São Paulo com leituras de pH, temperatura e condutividade, A amostra foi

preservada com HN0¡ (pH menor que 2) e destinadas às análises quimicas por espectrometria

de absorção atômica.

As amostras destinadas ao teste foram mantidas em temperatura menor que 4'C até o iní-

cio do experimento,

Foram mantidas em períodos pré-estabelecidos (1; 5; 7; 10; 15; 20 e 30 dias) 15,00009 de

amostra de solo em contato com o chorume, com agitaçäo eventual, Após esses periodos as

misturas foram filtradas e analisadas quimicamente.

4.5.2 - com Soluçoes

60 minutos
(banho-maria)

Para verificar a capacidade de retenção de metais pelo solo utilizado como base e cober-

tura dos residuos sólidos no lixão de llhabela, foram realizados testes de adsorção dos metais

Pb2+ e Zn2+ no solo não impactado,

Foram preparadas soluçöes de 0,1; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 e 20,0 mg.L't de Pbh e

Znz".
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Em bequeres foram pesados 15,0000 g de solo näo impactado; adicionaram-se 200 mL da

solução de concentraçöes conhecidas que permaneceram em coniato por 7 dias com eventual

agitaçã0. Após este período filtrou-se a solução que em seguida foi acidulacla com HN03, avo-

lumada e destinada às análises químicas,

As soluções (iniciais e finais) de Zn foram analisadas pelo método de ICP - AES, e os teo-

res de Pb determinados por espectrofotometria de absorção atômica,

4.6 . Análises Químicas

As análises de águas superficiais, de chuva, de chorume e das soluçöes geradas a partir

dos testes laboratoriais foram realizadas por especkomekìa de absorçäo atômica no laboratório

de Hidrogeoquimica ll do CEPAS (Centro de Pesquisa de Águas Subterrâneas - USP), no Labo-

ratôrio de meio ambiente do SENAI "lVário Amato" e por ICP - AES no Laboratório ACTIVATION

LABORATORIES (Canadá) e do Laboratório de químrca do Departamento de Mineralogia e Ge-

otectônica do lGc - USP),

0s ånions foram determinados por cromatografia de íons no laboratório de Hidrogeoqui-

mica ll do CEPAS,

As amostras de solos foram analisadas nos Laboratórios do Departamento de lVineralogia

e Geotectônica do lnstituto de Geociências - USP e ACTIVATION LABORATORIES (Canadá),

pelo método ICP - AES (Espectrometria de Emissäo Atômica),
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5. RESULTADOS E DISCUSSÖES

5.1 - Caminhamento Eletromagnético lndutivo

O mapa de condutividade aparente, obtido a partir do camjnhamento eletromagnético

realizado dentro da área de disposiçä0, demonstra anomalias que se estendem seguindo o

sentido de fluxo de água subterrânea,

Como era de se esperar os maiores valores de condutivìdade aparente foram observados

na região onde estão dispostos os ¡esíduos e próximo à lagoa de infiltraçäo (figura S,1),

O mapa de caminhamento eletromagnético (bobìnas com eixo horizontal) mostra que a

área de influência da pluma de contaminação estende-se, preferencialmente, segundo a direçäo

de fluxo da água subterrânea, conforme mostra a anomalia condutiva indìcada pelo mapa. Esta

anomalia apresenta ainda um ramo que se estende perpendicularmente à direção principal, que

e interpretada como sendo Ltma direção secundária cle fluxo da água subterrânea condicionada

por um possivel fraturamento, observado na pseudo-seção de resistividade aparente (pERElRA,

2002) (figura 5,2),

0 mapa de caminhamento eletromagnético (bobinas com eixo vertical) exibe a mesma

anomalia que o mapa obtido com os dados do caminhamento com as bobinas com eixo

horizontal (figura 5.3), porém a anomalia condutiva é mais acentuada quando a profundidade

teórica é menor. lsto ocorre devido à profundidade do embasamento ser relativamente pequena,

aproximadamente 16 m (PEREIRA, 2002), o que faz com que a condutividade medida seja

menor quando a profundidade de investigação aumenta, Deve-se ressaltar que há um desnível

entre o lixåo e as ruas onde foram realizados o caminhamento eletromagnetico,

A anomalia observada coincjde com o local onde há a infiltração do chorume no solo por

meio de uma tubulaçäo subterrânea que liga a lagoa de infiltração com a divisa da área do lixão

na altura da Rua lVaria Rita Franco Fonseca,
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Figura 5.1 - Mapa de isocondutividade aparente obtido a partir do caminhamento

eletromagnético indutivo (EM-31 ) dentro do lixão
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Figura 5.2 - Mapa de,isocondutividade aparente o_btido a partir do caminhamento eletromagnético
indutivo (bobinas com eixo horizontal) nas ruas do entorno do lixäo
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Figura 5.3 - Mapa de,isocondutividade aparente obtido a partir do caminhamento eletromagnético
indutivo (bobinas com eixo vertical) nas ruas do entomo do lixäo
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5.2 - Análises Granulométricas

0s resultados das análises granulométricas encontram-se na tabela S,1 (a, b e c),

mostrando predominância acentuada da fração areia nos diferentes pontos c1o depósito e poços

e preponderância das fraçoes silte e argila nas amostras da lagoa de ìnfiltraçã0,

A caracterizaçäo textural foi obtjda através do diagrama triangular de Shepard (Figura 5.4),

Tabela 5.1 - Resultados das análises granulométricas das amostras de solo

coletadas no depósito de resíduos (a), na lagoa de infiltraçäo (b) e nos poços (c).

(a)

Amostras

SD1
SD2
SD3
SD4
bu5
ùub
SDB
SD9
SD 1O

SD 11a

SD 11b

Areia

72,47
79,72
72,84

64,33
56,06
60,15

ô3,43
67,04
51 ,21

57,94
75,1B

SD 11c 43,54

Teores (%)

Amostras

Silte

20,39
14,19
'1 9,36

14,75

14,93

18,55

15,75

18,34

28,07

24,05
14,34

15,62

AI
Ail
BI
BII
CI
clt
DI
Dil
EI
Eil

Teores (%)

Areia Silte Arqila

Arqila

84,57

55,56
1 1,38

14,75

10,83

14,95

26,92

B,5B

26,77
36,99

7,14
b, bJ
o aa

20,ô0
29,58
20,29
20,73

14,68

20,91

18,46

10,30

42.43

(b)

10,1 0

26,01

53,15
45,99
46,60
40,16
38,46

50,08
45,54

34,31

6,93
21,62

36,94
37,02
39,57
43,14

36,00
39,89
31,72

J I,¿,J



Tabela 5.1 - Resurtados das anárises granuromátricas das amostras de soro
coletadas no depósito de resíduos (a), na lagoa de infiltração (b) e nos poços (c)

