
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE ENERGIA NUCLEAR 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS 

ENERGÉTICAS E NUCLEARES (PROTEN) 

 

 

 

 

 

 

JAIRO DIAS BEZERRA 

 

 

 

 

 

QUANTIFICAÇÃO DE ARSÊNIO, ZINCO, COBALTO, CROMO E 

BÁRIO NO SOLO DE UMA ÁREA AGRICULTURÁVEL DO AGRESTE 

DE PERNAMBUCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE - PERNAMBUCO - BRASIL 

JULHO - 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANTIFICAÇÃO DE ARSÊNIO, ZINCO, COBALTO, CROMO E 

BÁRIO NO SOLO DE UMA ÁREA AGRICULTURÁVEL DO AGRESTE 

DE PERNAMBUCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JAIRO DIAS BEZERRA 
 

 

 

 

 

QUANTIFICAÇÃO DE ARSÊNIO, ZINCO, COBALTO, CROMO E 

BÁRIO NO SOLO DE UMA ÁREA AGRICULTURÁVEL DO AGRESTE 

DE PERNAMBUCO 

 

        

 

 

Dissertação submetido ao Programa de Pós-

Graduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares 

do Departamento de Energia Nuclear da 

Universidade Federal de Pernambuco, para obtenção 

do título de Mestre em Ciências. Área de 

Concentração: Dosimetria e Instrumentação nuclear. 

 

 

 

 

Orientador:   Prof. Dr. Romilton dos Santos Amaral  

(DEN - UFPE) 

 

Co-orientador:  Prof. Dr. José Araújo dos Santos Júnior  
(PNPD - CAPES/FACEPE - DEN - UFPE) 

 

 

 

 

 

 

RECIFE - PERNAMBUCO - BRASIL 

JULHO - 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B574q Bezerra, Jairo Dias. 

 

Quantificação de arsênio, zinco, cobalto, cromo e bário no 

solo de uma área agriculturável do Agreste de Pernambuco. / 

Jairo Dias Bezerra. - Recife: O Autor, 2011. 

73 folhas, il., mapa, tabs. 

 

Orientador: Prof. Dr. Romilton dos Santos Amaral. 

Co-orientador: Prof. Dr. José Araújo dos Santos Júnior. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 

Pernambuco. CTG. Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologias Energéticas e Nucleares, 2011. 

Inclui Referências e Anexos. 

 

1. Dosimetria ambiental.  2. Metais pesados.  3. Ativação 

neutrônica.  4. Espectrometria gama.  5. Radioatividade 

induzida.  I. Amaral, Romilton dos Santos (orientador).  II. 

Título. 

 

 

612.01448  CDD (22. ed.)            UFPE/BDEN/2011-003 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha amada esposa, Rosalva Martins, 

com quem compartilho esta conquista, 

por todo seu amor 

 

Aos meus filhos, 

Ruan Martins (in Memoriam) e Rian Martins, 

Pelo carinho e amor 

 

A minha irmã Janece Tavares Bezerra de Mello 

Pelo apoio incondicional 

 

A minha mãe, Cremilda Dias Bezerra, 

e ao meu pai, Pedro Gonçalves Bezerra, 

(in Memoriam) 

Por suas dedicações extremas 

despertando em mim 

um espírito contínuo de luta 

 

Dedico. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 Em primeiro lugar, agradeço a Deus pelo dom da vida e a Nossa Senhora  por sempre 

estarem  presentes em minha caminhada, contemplando-me com saúde, força de vontade, 

sabedoria e conhecimento, requisitos importantes para minha formação em mais uma 

conquista.  

 Aos meus pais, Pedro Gonçalves Bezerra e Cremilda Dias Bezerra, pelas lições de 

vida, pela educação, compreensão, amizade, carinho e amor sempre dedicados. 

A minha esposa Rosalva Martins Dias Bezerra e meu filho Rian Martins Dias Bezerra 

pela compreensão, carinho, amor, confiança e apoio principalmente quando precisei estar 

ausente, particularmente quando escutavam “meu amor, tenho que adiantar meu trabalho”. 

Obrigado por tudo.  

A Ruan Martins Dias Bezerra (in Memoriam), pelo amor e saudades que sentimos, 

mesmo sabedores que ao retornarmos ao convívio com Pai Celestial, estaremos-nos juntos e 

cada vez mais unidos na fé e no amor de Deus, é o que sempre servirá de inspiração para sua 

família reverenciá-lo em todas nossas conquistas e orações diárias.  

Aos meus orientadores Prof. Dr. Romilton dos Santos Amaral e Prof. Dr. José Araújo 

dos Santos Júnior pela orientação, apoio, amizade e compreenção nas diversas atribulações 

vividas nesta conquista. 

            A minha querida irmã, Janece Bezerra Tavares de Melo, sempre pelo apoio, incentivo 

e carinho em mais uma conquista. 

 A minha querida amiga, mãe, conselheira e irmã Maria Jóse do Departamento de 

Física da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), meu muito obrigado por tudo. 

A minha cunhada Jacy Martins Gomes Menezes e meu sobrinho Pedro Henrique (in 

Memorian), sempre pelo apoio, incentivo e carinho, quando precisei ausentar-me na busca 

deste objetivo.  

A minha sogra Marlene Martins Gomes (in Memorian) e a Marilene Martins de Paula, 

obrigado por tudo, e por acreditarem sempre no meu potencial, pelo carinho e amor 

dedicados. 

A todos da minha família e da família da minha esposa, por acreditarem e apoiarem na 

busca deste meu objetivo. 

Aos meus grandes amigos(as) Lúcia Damásio, Valéria Salazar, Paulo Salgado, Carlos 

Alberto e Paulo Melo pela amizade, incentivo e apoio. 



 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela 

bolsa de estudo que proporcionou o desenvolvimento deste trabalho. 

A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) 

por ter disponibilizado, no início deste trabalho, o Prof. Dr. José Araújo dos Santos Júnior, 

BFP, Processo BFP-0027-5.01/09 para co-orientação desse trabalho. 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a 

Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) por ter 

disponibilizado, para dar continuidade na co-orientação deste trabalho, o Prof. Dr. José 

Araújo dos Santos Júnior (PNPD-CAPES/FACEPE). 

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco 

(FADE) pelo suporte financeiro disponibilizados para estas pesquisas.                                                     

 Ao Prof. Dr. Elmo Silvano de Araújo, coordenador do Programa de Pós-Graduação 

em Tecnologias Energéticas e Nucleares - PROTEN - DEN - UFPE, pelo apoio a esta 

pesquisa. 

Ao Grupo de Radioecologia (RAE) e ao Departamento de Energia Nuclear pela infra-

estrutura disponibilizada. 

 Ao Laboratório de Tecnologia Mineral do Departamento de Geologia da UFPE, pela 

disponibilidade dos equipamentos para tratamento das amostras. 

 Ao Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares (IPEN) - CNEN-SP, na pessoa do 

Dr. Frederico Antonio Genezini e ao Laboratório de Análise por Ativação com Nêutrons 

(LAN) na pessoa da Dra. Ana Maria Graciano Figueiredo, meu muito obrigado pela 

disponibilidade e pelos equipamentos utilizados para irradiação e análise das amostras.  

  A todos os professores do DEN-UFPE na construção da minha formação e pelo 

incentivo diário, e em especial ao Prof. Romulo Simões. 

As funcionárias da UFPE Alene Ramos, Magali Rodrigues, Nilvânia Monteiro e 

Glauber como também do LPR Adna Rodrigues e Cássia Michelle pelo incentivo, apoio e 

amizade. 

A Carlos Eduardo, Patrick Melo, Claudia poggi, Maria Claudia, Gustavo Carielo, 

Marcela Durão, Evelyne Solidório, pelo incentivo, apoio e amizade. 

A todos os amigos do mestrado e doutorado que dividiram momentos variados de 

descontração e preocupação na busca do conhecimento que transforma vidas. 

A todos os funcionários do DEN-UFPE por acreditarem na vitória com palavras de 

incentivos e carinho, em especial Lia, Zeza, Edvaldo, Antônio, Josenildo e Eliete meu muito 

obrigado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A percepção do desconhecido é a mais fascinante 

das experiências. O homem que não tem os olhos abertos 

para o mistério passará pela vida sem ver nada”. 

Albert Einstein 

http://www.pensador.info/autor/Albert_Einstein/


 

QUANTIFICAÇÃO DE ARSÊNIO, ZINCO, COBALTO, CROMO E 

BÁRIO NO SOLO DE UMA ÁREA AGRICULTURÁVEL DO AGRESTE 

DE PERNAMBUCO 

 

Autor: Jairo Dias Bezerra 

Orientador:  Prof. Dr. Romilton dos Santos Amaral 

Co-orientador: Prof. Dr. José Araújo dos Santos Júnior 

 

 

RESUMO 

 

Elevadas concentrações de metais pesados em um ecossistema dependem da sua formação 

geológica e/ou  da ação antrópica, diversas ações podem contaminar o meio ambiente e os 

seres vivos, sendo importânte monitorar o ambiente e controlar a presença desses metais na 

cadeia alimentar, principalmente do As, Zn, Co, Cr e Ba, devido aos níveis de toxicidade, 

disponibilidade e especiação química. Em regiões isentas de processos antropogênicos, as 

concentrações de metais pesados são consideradas naturais, originadas da composição das 

rochas de origem e da evolução pedogeomorfológica. Em uma área com altos níveis de 

radionuclídeos primordiais, atividades agrícolas e produção de leite em grande escala no 

agreste de Pernambuco no município de Pedra, foram monitorados os teores de As, Zn, Co, Cr 

e Ba no solo. Trinta e quatro amostras com 100 mg de cada, solo e rochas, foram ativadas por 

oito horas com nêutrons juntamente com os padrões GS-N (ANRT) e BE-N (IWG-GIT) e 

analisadas por espectrometria gama de alta resolução, sendo a primeira aquisição após sete 

dias e a segunda quinze dias após a irradiação. As concentrações medias apresentaram 

resultados menores que 0,16 mg.kg
-1 

a 6,7 mg.kg
-1

 para o As; 17 mg.kg
-1

 a 119 mg.kg
-1

 para o 

Zn; 2,45 mg.kg
-1

 a 213 mg.kg
-1

 para o Co; 11,50 mg.kg
-1

 a 180 mg.kg
-1

 para o Cr e 164 

mg.kg
-1

 a 61.313,50 mg.kg
-1

  para o Ba. Considerando os resultados obtidos e comparando-os 

com os valores de prevenção e intervenção estabelecido pela resolução 420/2009 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) do Brasil, as concentrações do Ba encontram-se 

acima do valor de prevenção e 91% delas acima do valor de intervenção. As, Zn e Cr 

apresentaram quase 100% dos resultados abaixo do valor de prevenção e 12% dos valores do 

Co foram superiores ao valor de prevenção. Considerando que a área de estudo não apresenta 

atividades industriais, as altas concentrações determinadas para o Ba são provenientes de 

processos naturais e os níveis encontrados evidenciam uma possível contaminação de fontes 

de água e alimentos produzidos nesta região. 

 

Palavras-chave: Dosimetria ambiental, metais pesados, ativação neutrônica, espectrometria 

gama, radioatividade induzida. 
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ABSTRACT 

 

High concentrations of heavy metals in an ecosystem depends on its geological formation 

and/or human action, several actions can contaminate the environment and living beings, the 

environment is important to monitor and control the presence of these metals in the food 

chain, mainly from the , Zn, Co, Cr and Ba, due to levels of toxicity, availability and chemical 

speciation. In areas free of anthropogenic processes, the concentrations of heavy metals are 

considered natural, originating from the composition of the rocks of the origin and evolution 

pedogeomorphological. In an area with high levels of primordial radionuclides, agricultural 

activities and milk production on a large scale of the rough stone in the city of Pernambuco, 

were monitored levels of As, Zn, Co, Cr and Ba in the soil. Thirty-four samples with 100 mg 

of each soil and rocks, were activated with neutrons for eight hours together with the 

standards GS-N (ANRT) and BE-N (IWG-GIT) and analyzed by high resolution gamma 

spectrometry, and the first acquisition after seven days and fifteen days after the second 

irradiation. The results showed concentrations lower than 0.16 mg.kg-1 to 6.7 mg.kg
-1

 for As; 

17 mg.kg
-1

 to 119 mg.kg
-1

 for Zn, 2.45 mg. kg
-1

 to 213 mg.kg
-1

 for Co, 11.50 mg.kg
-1

 to     

180 mg.kg
-1

 for Cr and 164 mg.kg
-1

 to 61,313.50 mg.kg
-1

 for Ba. Considering these results 

and comparing them with the values of prevention and intervention established by resolution 

420/2009 of the National Environment Council (CONAMA) of Brazil, the Ba concentrations 

are above the value of prevention and 91% above the intervention value. As, Zn and Cr show 

almost 100% of resultswere nearly 100% of results below the value of prevention and 12% of 

the values of Co were higher than the value of prevention. Whereas the study area has no 

industrial activity, high concentrations are determined for the Ba from natural processes and 

the levels found evidence of a possible contamination of water sources and food produced in 

this region. 

 

Palavras-chave: Environmental dosimetry, heavy metals, neutronic activation, gamma 

spectrometry, induced radioactivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os metais pesados estão distribuídos na crosta terrestre e, juntamente com outros 

elementos químicos, constituem a estrutura das rochas e do solo. Nos últimos anos, tem 

aumentado a preocupação com a contaminação do solo e das águas superficiais e 

subterrâneas, devido à grande expansão urbana e industrial, associada ao aumento da 

produção dos bens de consumo, resultando na geração de resíduos que, por muito tempo, 

foram descartados indiscriminadamente, provocando danos ambientais quase sempre 

irreversíveis e de difícil recuperação (COSTA, 2005). 

 Dos metais pesados, alguns são classificados como essenciais, porém, dependendo da 

sua concentração no meio ambiente, tornam-se tóxicos ao metabolismo dos seres vivos. 

Destaca-se entre os metais pesados, Arsênio (As), Zinco (Zn), Cobalto (Co), Cromo (Cr) e 

Bário (Ba), devido a seus altos potenciais tóxicos. Dependendo da absorção e de sua 

especiação química, o As pode ser um estimulante do crescimento para suinos e aves de 

capoeira (AGRIPINO, 2009), todavia, em altas concentrações pode causar o desenvolvimento 

de tumores, danos no sistema imunológico, doenças cardiovasculares e ainda pode danificar o 

DNA (BARRA, 2000; PINO, 2005). O Zn encontra-se presente em quase todos os alimentos, 

sendo considerado um micronutriente fundamental para os seres vivos, mas, em doses 

elevadas pode causar complicações no estomago, esôfago e pulmões, irritação da pele, anemia 

e esterilidade (PINO, 2005; AGRIPINO, 2009). O Co é importantíssimo para os seres 

humanos, por ser um elemento constituinte da vitamina B12; contudo, em doses elevadas 

pode ocasionar bócio, hipotireoidismo, lesões no miocárdio, e câncer no pulmão (ALVES, 

2003; FURTADO, 2007).  O Cr (III) é essencial por ser encontrado na natureza em varias 

conbinações, entretanto, pode causar problemas cardíacos, transtono de metabolismo e 

diabetes quando em altas doses. Na forma Cr (VI), oriundo de processos industriais, pode 

causar reçaões alérgicas, úlceras, problemas respiratórios, danos no fígado e rins e câncer, 

podendo levar até a morte do individuo (PINO, 2005). O Ba vem sendo utilizado na industria 

nos processos de produção de pigmentos, fogos de artifício, vidros e praguicidas, e se ingerido 

pode causar de um simples aumento transitório da pressão sangüínea, por vasoconstrição, a 

sérios efeitos tóxicos sobre o coração, vasos e nervos (BOSTELMANN, 2006).  

Os estudos referentes aos metais pesados presentes nos ecossistemas indicam 

concentrações elevadas desses elementos em muitas áreas próximas de complexos industriais 

urbanos, mineração, e também, nas áreas de agricultura tecnificada. O aumento anormal das 

concentrações de As, Zn, Co, Cr e Ba, como também de outros metais pesados no solo, pode 
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resultar da deposição atmosférica, do intemperismo, da aplicação de fertilizantes, agrotóxicos, 

água de irrigação, como também, de efluentes industriais lançados ou depositados no solo sem 

nenhum tratamento, nos rios ou lagos, sem impermeabilização, proteção ou contenção, 

constituindo-se desta forma num grave problema ambiental, com riscos muitas vezes 

desconhecidos para o homem (RAMALHO et al., 2001).  

Dentre os elementos em estudo, o As apresenta-se como o mais danoso a saúde 

humana por provocar diversos tipos de enfermidades, em relação ao meio ambiente é 

considerado altamente tóxico para as plantas e mamiferos. Segundo a ATSDR (2007), o As 

encontra-se na primeira colocação da lista dos metais pesados mais tóxico desde 1989. 

No agreste de Pernambuco, município de Pedra, não existia qualquer referência a 

estudos de metais pesados nas áreas utilizadas para agicultura e criação de bovinos, muito 

embora, já realizados alguns estudos de monitoração radioecológica, onde foram evidenciadas 

anomalias uraníferas.  

A motivação para o desenvolvimento deste estudo se deu pela alta produção de leite e 

derivados da região, pela falta de estudos relacionando os metais pesados, assim como, pelas 

altas concentrações de radionuclídeos naturais, permitindo futuramente, definir um 

diagnóstico mais preciso com base nos efeitos tóxicos desses metais e os efeitos radiológicos 

associados aos elementos radioativos naturais já monitorados.  