(contin uação)

Amostras

PIV 
,1 

I

PMlII
Ptv 1 ilt

Pt\i'1 tv
PMlV
Ptvt 3 r

PM3II
Ptv 3 ill
Pt\4 3 tV
Pr\i 4 I

Ptv 4 lt
PM4IV

Teores l%)
Areia Silte
62,38
62,88
68,35
75,16
73,96
79,48

73,58
50, B9

55,21

78,05
59,52
64,27

28,97
28,62
lo,0J
20,76

7,05

6,20
1 1,98

29,81

16,28

7,81
'18,05

15,8'l

1 1,93

10,71

7,14

5,10
21,31

11,83

14,79

22,52
27,74
10,97

17,72

77,70
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Figura 5.4- Diagramas hiangulares de Shepard (1954) para amostras de solos coletados no
depósito de resíduos (a) e na lagoa de infiltração (b) e dos poços (c)
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5,3 - Análises Mineralógicas

Foram realizadas análises mineralógicas através cle difratometria de raios X nas amostras

de maior interesse, e os resultados sao apresentados na figura 5,5 (a-j),

As análises mostraram que os solos são compostos mineralogicamente por quartzo,

feldspato, mica e argilominerais do grupo da caulinjta.
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fjOula 5.5 - Difratogramas das amostras de solo SD1(a) e SD2(b) do depósito de resíduos
(fração menor que 2mm)
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ligula 5'5 - Difratogramas das amostras de solo SDa(c) e SD1 1a (d) do depósito de resíduos
(fração menor que 2mm)
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ligura 5.5 - Difratogramas das amostras de solo SD11b (e) e SD11c (f) do depósito de resíduos
(fração menor que 2mm)
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5.4 - Capacidade de Troca Catiônica. CTC

0s resultados das análises de CTC encontram-se na tabela S,2,

Tabela 5.2 - Resultados das análises de Capacidade de Troca Catiônica nas amos-

tras de interesse do depósito de resíduos e da lagoa de infiltração do lixão de llhabela

Local da coleta Amostras

SD1
SD2

Solos do depósito SD 4

SD9
SD 1O

Solos da lagoa : Iu

Observa-se que a CTC é relativamente baixa, com exceçäo da amostra SD 4 (correspon-

dente ao aterramento do lixo mais antigo) com valores cerca de 10 vezes super¡ores provavel-

mente devido a interferência da presença de matéria orgânlca.

5.5. pH de Solos

A avaliaçåo da natureza da carga predominante nas partículas coloidais pode ser obtida

pela diferença entre o pH determinado em meio aquoso e em solução de KCI 1N:

CTC (mmol.dm¡)

35,8

53,4

353,9

¿ó,o

22,0

Quando ApH é maior que zero, predominam cargas negativas, e positivos se o ApH for

menor, (TAN, 1994).

As medidas de pHrzo e pHxcr foram realizadas no laboratório de Hidrogeoquimica lll do

CEPAS - USP e os resultados encontram-se na tabela S,3,

Todas as amostras exibiram valores positivos de ÁpH, indicando a presença de cargas

negativas nas particulas coloidais, ou seja, capazes de adsorverem os íons com cargas positi-

VAS,

53,4

68.9

ÂpH = pHlrzq- pHlxcr¡



Tabela 5.3 - Resultados de pH em meio aquoso e em solução de KCI 1N e 
^pH 

das

amostras de solos do depósito de resíduos (a), da lagoa de infiltração (b) e dos poços (c)

(a)

SD1
SD2
SD3
SD4
SD5
SD6
SD7
SDB
SD9
SD l1a
SD 11b

SD 11c

pH uzol

4,56
7,80
7,43
7,82

8,17
8,29

8,14
7,81

5,66
7,95

5,16

pH 1r<cu

AI
AII
BI
Bil
CI
cil
DI
Dil
EI
Eil

3,35
o,0J
6,62
7,55
7,38
7,70
7,99
7,75

7,15
4,98
7,25

PH rnzol

7,83
6,84
b, Jb

6,44
6,84

6,67
0,0J
6,60
6,52
o,04

+1,21

+0,97

+0,81

+0,27
+0,35
+0,47
+0,30
+0,39
+0,66
+0,68

+0,70
+0,95

(b)

4,21

PMlI
PMlII
PM1ilt
P[/ 1 tV

PIVlV
PIV2I
Ptv 2 tl

Ptv 2 ilt
Pli3l
Ptv 3 tl

Pt\i 3 ilt
PIV 3 IV
PIV4I
Ptv4il
P[/ 4 lil
PIV 4 IV

PH rxcl

o, öo

5,83
5,62

5,52
6,39
5,84

5,74
6,02
5,75
Ãq^

ÞH tHzol

5,13
Ã.l0

5,80
6,11

5,8'1

5,22
6,17

6,13
7,95
7,82

7,09
6,48
5,22
5,15
5,34

5,43

(c)

+0,97
+1,01

+0,74
+0,92
+0,45

+0,83
+0,89

+0,58
+0,77

+0,68

þH rxcll

3,89
4,18
3,80
3,83
3,74
4,47
4,17
4,38

7,61

7,46

6,53
6,43
4,17

4,17
4,39
4,64

+1,24
+1,20

+2,00
+2,28
+2,07
+0,75
+2,00
+1,75

+0,34
+0,36

+0,56
+0,05
+1,05
+0,98
+0,95
+0,79
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5.6 - Análises químicas

5.6.'l - Solo

Os resultados analíticos das amostras de solos do depósito, da lagoa de infiltraçåo e dos

poços, encontram-se nas tabelas 5,4 e 5.5,

Tabela 5.4 - Análises químicas (%) dos constituintes maiores das amostras de solo

coletadas nos diferentes pontos do depósito (a), da lagoa de infiltração (b) e dos poços

(c).