O presente trabalho teve como objetivo determinar os níveis de As, Zn, Co, Cr e Ba no 

solo em uma área agriculturável localizada no município de Pedra, de forma a estimar a 

toxicidade destes metais pesados na população local quando comparados com os níveis de 

permissividade adotados no Brasil. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

2.1 Metais Pesados 

   

O termo “metais pesados”, conforme citações feitas por Tsutiya (1999); Silva (2004) e 

Almeida (2007), pode ser aplicado a aproximadamente 65 elementos da tabela periódica, por 

possuirem um peso específico ou densidade específica maior que 5,0 g.cm
-3

, ou um número 

atômico superior a 20, muitos deles exercem efeitos tóxicos em células microbianas e em 

outras formas de vida. A expressão metais pesados também pode ser usada para designar os 

metais classificados como poluentes do ar, água, solo, plantas e alimentos, provocando desta 

forma, diferentes danos a biota.  

Conforme Oliveira (2007), alguns termos alternativos podem ser encontrados na 

literatura para este grupo de elementos: “metal traço”, “elemento-traço” entre outros, que não 

são amplamente utilizados. Esta relação é devido à ocorrência destes elementos no ambiente, 

em níveis muito baixos, da ordem de partes por milhão (ppm) ou partes por bilhão (ppb). 

Baseando-se na densidade, conforme Costa (2005), essa classificação acaba 

englobando também grupos de metais, semi-metais e até mesmo os não metais, como o 

selênio. 

Os metais pesados encontram-se distribuídos na biosfera, litosfera, pedosfera, 

atmosfera e hidrosfera, onde os processos naturais controlam e modulam as suas 

transferências e interações entre  todos os compartimentos do ecossistema ao longo do tempo. 

As atividades exercidas pelo homem, principalmente a partir do século XX, tornaram-se a 

principal forma de dispersão, acumulação, e principalmente, alterações nos ciclos 

biogeoquímicos de muitos elementos, inclusive dos metais pesados nos ecossistemas 

aquáticos e terrestres (NASCIMENTO, 2008). 

A definição de contaminação depende dos valores de referência do ambiente natural. 

A melhor forma de avaliar a introdução de metais pesados de origem antrópica em solos é a 

sua comparação com um solo no mesmo contexto pedológico, porém sob condições naturais 

(BURAK, 2008). Conforme Baize (1997 apud Burak, 2008), deve-se considerar os teores 

naturais dos metais no solo como aqueles originados da composição inicial do material de 

origem e da evolução pedogeomorfológica. 

Alguns destes metais pesados, de acordo com Silva (2004) e Almeida (2007), são 

benéficos em pequenas quantidades para microorganismos, plantas e animais, porém, em 
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concentrações elevadas, oferecem riscos, principalmente quando introduzidos na cadeia 

alimentar, em decorrência do efeito cumulativo.  

Os metais pesados podem contaminar o meio ambiente e, por causa de suas 

propriedades, através da bioacumulação e biomagnificação na cadeia trófica, podem atuar 

provocando alterações nos parâmetros físicos, químicos e biológicos de um determinado 

ecossistema, podendo causar danos aos organismos vivos. As plantas, quando submetidas ao 

ambiente contaminado por metais pesados, podem apresentar uma série de distúrbios 

fisiológicos e nutricionais, dentre os quais, destacam-se a interferência sobre a absorção, o 

transporte e as funções dos nutrientes (ALMEIDA, 2007). 

Segundo Novotny (1995 apud Passos, 2005), a ocorrência de metais pesados no meio 

ambiente é geralmente oriunda de dois processos classificados de acordo com sua origem 

predominante: litogênicos e antropogênicos. No primeiro caso, os metais são originados de 

processos naturais (geoquímicos), enquanto, no segundo, são resultantes das atividades 

desenvolvidas pelo homem. 

Conforme Costa (2005), a presença primária dos metais pesados no solo é oriunda do 

material de origem, uma vez que a maioria das rochas contém em sua composição, grande 

número de metais. Os processos naturais que contribuem para a presença dos metais pesados 

em águas são a solubilização de rochas e a lixiviação a partir do solo. Ambos os processos 

podem ser fortemente controlados por fatores biológicos. Os metais pesados ou micro 

elementos constituem menos que 1% da composição da litosfera. Os elementos classificados 

como macro elementos, são: O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, Ti, H, P e S que compreendem 

cerca de 99% (OLIVEIRA, 2007).  

Os metais pesados podem ser classificados em  essenciais e não essenciais para os 

organismos. Os essenciais Cu, Fe, Mn e Zn possuem função biológica conhecida e são 

constituintes obrigatórios do metabolismo dos organismos, participando de processos 

envolvendo compostos enzimáticos e fazendo parte do sistema aceptor/doador de elétrons. Os 

elementos não essenciais como: Al, Hg, Pb, Cd, Ag, Cr, Ni e Sn não possuem função 

biológica e, podem ser extremamente tóxicos para os organismos, podendo provocar uma 

série de distúrbios: baixa fertilidade, diminuição na defesa imunológica, redução da taxa de 

crescimento e patologias que podem levar até a morte dos indivíduos (OLIVEIRA, 2005; 

COSTA, 2007).  

A classificação dos metais pesados em relação a toxicidade divide-se em três grupos. 

No primeiro grupo, estão os considerados poucos tóxicos, que na grande maioria são tidos 

como micronutrientes, mas, em concentrações elevadas, tornam-se tóxicos, como: Al, Co, Cu, 
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Mn, Mo, Se, V, Zn e Sr. O segundo grupo, é constituido por metais que podem causar câncer; 

entre eles estão: As, Be, Cr e Ni. Por fim, no terceiro grupo, estão os metais que apresentam 

um caráter tóxico significativo e não se enquadram nos grupos citados anteriormente: Pb, Cd 

e Hg, são particularmente tóxicos para animais superiores e Cu, Ni e Co, são denominados 

fitotóxicos por serem mais tóxicos para plantas do que para os animais (GROSSI, 1993 apud 

OLIVEIRA, 2007) e (MCBRIDE, 1994 apud COSTA, 2005). 

A toxicidade atribuída aos metais pesados nada mais é do que a capacidade que eles 

possuem de produzir dano a um organismo vivo. Esta toxicidade depende da quantidade 

acumulada no organismo, do tempo de exposição, da forma física e química do elemento e da 

via de administração/adsorção. Pessoas idosas e crianças são mais susceptíveis às substâncias 

tóxicas do que os adultos. Excluindo-se as comunidades expostas ocupacionalmente ou 

habitantes de áreas reconhecidamente contaminadas, a ingestão de alimentos contaminados é 

a principal via de incorporação da maior parte dos compostos tóxicos, inclusive dos metais 

pesados (OMS, 1998). 

Segundo Casarini (2001 apud Pavanelli et al., 2004) e Costa (2005), a contaminação 

do solo é um fator de preocupação ambiental e de saúde pública, uma vez que alguns solos 

funcionam como um filtro natural, possuindo a capacidade de depurar e imobilizar grande 

parte das impurezas nele depositadas. Normalmente, os solos apresentam uma grande 

capacidade de retenção de metais pesados, mas, se essa capacidade for ultrapassada, os metais 

pesados podem ser lixiviados, colocando em risco a qualidade das águas subterrâneas e 

superficiais (COSTA, 2005).  

 De acordo com Alloway (1995 apud Costa, 2005), as principais formas nas quais os 

metais pesados se apresentam nos solos são: a) solúveis - íons livres, complexos solúveis com 

ânions inorgânicos ou ligantes orgânicos (biomoléculas e ácidos fúlvicos) que podem ser 

absorvidos pelas plantas e/ou lixiviados no solo; b) trocáveis - íons trocáveis, que são 

adsorvidos por forças eletrostáticas em sítios carregados negativamente, presentes na matéria 

orgânica ou em minerais, e que dependem da seletividade do metal, do pH, da atividade 

iônica da solução e da concentração de outros cátions; c) adsorvidos especificamente 

(quimiossorvidos) - adsorvidos covalentemente (complexos de esfera-interna) a sítios 

específicos de filossilicatos, óxidos e matéria orgânica; d) ligados a materiais orgânicos 

insolúveis - complexados por materiais orgânicos resistentes à degradação microbiana ou 

presentes em células recentemente mortas; e e) precipitados - na forma de carbonatos, 

sulfatos, fosfatos, hidróxidos, entre outros.  
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Os metais podem formar os precipitados diretamente com os ânions, ou ainda podem 

ser co-precipitados juntos a elementos pouco solúveis como o Ca, Mg, Fe e Al, conforme vão 

sendo formados.  

Os processos químicos que mais afetam a biodisponibilidade dos metais pesados em 

solos são aqueles que dizem respeito à adsorção de metais da fase líquida pela fase sólida. 

Este processo controla as concentrações de íons metálicos e complexos na solução do solo, 

exercendo maior influência na absorção destes metais pelas raízes. Alguns estudos têm 

demonstrado que os metais pesados estão predominantemente associados à fase sólida do 

solo. As formas solúveis e trocáveis representam menos que 10% do teor total de metais, 

sendo mais comuns valores de 1 a 3%, independentemente do tipo de solo.  Entretanto, alguns 

solos desenvolvidos a partir de materiais ricos em metais, bem como solos contaminados, 

podem apresentar entre 30 a 60% dos metais pesados em formas lábeis (COSTA, 2005). 

Segundo Licht (1998 apud Yamashita, 2004) e Aragón (2005), a mobilidade dos 

metais pesados no solo (Tabela 1) ocorre em conseqüência de vários parâmetros, e os 

principais deles são: pH, textura, potencial redox (Eh), potencial iônico (carga / raio iônico), 

presença de óxidos de Fe-Mn, presença de matéria orgânica e argilas. As argilas realizam 

troca iônica e esta capacidade está relacionada com a solubilidade dos elementos em solução e 

com o pH do meio. A matéria orgânica pode formar complexos organometálicos e quelatos 

solúveis com metais e arsênio, entretanto, os elementos com potencial iônico baixo são 

solúveis como simples cátions. Os elementos com potenciais iônicos altos atraem o oxigênio e 

formam oxiânions solúveis.  

 

Tabela 1- Mobilidade dos metais pesados em diferentes tipos de solo. 

Mobilidade 

Meios 

Oxidante Ácido 
Neutro e 

Alcalino 
Redutor 

Alta Zn, Ba, As, Cr    

Média 
Co, Cu, Ni, Au,   

Cd Cd 
 

Cd, Ag, Hg  

Baixa Pb Pb Pb  

Muito Baixa 

Cr, Fe, Mn, Al, 

Sn, Pt, Zr 

Cr, Al,  

Sn, Pt 

Zn, Co, Cr, Ag, 

Au, Ni, Hg, Al, 

Sn, Cu  

Zn, Cu, Co, Ni, 

Hg, Ag, Au, Cd, 

Pb 

PLANT et al (1983 apud Aragón, 2005) e PATNAIK (1997, apud Oliveira, 2005). 



21 

 

 

Conforme a Tabela 1, o meio oxidante torna-se o mais importante por apresentar 

mobilidade alta, média, baixa e muito baixa para os elementos em estudo deste trabalho como 

também para grande parte dos outros metais pesados em relação aos meios ácidos, 

neutro/alcalino e redutor. 

Em várias regiões do mundo, a poluição do solo com metais pesados está associada à 

intensificação das atividades industriais, agrícolas e a urbanização, tornando-se um problema 

crescente que proporciona sérios impactos ao meio ambiente. A poluição do solo com esses 

agentes decorre, principalmente, da indústria metalúrgica e da mineração, da disposição de 

resíduos tóxicos e práticas agrícolas, como aplicação de lodos e fertilizantes inorgânicos. A 

acumulação desses elementos em solos pode conduzir não apenas à diminuição da 

produtividade das culturas em decorrência de seus efeitos fitotóxicos, mas também a efeitos 

nocivos à saúde humana e animal. 

Segundo Jardim et al. (1983 apud Oliveira, 2007), as industrias e a mineração são as 

principais fontes poluidoras de origem antropogênica, sendo o meio mais comum de 

contaminação as descargas de efluentes não devidamente tratados em rios ou lagos. Outra 

forma de contaminação é a eliminação de partículas na atmosfera, podendo ser, em muitos 

casos, o principal veículo poluidor do meio ambiente.  

Conforme Sharpley e Menzel (1987 apud Tsutiya, 1999), de um modo geral, os 

produtos mais estudados e discutidos do ponto de vista de adição de metais pesados tóxicos ao 

solo têm sido o lodo de esgoto e os adubos fosfatados, utilizados constantemente na 

agricultura.  

Na lista da “Agency Toxic Substances and Diseaes Registry” (ATSDR, 2007) -  

Agência para Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças Norte-Americana, consta uma 

ordem de prioridade de substâncias toxicas que ameaçam potencialmente a saúde humana. 

Essa lista é revisada e publicada periodicamente para que possa haver uma reflexão sobre 

informações adicionais em substâncias perigosas. Na ordem crescente de toxicidade, os 

elementos deste trabalho encontram-se nas seguintes posições: o As (1ª), ou seja, encontra-se 

na primeira colocação desde 1997, Co (49ª), Zn (74ª), Cr (77ª) e  Ba (109ª), sendo este último, 

o metal estudado que oferece menor risco tóxico.  

Alguns autores, como Patnaik (1997, apud Oliveira, 2005) e a United States 

Environmental Protection Agency (USEPA) - Agência de Proteção Ambiental Norte-

Americana têm classificado treze metais como poluentes primordiais: Al, Sb, As, Be, Cd, Cr, 

Cu, Pb, Hg, Ni, Se, Ag e Zn. A classificação dos metais pesados com maior mobilidade no 

solo é: As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se e Ag. 
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2.2 Valores Orientadores 

 

Para o monitoramento de áreas potencialmente contaminadas, faz-se necessário o 

conhecimento dos teores naturais dos metais e de sua variabilidade em solos, ou seja, dos 

teores destes elementos em solos sem a introdução antrópica (BIONDI 2010).  

A determinação dos valores naturais é o primeiro passo para a definição de valores 

orientadores para situações de contaminação, essencial para a construção de uma legislação 

voltada para o monitoramento e intervenção legal condizentes com a realidade local, evitando 

intervenções inadequadas que incorram em prejuízos financeiros e sociais (BAIZE et al., 

2001).  

Os valores orientadores, são valores pré-estabelecidos que permitem determinar a 

ausência de contaminação ou conhecer o verdadeiro nível desta contaminação em um 

determinado solo. Atualmente são utilizadas várias terminologias, estabelecendo-se, 

geralmente, faixas de valores indicativos das diferentes condições destes metais nos solos. A 

legislação brasileira estabelece três valores orientadores: Valores Orientadores de Qualidade 

(VRQs), basea-se na avaliação dos teores naturais dos metais pesados nos solos, sem a 

influência de atividade humana; Valor de Prevenção (VP), que é o valor limite de metal no 

solo que não interfere em sua capacidade de cumprir suas funções de manter a diversidade 

biológica e dos ciclos biogeoquímicos, como meio para a produção de alimentos e matéria 

prima, como regulador da dispersão de substâncias contaminantes no solo mediante sua 

atuação como filtro e tampão ambiental, dentre outros. Por último, o Valor de  Intervenção 

(VI), que referencia o valor acima do qual haverá risco à saúde humana e ao desenvolvimento 

dos demais organismos vivos. Sua determinação é baseada em análise de risco, considerando 

a dose máxima aceitável absorvida pelo organismo receptor (BIONDI, 2010; CONAMA, 

2009).  

Os primeiros países que definiram critérios para a determinação do nível de 

contaminação dos solos baseado em análise de risco foram os Estados Unidos e a Holanda, 

com estudos iniciados em 1989 e 1990, respectivamente. Posteriormente, outros países da 

Europa, como Suécia, Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha, definiram seus valores de 

prevenção e intervenção, seguindo metodologias próprias. O princípio utilizado foi o mesmo: 

a avaliação de risco de exposição dos organismos aos efeitos tóxicos e carcinogênicos destes 

elementos  (BIONDI, 2010).   
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No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) propôs uma lista de 

valores, que serve de orientação para os metais pesados na prevenção ambiental (Tabela 2), de 

acordo com a resolução 420/2009 do CONAMA. 

 

Tabela 2 - Valores de Referências para metais pesados no solo 
(CONAMA, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     VP: Valor de Prevenção; VI: Valor de  Intervenção; APA: Área de Proteção Agrícola. 

 

 

2.3 Arsênio (As) 

  

O Arsênio (As) no solo é originário de fontes naturais e de fontes antropogênicas. Neste 

último caso, devido ao uso de pesticidas, herbicidas, fertilizantes, processos de mineração e 

fundição do ouro, chumbo, cobre e níquel, produção de ferro e aço, combustão de carvão e 

irrigação com água contaminada (CAMPOS et al., 2006). O As pode também ser encontrado 

na flora e na fauna marinha, pois, nas vias metabólicas, o nitrogênio e o fósforo podem ser 

facilmente trocados pelo As (BARRA et al., 2000). 

O As foi considerado a substância mais perigosa à saúde humana (ATSDR, 2007), sendo 

altamente tóxico para as plantas e mamíferos (Mcbride, 1989 apud Campos et al., 2006). Esta 

toxicidade, assim como ocorre para outros metalóides, é maior em temperaturas elevadas, em 

águas brandas e de pH ácido. Os efeitos associados à toxicidade do As provocam, em casos 

menos graves, o aparecimento de feridas na pele que não cicatrizam e, no caso de ingestões 

acentuadas, o desenvolvimento de tumores nos rins, pulmão e fígado, além da formação de 

ceratoses, que consistem no crescimento anormal de substância córnea na epiderme, 

semelhantes a grandes calosidades (BASU et al, 2001; SPERLING, 2002). A intoxicação por 

As (arsenicose) induz ainda à conjuntivite, hiperqueratose, hiperpigmentação, distúrbios 

gastrointestinais, doenças cardiovasculares, distúrbios no sistema nervoso central e vascular 

periférico, câncer de pele e gangrena nos membros (BARRA, 2000; SPERLING, 2002).  