Amostras SiOz Alz0¡ Fezo¡ CaO MgO NazO

sD 1 61,03
sD 2 69,79
sD 3 69,17
sD 4 59,60
sD 5 70,41

sD 6 66,17
SD 7 79,28

sD B 64,49

sD I 69,61

sD 10 59,42

SD 1 1a 43,90
sD 1 1b 4s,81

SD 1 1c 41 ,10

1 8,06 5,26 0,02
14,51 3,91 0,64
14,76 3,78 0,46
1 6,10 7,60 1 ,86
14,23 4,62 0,48
15,9ô 5,13 0,79
9,15 3,36 0,69

16,65 5,01 1,01

13,76 4,07 0,50
19,74 5,84 0,47
29,64 8,63 0,07
2634 7 ,22 1,01

Amostras SiOz AlzO: FerO: CaO MqO NarO

AI
Ail
BI
Btl
cl
cil
DI
Dil
EI
Eil

0,76

0,77
0,67
0,40
0,40

0,58
0,38
0,69

0,67
0,80
0,43
1 ,13
0,4528,42 B,5B 0,44

45,23

44,03

41,81

+¿,ot
40,10
40,57

42,63

42,13

43,61

42,85

0,16 2,BB

0,76 3,66
0,55 3,62
0,57 1,37

0,46 1,33

0,60 2,26
0,60 2,20
0,75 2,40

0,66 2,72
0,52 2,38
0,1 3 1 ,27
0,79 236

28,18 7 ,71

29,22 7,94
3'1 ,04 8,56
30,68 8,17
29,23 B,4B

28,78 8,17

30,10 8,04

30,64 8,16
30,15 8,05

30,18 8,19

0,11

0,06
0,05

0,06
0,04
0,05
0,05

0,06
0,06

0,07
0,08
0,09

0,05
(b)

0,04
0,08
0,08

0,53

0,10
0,10
0,07
0,1 1

0,08

0,1 0

0,10

0,33
0,1 5

0,7 4 0,63
0,17 0,53
0,16 0,55
0,16 0,54
0,22 0,65
0,16 0,64

0,27 0,55
0,20 0,61

0,16 0,55

0,18 1 ,76
0,15 1 ,42
0,12 1,26

0,1 3 1 ,29
0,12 1,24

0,13 1,35

0,17 1,32

0,15 1 ,32
0,1 3 1 ,44
0J2 1,26

1,28

0,21

0,09
0,06

0,05
0,05

0,06
0,05

0,06
0,05
0,05
0,06

0,17
0,11

0,14

0,13
0,14

0,12
0,17
0,1 3

0,13
0,12



Tabela 5.4 - Análises químicas (%) dos constituintes maiores das amostras de solo

coletadas nos diferentes pontos do depósito (a), da lagoa de infiltração (b) e dos poços (c)

(continuaçäo)

Amostras SiOz AlzOg FezO¡ CaO Mqo Naro
Pt\4 1 | 62,93 17,80 6,03 0,02 0,99 0,?1
Pl\¡ 1 il 65,70 17,00 5,75 0,02 0,89 0,15
Plv 1 lil 63,37 18,21 5,40 0,21 1,19 0,39
Plv 1 rv 63,86 18,02 5,59 0,47 1,43 0,68
PM 1 v 64,55 17,37 5,66 0,61 1,41 0,79
Pl\il 2 | 62,37 17,76 5,93 0,03 0,97 0,22
Prv 2 il 65,49 16,85 4,41 0,17 0,95 0,33
Plv 2 ilt 60,01 17,04 7,04 0,22 1,28 0,30
PM 3 I 78,99 9,95 2,74 0,64 0,35 0,61

Ptv 3 ti 76,14 11,12 3,15 0,61 0,33 0,56
PM 3 ilt 67,88 13,81 4,16 0,59 0,33 0,41
PM 3 tV 68,08 13,10 4,06 0,65 0,32 0,61
Pl\4 4 r 71,93 13,38 4,51 0,24 0,69 0,43
PM 4 il 65,15 18,81 5,02 0,04 0,37 0,16
Plv 4 llt 66,74 18,26 3,87 0,03 0,39 0,20

f!L4 rv 65,33 18,68 4,70 0,04 0,56 0,17

Tabela 5.5 - Valores dos elementos traço (mg.kg'r) nas amostras de solo coletadas

nos diferentes pontos do depósito (a), na lagoa de infiltração (b) e nos poços (c)

(a)

KzO

3,33
toÃ

2,75
2,93
2,93

3,17
3,49
¿,t ¿

2,18
2,08
1,32

1,48

3,02
1,91

3,1 6

MnO

0,04
0,04
0,05
0,07

0,08

0,05
0,04
0,07
0,04
0,03
0,07

0,04
0,07

0,03
0,03
0,03

SD1
SD2
SD3
SD4
SD5
buo
SD7
SDB
SD9
SD 1O

SD 11a

SD 11b

SD 11c

3,33
2,95

2,75
toz
2,93
3,17

3,49

2,72
2,18

2,08

I,J¿

1,48

3,02
1,91

3,16
2,65

833
466
405
451

290

397
aoa

451

435
550

604

689
379

2,65

B
a)tJI

30

tlo
24

2B

28

24

24

40
70

oo

69

534
b0J
650
256
243
413
397

441

444
434
279
/ tlcr

213

öt
95

B6

251

152
91

82

77

7B

B6

79

136

89



Tabela 5.5 - valores dos elementos traço (mg.kg¡) nas amostras de solo coletadas

nos diferentes pontos do depósito (a), na lagoa de infiltração (b) e nos poços (c) (continu.

ação)

tb)

AI
Atl
BI
Bil
CI
cil
DI
Dft
EI
EII

674
457
379
387
443

418
4b5

410

418
457

Amostras
PIVlI
PMlII

156

69

67

59

48

48
62

61

6B

51

Ptv 1 ltl

PMlIV
PIVlV
PIV2I
Pt\,l 2 ll
Ptv 2 t¡t

PM3I
Pt\i 3 tl

P[/ 3 ilt
PM3IV
Pt\4 4 r

Prv 4 ¡t

Pr\¡ 4 ilr
PIV 4 IV

370
283
¿tJ
274
2,55
??o

313

296
315
aEa

336

290
382
565

580

342
336

550
267

252
512
lot
53s
260

214
260

(c)

Pb

156

69

Bô

87

94

I JC'

101

93

96

17

21
1ô

21

20

1B

27

12

28

26

29
24

31
1E

34

37

Os valores dos elementos traços lVn, Pb, Ba e Zn nas amostras de solo do depósito, lagoa

e poços, foram projetados em gráficos (Figura 5.6 a S.9).

Ba

582
507

570
574
546
672

663

652
396

362
¿oo

279
565

321

447
382

Zn

70

to
155

171

161

72

82

101

4B

49
56

49
74

51

41

5B

6B
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Figura 5.6 - Teores (mg.tg-t¡ de Mn, Pb, Ba e Zn nas amostras coletadas no depósito de lixo

Os resultados das análises químicas das amostras que tiveram contato com chorume e

com os lixos dispostos apresentam, como era de se prever, enríquecimento pelos íons metálicos

Pb2" e Zn2* quando comparados com solo näo impactado. Observou-se que o Mn e o Ba têm

seus valores díminuídos em relação ao solo de referência (amostra SD 1) indicando mobilização

destes cátions.