Elemento 
V.P V.I (APA) 

-------- mg.kg
-1

 ------- 

As 15 35 

Zn 300 450 

Co 25 35 

Cr 75 150 

Ba 150 300 



24 

 

 

O teor máximo, indicado pela portaria 1469, do Ministério da Saúde do Brasil, em 2000, 

foi de 10 μg.L
-1

 de As em água, de 20 a 4.000 mg.kg
-1

 em sedimentos, e de até 800 mg.kg
-1

 

em solos (CAMPOS et al., 2006; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). O As é amplamente 

distribuído na biosfera, encontrando-se na água do mar não poluída em concentrações de 2 a 3 

g.L
-1

. A crosta terrestre apresenta uma concentração média de 2 g.kg
-1

 e a concentração em 

organismos marinhos variam de 1 g.kg
-1

 a mai de 30 g.kg
-1

 de arsênio total (BARRA, 

2000). 

Segundo Anderson et al., (1986) e Burguera et al., (1991, apud Barra, 2000), a ordem 

decrescente de toxicidade dos compostos de As é: arsina  arsenito  arseniato  ácidos 

alquil-arsênicos  compostos de arsênio  arsênio elementar. A LD50 (a dose letal para 50% 

de uma população) para As2O3 em ratos é de 20 mg.kg
-1

, para KAsO2 é de 14 mg.kg
-1

, 

Ca3(AsO4)2 é de 20 mg.kg
-1

, para MMAA (ácido monometilarsônico) é de 700-800 mg.kg
-1

, 

para DMAA (ácido dimetilarsínico) é de 700-2.600 mg.kg
-1

, enquanto que para arsenobetaína 

e para arsenocolina não foi observado sinal de toxicidade em camundongos após dose oral de 

6,5 g.kg
-1

 e 10,0 g.kg
-1

 (BARRA, 2000). 

 A metilação de arsênio inorgânico no corpo humano é um processo de desintoxicação 

que ocorre nos rins, reduzindo a afinidade do composto para com o tecido. Logo, quando o As 

é ingerido, é através da urina, principal via de eliminação, que os metabólitos do arsênio 

inorgânico, ou seja, DMA e MMA são eliminados. Se o As é ingerido nas formas menos 

tóxicas, MMA ou DMA, ou formas não tóxicas derivadas da arsenobetaína e arsenocolina, 

nenhum processo de metilação ou desmetilação ocorre, e essas formas são excretadas na urina 

sem nenhuma mudança na estrutura (BARRA, 2000). 

O As apresenta-se em vários estados alotrópicos, originados por diferentes 

configurações cristalinas. A forma cinzenta ou de coloração metálica é frágil, pouco solúvel e 

estável somente a temperaturas inferiores a 615 C. Condutor de eletricidade, cristaliza-se no 

sistema hexagonal. A variedade de cor amarela é formada a partir do resfriamento dos vapores 

de As, a 0 C, e o elemento apresenta-se instável e de cristalização cúbica, tendendo a 

transformar-se na variedade cinza. Em sua forma mais estável, o As aproxima-se 

quimicamente do fósforo. Em contato com o ar seco e na temperatura ambiente, não se altera; 

ao ar úmido, oxida-se; queima a 180º C, com chama azulada, produzindo óxido arsenioso 

(As2O3); é atacado pelos ácidos oxidantes; ataca os sistemas catalíticos sólidos, envenenando-

os; seus compostos são tóxicos, especialmente os solúveis e os voláteis. Os principais 
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sintomas de envenenamento por As são náuseas, vômitos, diarréia, dores musculares, pulso 

fraco e posteriormente coma. 

 Apesar de perigoso, este semimetal tem suas utilidades, como, por exemplo, no 

endurecimento de ligas de cobre e de chumbo e na fabricação de certos tipos de vidros 

especiais. No comércio, o As2O3, conhecido como “arsênio branco”, é muito empregado na 

fabricação de inseticidas e produtos destinados à exterminação de ervas daninhas e ratos. O 

arsênio inorgânico foi receitado contra anemia, reumatismo, etc., e seus compostos orgânicos 

contra a sífilis e a doença do sono, podendo ser utilizado em pequena quantidade como ração 

animal, pois sua presença favorece o crescimento (BARRA, 2000). O arseniato de ácido de 

potássio, obtido por aquecimento de uma mistura de anidrido arsenioso com nitrato de 

potássio, é usado na conservação de peles. 

Alguns estudos mostram que a arsenopirita ocorre em quantidade nos depósitos minerais 

subterrâneos. Devido aos agentes antropogênicos, grandes quantidade de arsenopirita pode ser 

colocada em contato com o ar e, conseqüentemente, sofrer o processo de oxidação, liberando 

As. O As pode atingir os lençóis freáticos, os cursos d’água superficiais e, em determinados 

casos, acumular-se nas plantas e animais. Dados da literatura indicam que para o As o valor 

de alerta é de 15 mg.kg
-1

 e o valor de intervenção de 35 mg.kg
-1

 (SOUZA  et al., 2006). 

Conforme resolução nº 420/2009 do CONAMA, o valor de alerta indica o limite de uma 

possível alteração da qualidade natural dos solos e águas subterrâneas, que quando excedido, 

tem potencial poluidor para esses meios, devendo ser sujeito a monitoramento. O Valor de 

intervenção indica o limite de contaminação do solo e das águas subterrâneas, acima do qual 

existe risco potencial à saúde humana, e quando excedido, requer alguma forma de 

intervenção. 

 

 

2.4 Zinco (Zn) 

 

Conforme Kiekens (1990 apud Macêdo et al., 2008), o zinco (Zn) é um metal pesado,  

reconhecido como elemento essencial para todos os seres vivos. Quando presente em elevados 

níveis no solo, pode causar efeitos tóxicos, não só para as plantas, mas também para os seus 

consumidores diretos e indiretos. Segundo Mello et al. ( 1984 apud Macêdo et al, 2008), o Zn 

corre em minerais primários (minerais ferromagnesianos e magnesitas, em rochas básicas; 

biotita e hornblenda em rochas ácidas), secundários (precipitados sob várias formas, de 

acordo com as seguintes condições: fosfatos, carbonato, hidróxido, zincato de cálcio), como 
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cátion trocável Zn
2-

, na solução do solo e na matéria orgânica. Seu teor na litosfera é de 80 

mg.kg
-1

, enquanto o dos solos normalmente oscila entre 10 e 30 mg.kg
-1

 de zinco total. O teor 

trocável é muito menor, com freqüência da ordem de um mg.kg
-1

 ou menos. De acordo com 

Lindsay (1972 apud Macedo, 2008), a ocorrência mais freqüente na litosfera é na forma 

mineral ZnS (blenda), aparecendo também as substituições isomórficas em silicatos, em lugar 

de magnésio. Conforme Baeyens (1970 apud Macêdo et al, 2008), o Zn é fortemente retido 

pelos horizontes mais superficiais do solo, encontrado-se em sítios de troca das argilas 

silicatadas e da matéria orgânica, podendo também estar absorvido às superfícies dos sólidos, 

principalmente nas formas de Zn
+2

, ZnOH
+
 ou ZnCl

+
. A disponibilidade de Zn para as plantas 

é controlada por diversos fatores, como pH, teor de matéria orgânica, absorção pelas argilas e 

teor de fósforo. Conforme Lindsay (1972 apud Macêdo et al, 2008) há decréscimo de 100 

vezes na solubilidade de Zn para aumento de cada unidade do pH do solo, pela formação de 

hidróxidos, Zn(OH)2 e carbonatos de zinco,  ZnCO3. 

O Zn é importante na constituição de várias enzimas que são responsáveis pela 

condução de muitas reações metabólicas, em todas as culturas. Entretanto, as especificidades 

de seu papel no crescimento e desenvolvimento de plantas não são plenamente conhecidas 

(OLIVEIRA, 2008).  

Segundo Mengel & Kirkby (1982 apud Macêdo et al, 2008) e Kabata-Pendia e Pendias 

(1984 apud Macêdo et al, 2008), a  mobilidade de Zn nas plantas não é grande. Normalmente, 

as raízes contêm muito mais Zn que a parte aérea, principalmente se as plantas estiverem 

crescendo em solos ricos em Zn. O Zn concentra-se em cloroplastos, especialmente em 

algumas plantas, como espinafre e no vacúolo e nas membranas celulares (MACÊDO et al, 

2008).  