A amostra SD 4, coletada no local onde estão aterrados os resíduos mais antigos, apre-

senta teores iônicos mais elevados que as demais amostras, Neta os íons chumbo e zinco säo

superiores aos valores de alerta, proposto pela CETESB (2002) para solos do Estado de São

Paulo.

SO5 8D0 SD7 SDB SOO 90t0 Sotta SOlÍb sDilc

Amostra¡ do depórlto

Mn IBa lPb lZn

800

7m
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5(þ

årm
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;:å 
sD''c

@
Fìgura 5.7 - Teores ( mg.kgi) de Mn, Pb, Ba e Zn no perfil de disposiçäo dos resíduos no depó-
sito
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No solo em mistura com o lixo (SD 11) as amoshas do perfil indicaram conteúdos de

chumbo e zinco praticamente constantes. Devido a maior quantidade de lixo na porçâo interme-

diária (SD 11b) verificou-se teores de Ba e Mn apresentaram-se mais elevados.
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Figura 5.8 - Valores de Mn, Pb, Ba e Zn, em função da profundidade nas amostras de solo e de
efluentes coletados na lagoa de infiltraçäo nos pontos A (a), B (b), c (c), D (d)e E (e)
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De maneira geral, no solo da lagoa de infiltração os íons metålicos Mn, Pb, Ba e Zn ten-

dem a exibir teores menores ou iguais nas amostras coletadas a 0,50 m quando comparadas às

amoshas da superfície; a maior diferença é observado com o Zn.

Deve-se ressaltar que os valores dos íons de interesse nas amostras de solo da lagoa de

infiltraçäo não ultrapassam aqueles propostos pela CETESB (2002),

Os teores de Mn, Pb, Ba e Zn nos solos dos poços e das águas subterrâneas foram pro-

jetados em função da profundidade das amostras o que favoreceu a interpretaçäo da mobilidade

destes metais no solo (Figura 5,9).
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Figura 5.9 - Teores de Mn, Pb, Ba e Zn nas amostras de solo do perfil dos poços perfurados
(mg.kgi)e nas respectivas amostras de águas subterrâneas (pg.L¡),

Nos perfis dos quaho poços perfurados (PM 1 a PM 4) o comportamento do chumbo e bá-

rio manteve-se constante; o zinco e o manganês próximo da zona saturada sofrem aumento de

suas concentraçoes.
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0s resultados analíticos da água desses poços mostraram valores coerentes com os valo-

res dos solos assocjados, isto é quando se tem menor adsorçäo resulta numa maior concentra-

çäo na ág ua,

5.6,2 - Chorume

Na tabelas 5,6 e 5,7 encontram-se os resultados das determinações dos parâmekos fisico-

quimicos e quimicos das amostras de chorume da lagoa de infiltraçã0.

Tabela 5.6 - Valores de temperatura (T"C), pH, condutividade elétrica (C.E.), alcalinidade, OD e

Eh, das amoskas de chorume coletadas na lagoa de infiltraçäo do lixåo de llhabela

5.6.2.1 - Chorume da Lagoa de lnfitração

Data da coleta

cH 01

cH 02

CH 03

CH 04

cH 05 28,3 8,47 17,27 0,00 0,02

T

25,0 7,05 na

28,3 8,15 1,30

26,3 7,90 5,53
27 ,3 7,89 2,19

na = não analisado

pH

Tabela 5.7 - Análises químicas (mg.Li) das amostras de chorume coletadas na la.

goa de infiltração

Cátions
Amostras Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Fe(r) Mn2+ Al3+ Ba2+ pb2+ Zn2+-õfür --* lã- o,zs 22,60 0,s2 0,08 nd nd 0,08 0,17

cH 02 106,00 82,00 37,80 24,70 1,17 0,71 0,14 0,29 nd 0,01
cH 03 500,00 493,00 116,00 102,00 6,43 1,70 0,36 0,36 0,01 0,11
cH 04 241,00 180,00 47,20 37,80 3,71 1,16 0,24 0,31 0,01 0,19
cH 05 2730,00 1740,00 50,90 36,19 13,84 1,12 0,84 0,79 0,23 0,19

Anions

C. E. Alcalinidade
mS.cm¡ m,Li CaCO:

na

1,63

0,00
0,00

Amostras

OD
m. L¡

CH 01 na na na na

CH 02 1,47 535,14 nd 0,14

CH 03 68,00 199,20 nd 11,15

cH 04 0,80 379,01 0,79 0,16

CH 05 11,34 4301,24 nd 0,42

na

6,95
0,77
1,33

F Cr' NOt NO; Br HPO:- SOÍ- CN

Eh
mV

nd = nao determinadoi na = não analisado

na
+ 159
- 180
+ 170
- 158

na

0,58

0,09

0,45

4,09

na na na
0,34 1,52 na
0,02 6,42 na
0,14 5,69 0,04
1,44 9,47 0,26
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Os resultados das análises químicas de Ba2*, y¡2+, pb2+ eZn2* nas amostras de chorume

foram projetados em gráficos (figura 5.10).

r,0n

l,60

t.1l)

1,20

r.00
E

0,Ert

0,60

0,10

0,20

0.ü)

Figura 5.10 - Valores de Ba2*, Mn2* Pb2*e l¡e* (¡g.l't) nas amostras de chorume coletadas na
lagoa de infiltração e nas canaletas de drenagem

As amostras de chorume coletadas da lagoa de infilhaçäo exibem concentrações de me-

tais que atendem aos valores impostos pela CONAMA (1986), com exceção do Mn das amostras

CH 03, CH 04 e CH 05.

Em CH 05 a concenhação de CN- é cerca de 10 vezes superior ao limites estabelecidos.

Lembrando que este ânion forma-se em condiçoes anômalas de degradaçäo da matéria orgâni-

ca.

Como se sabe, CH 5 corresponde ao chorume antes de atingir a lagoa de infiltraçäo e CH

4 da lagoa. Estas amostras apresentam caracteristicas diferentes: CH 5 possui baixa quantidade

de oxigênio dissolvido (caráter redutor) e condutividade elétrica cerca de 8 vezes superior ao de

CH 4. As concentrações dos demais íons metálicos exibem valores bastante superiores em CH

5, sugerindo que as condiçöes de oxi+edução influenciam de certa maneira na disponibilidade

dos metais.

O comportamento iônico do chorume coletado no período chuvoso, como é de se

prever, apresenta características diferentes daqueles coletados no período de estiagem.