 O íon Zn
2+

 é requerido pelas plantas em pequenas quantidades, sendo que sua melhor 

concentração para diversas espécies, varia de 20 a 120 mg.kg
-1

 e sua faixa de toxidez para 

plantas está entre 100 a 400 mg kg
-1

 na matéria seca. Muitas das metaloenzimas envolvidas na 

síntese e processamento de DNA e RNA e no metabolismo de proteínas contêm Zn como 

elemento estrutural. Ele é conhecido como co-fator de cerca de 200 enzimas (desidrogenases, 

p.e.), sendo o único que participa em todas as classes de enzimas. Quando encontrado em 

altas concentrações causa bloqueio dos elementos do xilema e inibe a fotossíntese pela 

inibição do transporte de elétrons e da capacidade da carboxilase (OLIVEIRA, 2008).  

Manifesta-se também na diminuição da área foliar seguida de necrose e redução do 

crescimento radicular. Pode aparecer na planta um pigmento pardo-avermelhado, talvez um 
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fenol e, além disso, faz diminuir a absorção de P (fósforo) e Fe (ferro) (MACÊDO et al, 

2008). 

A resposta do Zn em solos arenosos foi indiferente ao teor de matéria orgânica, 

destacaram a importância do CaCO3 e sua interação com o Zn, sendo que as maiores 

quantidades requeridas deste elemento foram naqueles solos com maiores teores de CaCO3. 

Interações semelhantes, porém ainda mais significativas são as existentes entre o P e o Zn, a 

qual induz este último à deficiência proporcional ao aumento do P incorporado ao solo 

(OLIVEIRA, 2008). 

Conforme Oliveira (2007), milhares de trabalhadores estão expostos a zinco no seu 

trabalho, através da mineração de zinco, fundição e processos de soldagem. E mais: produção 

de latão, bronze e outras ligas contendo zinco, manufatura de metais galvanizados, de peças 

de máquinas, borracha, tinta, baterias, alguns tipos de vidro e cerâmicas e corantes. 

Trabalhadores de construção, indústria mecânico-automobilística e pintores podem estar 

expostos a zinco. Uma das principais fontes de contaminação de zinco na agricultura é a 

utilização agrícola do lodo de esgoto. Neste tipo de matriz, o zinco encontra-se em 

concentrações 100 a 200 vezes superiores à de cádmio. 

 

 

2.5 Cobalto (Co) 

 

O Cobalto (Co) é um metal branco-acinzentado, possuidor de propriedades magnéticas 

similares ao ferro e ao níquel. É um elemento natural que se encontra nas rochas, solos, águas, 

plantas e animais. Os principais estados de oxidação do Co são +2 e +3, mas, na maioria dos 

compostos de Co disponíveis, seu estado de valência é +2. O Co é um elemento relativamente 

raro. Ocorre na crosta terrestre na faixa de 0,001 - 0,002%, sendo encontrado na forma de 

minérios tais como a cobaltita (CoS2.CoAs2), linaeita (Co3S4), esmaltita (CoAs2) e eritrita 

(3CoO. As2O5. 8H2O) (ALVES, 2003). 

A principal utilização industrial do Co é na produção de ligas metálicas, nas quais a 

exposição ocorre durante o processo de moagem do minério, mistura do pó com os outros 

componentes, sinterização e posterior usinagem do aço na produção de ferramentas e peças 

para maquinários, tais como brocas e discos para polimento. Um terço do Co é utilizado na 

produção de outras formas químicas, como catalisadores e pigmentos.  
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Vários sais de Co, como por exemplo, o acetato de cobalto II ou III, o naftenato e o 

octanato, são utilizados como pigmentos na indústria de vidro e de cerâmica e como agente 

secante de tintas e vernizes. Os óxidos de Co são utilizados como catalisadores nas indústrias 

químicas e de óleos. O 
60

Co é utilizado na cobaltoterapia para substituir o rádio no tratamento 

de alguns tipos de câncer. Na terapêutica, tem utilidade para tratamento da intoxicação por 

cianeto como CoEDTA (ALVES, 2003). 

Estima-se que o organismo contenha de 0,7 a 1,1 mg de Co, sendo que 4,4% (0,09 a 

0,22 mg) estão na forma de vitamina B12. A concentração de Co é de 1,5 a 2 vezes maior nos 

glóbulos vermelhos do que no plasma, no qual o Co é transportado ligado à transcobalamina e 

captado por todos os tecidos. As concentrações mais altas (aproximadamente 20% da carga 

total) são encontradas no fígado. Em necrópsia de fígado, existe uma variação na faixa de 

valores que compreende de 0,01 a 0,07 mg de Co/kg de peso úmido, a maior parte como 

vitamina B12. O Co é também encontrado em outros órgãos, como rins, tireóide, glândulas 

adrenais e, em menor extensão, no músculo esquelético, coração, baço, pâncreas, cérebro e 

pulmão. Não há indicações de que o Co acumule-se no organismo com o passar dos anos.  

O efeito no trato respiratório superior ocorre ou como resultado de ação irritativa de 

partículas contendo Co, ou por intermédio de reação mediada imunologicamente. Em 

trabalhadores expostos, pode-se observar inflamação da nasofaringe ou rinite alérgica. A 

exposição à poeira contendo Co ocorre em todas as fases de manipulação, desde a produção 

do pó para ser incorporado à produção da liga até a sinterização e produção de ferramentas. 

De acordo com o NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health, 1987), a 

irritação respiratória e os testes de função pulmonar revelam sinais de doença obstrutiva 

crônica e podem ser observados em concentrações de 0,06 mg/m
3
 de Co no ambiente de 

trabalho (ALVES, 2003). 

 

 

2.6 Cromo (Cr) 

 

Os níveis de cromo (Cr) em rochas sedimentares e ígneas (Mengel & Kirkby 1982 

apud Macêdo et al, 2008) encontram-se aproximadamente na faixa de 100 mg.kg
-1

. Na 

maioria dos solos este valor fica abaixo de 100 mg.kg
-1

. O Cr que se encontra no solo é muito 

pouco disponível às plantas porque ocorre em compostos relativamente insolúveis como a 

cromita, Fe-Cr2O4, em óxidos de Cr-Al-Fe ou em estruturas de argilominerais (Bergmann 

1992 apud Macêdo et al, 2008). Além disso, o Cr
3+

 está fortemente ligado a sítios negativos 
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de argila e matéria orgânica. Em solos arenosos, sua mobilidade e disponibilidade podem ser 

altas (MACÊDO et al, 2008). 

O Cr é um elemento-traço essencial, presente em diminutas proporções em alguns 

alimentos, podendo existir sob diferentes formas de oxidação, como por exemplo, é 

encontrado naturalmente em nosso organismo na forma de cromo trivalente (III). O Cr é um 

mineral que ocorre nas valências de –2 a +6, sendo as mais comuns Cr
2+

, Cr
3+

 e  Cr
6+

. Sua 

forma mais comum presente nos alimentos é o Cr
3+

. Dentre as fontes alimentares de Cr 

destacam-se oleaginosas, aspargo, cerveja, cogumelo, ameixa, cereais integrais, carnes, 

vísceras, leguminosas e vegetais. A ingestão diária de Cr em adultos está estimada entre 50 a 

200 μg/dia. Apesar de ser considerado um elemento essencial, não existe uma ingestão 

dietética recomendada específica para o Cr. Contudo, o valor de ingestão adequada para este 

mineral é de 25 e 35 μg/dia para mulheres e homens adultos, respectivamente. Ainda não foi 

definido um limite superior tolerável de ingestão, ou seja, o valor mais alto de ingestão diária 

continuada de um nutriente que aparentemente não oferece nenhum efeito adverso à saúde em 

quase todos os indivíduos de um estágio de vida ou gênero  (GOMES et al., 2005). 

A importância do Cr no organismo está relacionada ao controle da glicemia e de 

lipídeos, sendo sua principal função a potencialização dos efeitos da insulina, e através desta o 

metabolismo da glicose, dos aminoácidos e dos lipídeos, reduzindo os níveis de gordura 

corpórea e normalizando o lípides sangüíneos. Apesar de ser considerado um elemento 

essencial que está envolvido no metabolismo de carboidratos, fazendo parte também do fator 

de tolerância a glicose, está associado com a diabete e problemas cardiovasculares. A 

toxicidade deste elemento está ligada a sua forma química. O Cr
4+

 tem um grau de maior 

toxicidade, de mutagenecidade e de natureza carcinogênica, que afetam o sistema 

imunológico dos seres humanos. A contaminação ocorre quando esgotos de indústrias não 

recebem tratamento adequado, são lançados nos rios e água destes locais. Sua forma trivalente 

está presente em alimentos,  em baixas quantidades, não sendo tóxica ao organismo. O Cr
3+

 é 

utilizado como suplemento alimentar, porém em altas concentrações e baixos níveis de 

oxigênio sofre oxi-redução e altera sua valência tornando-se tóxico  (CURCHO, 2009). 