No perfodo seco as concentrações foram superiores, os parâmetros como condutivi-

dade elétrica, Eh e OD sofreram forte influência das águas pluviais. A condutividade apresentou-

se bastante elevada; o oxigênio dissolvido relacionado à capacidade de oxi-reduçäo tiveram

seus valores diminuidos.

cH3

tlll4trlfrlzlrt-B!t]
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5.6.2.2- Chorume da Lagoa de lnfiltração - coleta subsupedicial

Nas tabelas 5.8 e 5.9 säo apresentados os resultados dos parâmetros fisico-químicos e

químicos das amostras de chorume associado ao solo da lagoa.

Tabela 5.8 - Valores de Temperatura, pH, condutividade elétrica (C.E.) e alcalinidade

das amostras de efluentes associados aos solos da lagoa de infiltração do lixäo de llha-

bela

amostras

B 26,5
u ¿o,¿

D 26,8

E 26,0
C.E,= condutividade elétrica

T ('c)

Tabela 5.9 - Análises químicas (mg.L¡) das amostras de chorume associado ao solo

da lagoa de infiltragão

Amostras Na+

pH

6,79
6,98

6,96
7,89

B

C

D

E

C. E. (uS.cmi) Alcalinidade (mg.Lr CaCO¡)

141,00 71,80 81,60 32,40 105,60

114,00 58,30 59,60 19,40 2,94

1 31 ,00 67,60 1 15,00 35,00 84,06

124,00 57,60 53,10 18,25 1,43

Amostras F Cl

1264
1272

1479
1210

K+

B

c
D

E

Ca2t

0,08 244,91

0,23 60,14

0,77 327,85

0,17 70,16

Mq2,

Cátions

nd = não detectado

Os valores dos íons lVnz', Pb2+, Zn2+ e Ba2n nas amostras de chorume coletados subsu-

perficialmente associado ao solo da lagoa foram projetados em gráficos que são apresentados

na Figura 5.11; os valores de manganês acham-se multiplicados por 10't.

3,03
1,77

2,42
1 ,36

Fenr

NOt NO;

nd

nd

nd

nd

Mn2+

6,18 74,40 0,48

4,24 3,87 0,25

6,60 99,40 0,53

0,40 2,09 0,22

0,41

0,42

0,98

Al3*

Br HPol soî
0,27 0,02

0,08 0,02

0,24 nd

0,05 nd

Ba2+ Pb2+ Zn2+

0,19

0,04

0,21

0,07

49,43

19,32

136,60

37,82

0,03

0,02

0,02

nd



Figura 5.1 1 - Valores de Ba2*, ful¡2*, Pb2* e Zn2* nas amostras de chorume associado ao solo da
lagoa de infiltraçäo

O chorume associado ao solo da lagoa apresenta maiores concentrações nos locais de

sua entrada (B) e na porção central (D). Nestas amostras os valores de Mn ultrapassam os má-

ximos permitido pela CONAMA (1986),

As características do chorume da lagoa em condições seca é bastante distinto daquele

armazenado superficialmente.

A comparaçäo dos resultados analíticos mostrou que há intensa assimilaçäo iônica du-

rante a percolaçäo refletidos também nos valores de Eh e condutividade elétrica. Verificou-se

diminuição das concentrações dos metais influenciando na condutividade elétrica; o potencial de

oxi-redução do chorume da lagoa cheia provavelmente sofre açäo microbiológica, com acentua-

da diminuição chegando a valores negativos,

5.6.3 - Águas Subterrâneas

São apresentados nas tabelas 5.10 e 5.11 os parâmetros físico-químico e químicos das

amostras de água da zona saturada coletadas nos poços da regiäo do lixão de llhabela.
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Tabela 5.10 - Valores de temperatura (T'C) , pH, condutividade elétrica (C.E.), alcali-

nidade, OD e Eh, das amostras de água subterrânea coletadas nos poços PM 1, PM 2, PM

3ePM4

Amostras

Pt\i 1

Pt\i 2
Pt\,l 3

PM4

T
('c)

C. E.= condutividade elétrica

24,7 5,46
25,3 7,06
24,1 6,88

24,3 5,17

Tabela 5.11 - Análises químicas (mg.L't) das amostras de águas subterrâneas dos

poços PM 1, PM 2, PM 3 e PM 4

pH C. E. Alcalinidade
lLLS.cml) (mq,L1CaC03)

Amostras Na* K+ Ca2. Mq2* Fertr Al3* Mn2* Ba2* Pb2* Zn2+

PIV 1 6,13 5,75 0,91 1,11 0,02 0,01 nd 0,03 0,001 0,051

P[/ 2 13,30 7,35 4,65 3,07 0,24 0,41 0,04 0,10 0,001 0,014
Pl\4 3 150,00 75,00 189,00 35,00 0,07 0,06 0,16 0,31 0,003 0,08't
PfV 4 6,79 4,37 1 ,52 1,40 , nd 0,01 0,03 0,02 0,001 0,056

Anions

49 0,07
525 1,28

1618 2,87

48 0,04

Amostras F Cl- NO; NOt Br HPoi SOÍ- CN

PM 1 0,04 6,39 0,03 1,17

PM 2 0,19 51,12 nd 0,11

PIV] 3 0,26 262,48 0,29 23,26

Ptv 4 0,01 9,94 0,04 1,65

OD
(m.11)

4,53
2,20
1,44

¿,JO

Cátions

nd = não determinado; na = não analisado

As concenkaçöes (mg.L-i) do ions l\,4n2*, Pb2+, Zn2+ e Baz* determinados nas amostras de

água dos poços perfurados na região do lixão de llhabela foram projetados em gráficos que são

apresentados na figura 5.1 2.

Eh

lmV)

+2BB

+134

+177

-303

0,03

0,06

0,43

0,06

0,01 2,81 0,05

0,24 4,16 na

0,02 7,05 0,04

0,02 3,97 0,02
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Pil | Pltz PIJ 3 Pt¡ 1

f¡w;iibr.-tr, etl

Figura 512- Valores de Ba2*, ¡4¡2*, pb2* eZn2* nas amostras de águas subterrâneas dos poços
PM1,PM2,PM3ePM4

Nas amostras de águas subterrâneas as concentrações do Pb são baixas indicando fixa-

ção nas partículas sólidas.

As concentrações dos ions em PM 3, são superiores as demais amostras, indicando que a

infiltração do chorume altera significativamente a qualidade da água subterrânea do local.



Na tabela 5.'12 säo apreseniados os valores módios das análises químicas das amostras

das águas de chuva dos meses de julho, agosto e setembro de 2001 e janeiro de 2002, colela-

das próximas ao lixão de llhabela o pH médio da âgua de chuva foi de 6,2.

Tabela 5.12 - Análises químicas (mg.L¡) das águas de chuva dos meses julho, agos-

to e setembro de 2001 e janeiro de 2002 (médias mensais)

5.6.4 - Aguas das Chuvas

Amostras Na* K+ Ca2* Mq2* Fer$ Mn2* Al3t Ba2+ N¡2+ Pb2+ Zn2+

Julho (2001) 1,10 0,10 0,65 0,15 nd 0,02 nd nd nd nd nd

Agosto (2001) 3,00 0,30 1,70 0,40 nd nd nd nd nd 0,02 nd

setembro (2001) 1,00 0,20 1,45 0,25 nd nd nd nd nd nd nd

Janeiro (2002) 2,10 0,30 2,30 0,25 , 0,03 nd nd nd nd nd nd

Anions

Amostras F- Cl NOt NOt Br- HPO| SOi

Julho (2001) nd 1,70 0,02 0,74 0,01 0,05 1,12

Agosto (2001) nd 2,66 nd 0,06 0,02 0,04 1,96

setembro (2001) nd 1,21 0,01 1,32 nd 0,04 1,47

Janeiro (2002) nd 4,73 0,02 1,08 nd 0,02 1,39

Cátions

nd = não detectado

As análises das amostras de águas de chuva mostram que os valores obtidos eståo dentro

dos valores médios para o litoral de São Paulo, portanto com pouca ou nenhuma influência sobre

o comportamento dos íons estudados,

5.7 - Extraçöes Seqüenciais

Os experimentos de extraçöes seqüenciais permitem a observação do mecanismo de mo-

bilidade e fixação dos íons presentes no solo.

As tabelas 5.13 e 5.14 apresentam os resultados das análises químicas das extrações se-

qüenciais de amostras de solo do depósito e da lagoa de infiltraçäo.
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Tabela 5,13 - Resultados das análises químicas (mg.L-t) das soluções geradas nos

procedimentos de extrações seqüenciais das amostras de solo do depósito de resíduos

Amostra Ëtapas Ba2* Mn2* Pb2* Zn2r
A 0,80 nd nd nd
B 4,13 0,29 0,89 0,26

sD 1 C 1,55 0,.14 0,78 0,19
D 0,42 8,73 0,75 0,18
E 1,00 2,45 0,13 0.25

Amostra Etapas Ba2+ Mn2+ Pbz+ Zn2,
A 0,03 nd nd 0,01
B 2,08 0,.15 0,34 0,.13

sD 2 C 1,38 1,36 0,26 0,51
D 0,03 4,BB 0,32 0,30
E 5,65 17,53 0,93 7,00

Amostra Etapas Ba2+ Mn2+ Pb2* Zn2r
Andndndnd
B 2,10 0,05 0,38 0,14

sD 3 C 1,63 1,45 0,35 0,29

Amostra Etapas Ba2+ Mn2+ Pb2+ Znz,
A 0,08 nd 0,09 0,60
B 0,58 0,09 0,29 0,54

sD 4 c 1,18 1,28 0,3s 1 ,61D 0,20 4,45 0,68 4,02
E 0,80 4,08 1,73 7 ,53

D 0,13 3,83 0,33 0,27
E 0,35 1,65 0,20 0,63

Amostra Etapas Ba2* Mn2* Pb2+ Zn2,
A nd 0,03 nd 0,23
B 0,65 0,14 1,11 0,49

sD 5 C 0,83 2,28 1,04 0,90
D 0,17 2,03 1 ,08 1 ,1 5E 0,40 1,03 0,78 1,38

Amostra Etapas Ba2* Mn2' Pb2* Zn2r

A nd nd nd 0,16
B 1,63 0,.10 0,25 0,61

sD 6 C 1,93 ,1,68 0,29 0,80
D 0,17 3,17 0,27 0,55

Amostra Etapas Ba2* Mn2* Pb2+ Znzr

A 0,03 0,06 nd 0,05
B 3,30 5,75 1,15 0,29

SD 1 1a C 0,88 4,25 0,50 0,14

E 0,25 3,42 0,35 1,33

D 0,07 4,28 0,33 0,18

E 1 ,45 1,93 0,ô0 0,28
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Tabela 5.13 - Resultados das análises químicas (mg.Li) das soluções geradas nos

procedimentos de extraçöes seqüenciais das amostras de solo do depósito de resíduos

(continuação)

sD 11b c

E '1 80 23? n^n rì oo

Amostra Eta.as Ba2+ Mn2* pb2+ ZnzJ
A 0,50

B 2,95

SD 11c

D 0,07 3,03

Tabela 5.14 - Resultados das análises químicas (mg.L-r) das soluções geradas nos

procedimentos de extraçoes seqüenciais das amostras da lagoa de infiltração

5,63 239

B O,3B O,OB

c 0,43
D 0,27

Amostra

nd

0,19

AI

Amostra

nd 0,01

0,31 0,21

B 2,98
A li C 1,40

Dnd
E 1,10

A
B

c
D

E

1 ,36
0,45

0,95

2,38

Amostra Etapas

Ba2+

Etapas

nd

0,58

1,15

0,30

0,45

0,53

0,48

1,30 0,25
0,59

0,80

BI

Mn2*

nd

0,06

2,54

1,72

1 .30

0,18

0,35

A
B

c
D

E

Pb2*

Bil

Mn2*

nd

0,95

0,74

0,80

0,25

Ba2+

nd

0,1 I
1,28

2,15
2,13

nd

1,03

1,80

nd

nd

Ba2+

A
B

c
D

E

Zn2+

0¡0
0,41

0,58

0,62

0,80

Mn2*

nd

0,23
0,24
0,23
1,08

0,03

0,10

0,85

3,15

nd

2,05
1,80

nd

0,65

Zn2+

1

Pb2+

0,09

0,23
0,35

0,18

1,08

Mn2*

nd

0,64

0,38

0,52

0,83

Pb2,

0,03
0,14
1,41

2,43
1.40

0,36

0,25

0,38

0,55

1,23

nd
1,14

0,75
0,90
0,85

Zn2+

0,20

0,54

0,41

0,50

0,93



Tabela 5.14 - Resultados das análises químicas (mg.L.r) das soluçöes geradas nos

procedimentos de extraçoes seqüenciais das amostras da lagoa de infiltração (continua.