A biodisponibilidade do cromo em geral é baixa, apresentando valores que não 

ultrapassam 3%, e essa porcentagem de absorção parece ser inversamente proporcional à 

quantidade de cromo na dieta. Após a absorção, o cromo pode ser estocado em vários tecidos 

do organismo, sem possuir um local específico, mas totalizando em média de 4 a 6 mg. A 

maior quantidade de cromo parece estar distribuída em fígado, rins, baço e epidídimo 

(GOMES et al., 2005). 
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A concentração de cromo no ar pode ser maior em áreas vizinhas a indústrias. Em 

1973, as concentrações variavam de 1 a 100 mg/m
3 

para usina de carvão mineral, de 100 a 

1.000 mg/m
3 

para fábrica de cimento, de 10 a 100 mg/m
3 

para indústria de aço e ferro e de 100 

a 1.000 mg/m
3 

para incineradores de lixo municipal. Atualmente, com novas tecnologias e 

sistemas antipoluição, essas concentrações caíram drasticamente, como, por exemplo, em 

usinas de queima de carvão, a concentração de cromo no gás emitido, caiu para 0,018-0,5 

mg/m
3

, graças ao sistema de tratamento dos materiais particulados e gases. Em relação às 

águas superficiais e profundas, as principais fontes antropogênicas que as contaminam são as 

operações de galvanoplastia, indústria de tingimento de couro e manufatura de tecidos. A 

deposição de partículas de cromo presente no ar atmosférico é também uma fonte de 

exposição significativa (OLIVEIRA, 2007). 

 

 

2.7 Bário (Ba) 

 

O Ba é um metal alcalino terroso, com massa atômica 137 u e número atômico 56. É 

quimicamente semelhante ao cálcio, apresenta aspecto branco prateado semelhante ao 

chumbo, sendo mais enérgico em suas reações e facilmente oxidável pelo ar e altamente 

reativo com água ou ácido.  

Possui alto ponto de fusão, não sendo encontrado livre na natureza, devido a sua 

elevada reatividade. Encontra-se no estado sólido à temperatura ambiente.  

O Ba ocorre sempre na forma de baritina (BaSO4) ou de viterita (BaCO3); conhece-se, 

também, o psilometano (BaO.MnO2), de maior importância no Brasil. A baritina ocorre em 

Minas Gerais, Paraná, Paraíba e Bahia, onde existe a maior mina do mundo, com cerca de 2 

milhões de toneladas. O Ba metálico é preparado pela eletrólise do seu cloreto fundido. Pode 

ser obtido também pela redução do óxido por silício de alumínio, a 1.200º C, em vácuo 

(TABELAPERIODICA, 2011). 

Na sua forma pura, o Ba é utilizado em sistemas "getter", para a remoção de oxigênio 

e nitrogênio, em tubos de vácuo. O sulfato de bário é usado como pigmento branco em 

pinturas, como contraste em diagnósticos por raios-X. A barita (BaSO4) é usada 

extensivamente em fluidos para a perfuração de poços de petróleo e na produção da borracha. 

O carbonato de bário é usado como veneno para ratos e também pode ser usado para a 

fabricação de vidros e tijolos (JORNALLIVRE, 2011).  

http://www.jornallivre.com.br/artigo/?p=www.jornallivre.com.br/artigo/?p=C%C3%A1lcio
http://www.jornallivre.com.br/artigo/?p=www.jornallivre.com.br/artigo/?p=Chumbo
http://www.jornallivre.com.br/artigo/?p=www.jornallivre.com.br/artigo/?p=Reatividade
http://www.jornallivre.com.br/artigo/?p=www.jornallivre.com.br/artigo/?p=%C3%81gua
http://www.jornallivre.com.br/artigo/?p=www.jornallivre.com.br/artigo/?p=%C3%81lcool
http://www.jornallivre.com.br/artigo/?p=www.jornallivre.com.br/artigo/?p=Oxig%C3%AAnio
http://www.jornallivre.com.br/artigo/?p=www.jornallivre.com.br/artigo/?p=Nitrog%C3%AAnio
http://www.jornallivre.com.br/artigo/?p=www.jornallivre.com.br/artigo/?p=Sulfato
http://www.jornallivre.com.br/artigo/?p=www.jornallivre.com.br/artigo/?p=Pigmento
http://www.jornallivre.com.br/artigo/?p=www.jornallivre.com.br/artigo/?p=Pintura
http://www.jornallivre.com.br/artigo/?p=www.jornallivre.com.br/artigo/?p=Raio-X
http://www.jornallivre.com.br/artigo/?p=www.jornallivre.com.br/artigo/?p=Barita
http://www.jornallivre.com.br/artigo/?p=www.jornallivre.com.br/artigo/?p=Petr%C3%B3leo
http://www.jornallivre.com.br/artigo/?p=www.jornallivre.com.br/artigo/?p=Borracha
http://www.jornallivre.com.br/artigo/?p=www.jornallivre.com.br/artigo/?p=Carbonato
http://www.jornallivre.com.br/artigo/?p=www.jornallivre.com.br/artigo/?p=Veneno
http://www.jornallivre.com.br/artigo/?p=www.jornallivre.com.br/artigo/?p=Rato
http://www.jornallivre.com.br/artigo/?p=www.jornallivre.com.br/artigo/?p=Tijolo
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Todos os compostos solúveis de bário são venenosos. A entrada do Ba no corpo 

humano é feita por meio do ar e da água, pois os  alimentos, praticamente não contêm Ba. A 

sua ingestão pode causar sérios efeitos tóxicos sobre o coração, vasos sangüíneos e nervos. 

Em doses pequenas ou moderadas, produz aumento transitório da pressão sangüínea. A dose 

fatal para o homem é considerada entre 0,8 e 0,9g como cloreto de bário (550 a 660 mg de 

bário). Até agora não se comprovou que possua efeito acumulativo (OLIVEIRA, 2005). 

 

 

2.8 Contaminações dos solos com metais pesados 

 

A contaminação do meio ambiente normalmente tem sido relatada como resultado do 

manejo agrícola de forma inadequada. Alguns exemplos de contaminação humana por metais 

tóxicos, com graves conseqüências para a saúde da população exposta através do consumo de 

alimentos contaminados são citados. O primeiro desastre ecológico por As, que mostrou de 

forma assustadora os efeitos tóxicos deste metal em seres humanos, foi o acidente ocorrido na 

cidade de Minamata no Japão em 1953, implicando na morte de pessoas que se alimentavam 

de peixes contaminados  (QUEIROZ, 2006). Ainda no Japão, houve relatos de intoxicação 

humana pelo consumo de leite contaminado por arsênio e na china, contaminação pelo 

consumo de alimentos (OLIVEIRA, 2007). Outro caso histórico de contaminação por As foi 

observado na fronteira dos países Bangladesh e Índia, em 1995, onde foi revelada a 

contaminação por As nas águas consideradas potáveis. Estima-se  que cerca de 18 a 75 

milhões de pessoas no país estão ameaçadas devido ao arsênio presente na água. Os efeitos 

tóxicos e muitas vezes letais do As, já descritos por Dioscórides no século I, foram à causa de 

grande número de envenenamentos ao longo da história (BORBA, 2002).   

Na cidade de Paulínia, em São Paulo, houve contaminações, pela Shell Química do 

Brasil, por produtos agroquímicos organoclorados utilizados na agricultura que vazaram dos 

seus tanques, quadros de contaminação crônica de cerca de 200 moradores que submetidos a 

exames, comprovou-se em 88 adultos (44%) e 27 crianças (13%), das quais 56% 

apresentavam altos índices de Cu, Zn, Al, Cd, As e Mn. Somando-se ao problema, observou-

se também, a incidência de tumores hepáticos e de tiróide, alterações neurológicas, 

dermatoses, rinites alérgicas, disfunções gastrointestinais, pulmonares e hepáticas.  

Na província de La Pampa na Argentina, existe uma das maiores concentrações de As 

em água subterrânea do mundo, com aproximadamente um milhão de quilômetros quadrados, 

onde sua concentração varia de 4 até 5300 µg.L
-1

 , com uma concentração média de 145 µg.L
-
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1
 de As. O aqüífero está armazenado em depósitos Quaternários de loess com teores que 

variam de 3 a 8 mg.Kg
-1

 (BORBA, 2002).  

Segundo Kabata-Pendias e Pendias (2001 apud Caires, 2009), o acúmulo de metais 

pesados nos solos devido à aplicação de fertilizantes fosfatados foi avaliado em experimentos 

a longo prazo. A USEPA constatou que a adição anual máxima ao solo (carga máxima anual) 

permitida para metal pesado proveniente de insumos agrícolas poderia ser superada pelo uso 

de alguns fertilizantes fornecedores de micronutrientes e subprodutos utilizados como 

corretivo de acidez (CAIRES, 2009).  

Alem dos fertilizantes e Pulverizações com agrotóxicos contendo metais pesados têm 

sido usadas regularmente para controle de pragas em culturas de cereais, horticultura e 

pastagens. O uso de sais de zinco, arsenatos de cobre e chumbo e compostos metalo-orgânicos 

têm elevado os níveis de contaminação do solo por metais agroquímicos, outras fontes de 

contaminação dos solos por metais pesados são os produtos derivados dos resíduos industriais 

e siderúrgicos, entre outros (TILLER, 1989 apud OLIVEIRA, 2008). 