ção)

Amostra Etapas

CI

A
B

c
D

E

CII

Ba2*

0,23
1,43

2,53

nd

nd

A
B

c
D

DI

Mn2+

nd

0,1 1

1,01

3,92

Amostra

nd

2,15
2,08
nd

Andnd
B 1,75 0,04
c 1,28 0,46
D nd 3,20
E 1,10 2,23

Pb2+

Dlt

Mn2l

nd

1,04

0,85
0,87

0,60

Amostra Etapas Baz* Mnz* pb¡--------7ñ 
-A nd 0,06 nd 0,20

nd

0,1 0

1,25

3,47

Etapas

A
B

c
D

E

E I c 2,30 1,19 0,80 0,40
D nd 3,23 0,92 0,82
E nd 0,78 0,58 0,98

Ám

A

Zn2a

Pb2r

0,36
0,44
0,73
0,65

nd

1,'13

0,84
O,BB

Bazr

nd

0,93

0,95

nd

1,50

1,43

Eil c 2,40

Dnd
E 0,35

Znz+

B 1,60 0,29

Pb2+

0,06
0,38
0,40
0,50

M n2*

nd 0,20
0,59 0,28
0,35 0,73
0,52 0,68
0,98 2,20

0,04

0,1 B

0,49

0,22

2,20

os dados das análises químicas das extraçoes seqüenciais foram projetados em gráficos

(figuras 5,13 e 5.14),

Zn2+

B 1,98 0,46

nd

0,34

0,21

0,37

0,65

Zn2r

0,38

0,56

0,39

0,57

1,75

1,03

1,78

3,43

1,33

0,50

1,29 0,59

0,BB 0,60

0,95 0,65

0,50 0,80



AECDE

(c) sD 3

ASCOE

(d)sD 4

ABCDE

(g)SD 11a

CDE

(i) SD 11c

Figura - 5.13 - Porcentagem de Bae, Pb&,M¡f+ ¿l¡2+ resultado das extrações seqüenciais
associados aos constituintes das amostras de solo de diferentes pontos do deþósito - as letras
representam as etapas utílizadas nas extrações seqüenciais

Â8CDE

(h)sD 11b

82



aZn

TPb

lMn
lBa

ABCDE

(b)A il

(¡)Et 0E[
Figura 5,14 - Porcentagem de Ba2*, Pb2+, Mn2+ e Zn2* resultado das öxtraçoes seqüenciais as-
sociados aos constituintes das amostras de solo da lagoa de infiltração - ri letras iepresentam
as etapas utilizadas nas extrações seqüenciais

ÁBCOE

(h)D il
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0s dados das extraçöes seqüenciais proporcionaram melhor compreensão dos mecanis-

mos do comportamento dos íons lV n2*, Pb2+, Zn2t e Bazr .

verificou-se através das extraçöes seletivas que os íons metálicos, de maneira geral, exì-

bem comportamentos semelhantes para os solos do depósito e da lagoa de infiltraçä0.

comprovou-se que os íons Pb, lvn e Ba, enconkam-se adsorvidos principalmente nas fra-

çöes C032, matéria orgânica e óxidos e hidróxjdos,

observa-se que o Zn foi o íons metálico mais extraído na fração percolada pela água,

comportamento esperado, uma vez que dentre os cátions estudados ele é o mais móvel.
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5.8 - Testes de adsorção

5.8.1 - Com Chorume

os resultados das análises químlcas do chorume coletado na lagoa de infiltração do lixão

de llhabela - sP e das soluçoes geradas após os testes de adsorçäo com chorume ao solo näo

impactado são apresentados nas tabela S,1S e 5.16.

Tabela 5.15 - Análises químicas físico-químicas do chorume coletado na lagoa de

inifiltração

_ _ (nls.cm 1) (mv) (Tg.L.r) 'C (mg,L.1) (mg.L i) (mg.L.1) (mg.L.r)

pH C.E. Eh 0D T Ba2+ Mn2* pbr+ Zn r

7 ,95 31 ,10 -224 0,1 0 36

= condulividade elékica

Tabela 5.16 - Análises químicas das soluçoes resultantes dos testes de adsorção

com chorume

(djqs) (s) (ms,L'l) (mg,L-1) (ms,L-1) (msr.l)
00 0, 13 0,1 I 0,57 t 

"ot

Tempo

01 15,60
05 15,83

10 1 5,83
15 15,56
20 15,20
30 16,12

07

Massa

0,13 0,19

os valores das análises químicas (mg,L-t) de cada elemento cie interesse foram proletados

em função do tempo de contato entre solo e chorume (figura 5.15),

16,09 0,14

Ba2*

0,20
0,14

Mn2+

0,10
0,14
0,1 3

0,35

0,89 0,29
0,57 0,44
0,51 0,53
0,54 0,52

1,01

0,41

0,35
0,31

Zn2r

0,53 0,20
0,50 0,29

0,26
0,27
0,29

0,23

0,46 0,20
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o desenvolvimento dos testes de adsorção com chorume permitiu que se esludasse o

comportamento geoquímico dos íons Ba2', l\¡n2+, Pb2t e Zn2+,

Observou-se que o solo, quando em contato com o chorume, tende a fornecer para o lí_

quido íons de Ba e Mn, no entanto, ele adsorveu parte da quantidade de pb e Zn disponível no

chorume.

Na figura 5,15 (a a d) säo apresentados os teores de íons adsorvidos em funçäo do tempo

de contato

(a) Ba

(c)Pb

Figura 5,15 - Quantidade adsorvida/dessorvida dos íons Ba2.(a), Mnz-(b), pbh(c) e
funçao do tempo de contato entre solo e chorume

(b)Mn

verifcou'se que no contato com solo com chorume, ocorre adsorção dos íons pb e Zn. A

adsorçäo do Pb é mais intensa nos primeiros dias e praticamente se estabiliza a partir do sétimo

dia; o zinco é adsorvido de maneira constante ao longo dos dias.

o Ba é deslocado do solo com aumento do tempo de contato sendo que no 30' dia, pro-

vavelmente, devido a presença de ions em solução (força iônica), oconem um colapso estrutural

de compostos contendo bário.

Foi constatado também que a mobilidade dos íons manganês ocorre paulatinamente em

função do aumento do tempo,

":lt^"

E

"1
""1

'l
;:l

' ..;

(d) Zn

,i;

ZnÈ(d) em
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5.8.2 - Testes com Soluçôes de Pb2+ e Zn2+

como constatou-se que apenas o pb e Zn são adsorvidos, efetuaram-se experimentos uti-

lizando soluções com várias concentraçöes desses íons, que foram mantidos em contato com o

solo não impactado por sete dias; este tempo foi utilizado devido estabilização do sistema sóli-

do/líquido a partir deste período. Os clados analíticos das concentraçöes iniciais e finajs das so-

luçöes, bem como a quantidade adsorvida, acham-se na tabela 5,17.

Tabela 5.17 - valores das concentrações iniciais (ci), finais (cf) e Àc das soluções

utilizadas nos testes de adsorçäo no solo näo impactado do lixão de llhabela

Amostras massa Ci

__ . (g) (mg L'1) (mg.L-t) (mg,L-r) (g) (mg L-r) (mg,L-') (mg L¡)
BT 01 na
BT 02 na
BT 03 16,24 0,53 nd 0
BT 04 15,24 1,10 ncl

BT 05 15,27 2,13 nd
BT 06 15,48 4,08 0,95
BT 07 16,17 5,48 1,59
BT 08 16,35 10,95 5,92

Pb2*

BT 09

na
na

na = não analisado, nd = não detectado

Cf 
^C 

massa Ci

os valores das quantidades adsorvidas (ci-cf) foram projetadas em gráficos em função

das concentraçöes finais (Cf), como mostra a figura 5,16 (a e b).

na

na

20,82 15,43

- 15,12 0,17 0,01 0,16
16,04 0,35 0,05 0,30
15,59 0,53 nd 0,S3
16,35 0,75 0,34 0,41
17,04 0,96 0,58 0,38
15,85 2,07 ,1,95 

0,12
15,53 4,98 4,89 0,09
15,46 10,17 9,73 0,44

cf 
^c

15,30 21 ,44 20,28 1 ,16
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6,00

5,00

4,00

-j
q;g 3,oo

3o

2,00

1,00

0.00

(a) Pbz.

¡ 0,S3

0,00

Â 1,10

0,00 0,00

'2,13

, 3,13

, 3,89

" 5,03

0,95

Cf (ms.L-f )

(b) Znz-

1,59

Cf (mg.L.l)

Figura 5.16 - Quantidade adsorvida (CLCf) ao solo (mg,t-t¡ de Pb2* (a) eZnz*(b) em função da
concentração final (mg,t-t¡

.'a,ia-

,. ¡ 0,30

0,01 0,05

5,92 15,43

/ 
1'16

/

0,34 0,58 9,73 20,28
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Figura 5.17 - Capacidade de retenção de Pb (a) e Zn (b), em função das concentrações iniciais
utilizadas nos testes

Os testes de adsorção realizados com soluções com concentrações conhecidas de Pb2* e

Zne* permitiram verificar a capacidade de retenção do solo utilizado para acobertura dos resldu-

os dispostos no lixão de llhabela. Este solo apresentou boa capacidade de retenção para Pb

(próximo a 100%), quando em contato com solução cuja concentração é menor que 4 mg.L¡'

com concentrações superiores a este valor, tem-se diminuiçäo na capacidade de retençä0,

Soluçöes com teores de Zn próximas daquelas do chorume do lixã0, obteve-se boa capa-

cidade de retenção (100%), entretanto, com valores maiores que 1,0 mg.L¡, já se observa fixa-

ção da ordem de 50%, lembrando que o límite permitido pela CONAMA (19S6)é de 5 mg.Lr,
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os resíduos gerados na cidade de llhabela säo dispostos de maneira inadequada e assim,

como a maioria das cidades brasileiras, o município apresenta problemas para a implantação de

ateno sanitário, principalmente devido à falta de áreas próprias para esse fim.

0 solo utilizado para a cobertura dos resíduos em llhabela é extraído de suas áreas de

empréstimo e apresenta características de alta permeabilidade deviclo ao predominio da fraçäo

areia,

Especialmente em épocas chuvosas o chorume é drenacfo para a lagoa de infiltração onde

permanece estagnado. o solo deste local, bem como aqueles utilizados para a cobertura do lixo,

possui valores de ÁpH sempre positivos o que favorece o fenômeno de adsorção de cátions

como chumbo, manganês, zinco e bário, de interesse neste trabalho.

Análises mineralógicas do solo moskaram constituir-se essencialmente de caulinita que

possui baixa capacidade de troca catiônica, não influenciando, de maneira signíficativa, a adsor-

ção dos ions metálicos,0s fenômenos de adsorçã0, portanto, acham-se gados principalmente

à presença de óxido-hidróxidos, materia orgânica, carbonatos e das condições de pH e de Eh. A

importância da variação de pH e Eh do sistema chorume/solo, foram evidenciadas quando o

chorume sofreu diluição pelas águas de chuva.

os exames dos resultados analíticos mostraram que o solo percolado pelo chorume ad-

sorve chumbo e zinco e, por outro lado, facilita a disponibilidade do bário e do manganês,

o comporlamento do zinco, bário, manganês e chumbo, foram estudados também akavés

de extraçöes seqüenciais, constatando-se que os dois primeiros são mais móveis, tendo sido

detectados em quantidades apreciáveis nas primeiras etapas da extraçöes seqùenciais, o man-

ganês e o chumbo acham-se também ligados a carbonatos, óxido-hidróxidos e à matória orgâni-

ca, entretanto em menores concentraçöes,

É importante ressaltar que o tempo ionsisolo também tem papel decisivo nos fenômenos

de adsorçäo o que foi comprovado experimentalmente em sistemas solo/chorume e

solo/soluçã0,

os testes de adsorção com chorume e com soluçöes iônicas possibilitaram a compreen-

são do comportamento dos íons no solo de cobertura dos residuos, constatando-se que o solo

retém Pb e Zn, no entanto, com retenção satisfatória apenas para soluções com concentraçöes

inferiores a 0,8 mg,L-r (Zn) e 4,0 mg,L-t (Pb), Constatou-se ainda que há uma interação entre o

solo com o meio líquido (chorume) com fornecimento ao sistema dos íons Ba e lVn,
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A infiltração do chorume influencia prejudicialmente a água subterrânea do local, princi-

palmente no terminal da tubulação subterrânea, o que foi cfetectado como anomalia através de

dados geofísicos e quimicos; neste local, íons móveis, como njtrato, cloreto e sulfato apresenta-

ram concentraçÖes superiores aos limites cìe potabllidade indjcados pelo lVinisterio da Saúde

(2000).

os resultados obtidos permitem que se apresentem, como sugestöes, medidas que pode-

räo minimizar os impactos causados pela disposição inadequada dos residuos no lixão de llha-

bela,

seria interessante que o município adotasse sistema racional de coleta seletjva, tendo em

vista que os resíduos gerados no municípìo tem cerca de 30% de materiais recicláveis. o rea-

proveitamento dessa porção do lixo aumentará a vida útil da área cle descarte o que seria bas-

tante conveniente, uma vez que o municipio já está tendo dificuldades para a implantação de

novo aterro devido a topografia da ilha e a grande área, maior que 83% do territórjo, ocupada por

um Parque Estadual,

sugere-se a implantaçäo de sistemas impermeáveis de captaçåo cle chorume com enca-

minhamento do efluente para estação de tratamento,

Finalmente, devido à ocupação acelerada das áreas circunvizinhas ao lixao, alerta-se para

a necessidade urgente de monitoramento sistemático das águas subterrâneas no entorno do

lixä0.
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