 

 

2.9 Ativação Neutrônica 

 

A Análise por Ativação Neutrônica (NAA) teve seu maior desenvolvimento a partir da 

utilização de reatores nucleares na década de 40 e com o aprimoramento da eletrônica nuclear 

e a utilização de computadores, tornando-se uma técnica de alta sensibilidade e largamente 

utilizada para determinação de elementos traços em diversos materiais (ZAMBONI et al.; 

2007).  

De acordo com a literatura, (Martins 2005; Yamashita 2006; Crucho 2009 e Santos 

2009), a NAA é uma técnica analítica utilizada para análises elementares, que se diferencia 

dos outros métodos analíticos usuais, por basear-se em reações que ocorrem com núcleos 

atômicos e não com elétrons orbitais. É um método de análise não destrutivo e multielementar 

eficiente na determinação de elementos traços, permitindo a caracterizar mais de 40 elementos 

em uma única amostra. Não existe a necessidade de se analisar um branco ou controle, pois, não 

há utilização de reagentes para digestão ou separação das amostras, e não existe a possibilidade de 

contaminantes após a irradiação, pois o método de análise é não destrutivo. Requer apenas 

quantidades reduzidas de amostras e é bastante seletiva, permitindo a identificação de um 

elemento mesmo em presença de outros que emitam sinais da mesma natureza. Também apresenta 
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alta especificidade, ou seja, permite correlacionar, de forma específica, o sinal obtido com o 

elemento identificado.  

O método foi descrito como sendo, basicamente, o bombardeamento ou irradiação do 

núcleo alvo, utilizando um fluxo de nêutrons, proveniente de um reator, gerando um núcleo 

composto que emite raios gama (γ) pronto, decaindo para um núcleo radioativo artificial, o 

qual, segundo sua meia-vida, emite os chamados raios gama (γ) característico do decaimento 

ou raios gama atrasados (DGNAA), processo este, denominado desecitação nuclear (IAEA 

1990; TAKATA 2003; SOARES 2005; AGUIAR 2009 e CURCHO 2009). Assim, 

utilizando-se da espectroscopia gama é possível qualificar e quantificar os elementos 

químicos presentes em uma amostra. A Figura 1 apresenta um esquema de ativação por 

nêutrons.  

 

 

Figura 1 - Representação esquemática da interação do nêutron com um núcleo alvo 

(FRAZÃO, 2008). 

 

 

De acordo com Crucho (2009), o método de Análise por Ativação com Nêutrons (Figura 

1) é do tipo nêutron-gama (n, ). Essa reação em cadeia é provocada por sucessivas fissões 

nucleares, isto é o que mantém o reator em funcionamento, produzindo um alto fluxo de 

nêutrons, que são utilizados para irradiação das amostras. Segundo Soares (2005), as energias 

dos nêutrons em um reator, geralmente são originadas da fissão do 
235

U e apresentam uma 
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energia cinética em um intervalo entre 5 MeV e aproximadamente 15 MeV, mas, sua energia 

cinética média é de aproximadamente 2 MeV. 

Na Tabela 3 estão listados os elementos em estudo de acordo com os seguintes 

parâmetros: elemento medido, elemento gerado, energia gama, tempo de meia vida, secção de 

choque (σ) e abundância gama (γ).  

 

 Tabela 3 - Parâmetros nucleares utilizados para análise. 

Elementos Energia 

(keV) 
T1/2 

Secção  

de Choque 

Abundância 

Gama  

Medido Gerado (σ) (γ) 
75

As 
76

As 559,10 26,4 h 4,3 44,72 

64
Zn 

65
Zn 1.115,50 244 d 1,1 50,60 

59
Co 

60
Co 

1.173,24 

1.332,50 
5,27 a 37,2 

99,86 

99,98 

 
50

Cr 
51

Cr 320,10 27,7 d 3,1 9,86 

130
Ba 

131
Ba 496,26 11,8 d 1,2 46,80 

 DELGADO, 1984; BOSTELMANN, 2006; ERDTMANN et al, 1979; FIRESTONE et al, 1996. 

 

 

Várias são as reações que podem ser utilizadas para identificação de um analito. A 

escolha da reação amplifica a presença do elemento pesquisado e suprime a ativação dos 

outros elementos interferentes. Os elementos possuem diferentes seções de choque para 

nêutrons térmicos, nêutrons rápidos, prótons e raios gama (NANDÍZIA, 2007). Estas seções 

de choque são fundamentais para a determinação dos tipos de nêutrons que são utilizados no 

processo de ativação neutrônica dentro do reator.  

Para estes nêutrons de fissão, gerados por uma reação em cadeia, o processo de 

termalização com o meio, descrito por Zangirolami (2009), dá-se através do equilíbrio 

térmico com os átomos e moléculas que o constitui, originando nêutrons cujo espectro (Figura 

2), está dividido em três regiões de energia: a) nêutrons térmicos: corresponde à região do 

espectro de baixa energia cinética (< 0,025 eV), para uma temperatura de aproximadamente 

20ºC. Esta energia corresponde a uma velocidade de 2.200 m.s
-1

 que o nêutron adquire no 

meio onde apresenta maior probabilidade de permanência no ambiente do núcleo alvo. Assim, 

o fluxo de nêutrons térmicos (ϕth) possui a energia cinética mais apropriada para que ocorra a 

reação de captura pelo núcleo alvo, ou seja, maior probabilidade para que ocorra a reação 

(n,γ) (SOARES, 2005); b) nêutrons epitérmicos: na região intermediária do espectro estão 
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ainda em processo de moderação, resultando da perda de velocidade do nêutron ao colidir 

com núcleos do moderador, com energia variando entre 0,5 eV à 100 keV; e c) é a última 

região do espectro, a de nêutrons de fissão ou rápidos: gerados a partir da fissão do 
235

U, 

corresponde aos nêutrons que não sofrem moderação, apresentando energias que variam de 

100 keV à 25 MeV. Nesta faixa de energia a seção de choque de captura neutrônica é 

pequena, de modo que na prática se despreza a contribuição destes nêutrons para o processo 

de ativação neutrônica das amostras (SOARES, 2005; ZANBONI et al., 2007; 

ZANGIROLAMI, 2009). 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2 - Representação da distribuição do fluxo de nêutrons em 

função da energia em um reator térmico 

(ZANGIROLAMI, 2009).  

 

 

Os nêutrons térmicos são utilizados na maioria das análises realizadas com fluxo de 

nêutrons. Em alguns casos específicos, quando os elementos apresentarem baixa secção de 

choque para nêutrons térmicos são utilizados os nêutrons epitérmicos (YAMASHITA, 2006). 
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2.9.1 Secção de Choque (σ) 

 

A seção de choque é uma medida da ocorrência de uma determinada reação nuclear. 

No caso de reações com nêutrons, a captura radioativa (n - γ) tende ocorrer uma possível 

reação com relação à probabilidade do nêutron incidente atingir um núcleo atômico e assim 

iniciar uma reação nuclear (SOARES, 2005). 

A relação existente entre a taxa de ativação, o número de núcleos alvos e o fluxo de 

nêutrons é expressa pela Equação 1 (FRAZÃO, 2008): 

 

As N                                                             (1) 

 

onde: As = taxa de ativação; = secção de choque em m
2
;  = fluxo de nêutrons em n.m

-2
s

-1 
e 

N = número de núcleos alvos do átomo. 

 

 

2.9.2 Fluxo de Nêutrons ( n) 

 

O fluxo de nêutrons que é transmitido através da matéria é definido pela lei 

exponencial representada  na Equação 2 (ANDRADE, 2008):  

 

( )

0( ) TN V XX e                                           (2) 

 

onde: ( )X = fluxo de nêutrons que não sofreu interação após atravessar o material de  

espessura “X”; 0 = fluxo de nêutrons incidente no material (n/s.cm
2
); N = densidade atômica 

do material (cm
-3

); ( )TN V = secção de choque total. 

 

 

2.9.3 Limites de Detecção (LD) 

 

Em NAA, a sensibilidade é a habilidade de se detectar um certo fotopico gama na 

presença de uma atividade interferente. Geralmente, esta atividade interferente é um Compton 

contínuo originário de uma radiação de fundo (background) e radioatividade de outros 

radionuclídeos induzidos por ativação neutrônica. Um fotopico é detectado quando é 
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distinguido da incerteza neste nível de ruído. O limite de detecção tem sido muitas vezes 

avaliado como sendo três vezes a raiz quadrada do ruído, ou radiação de fundo,  dividida pelo 

tempo de contagem, Equação 3 (FAVARO et al., 2006): 

 

      
3 BG

LD
T

                                                              (3) 

onde: BG = valor da contagem do background no fotopico do elemento de interesse (em cps) 

no material de referência; T = tempo de contagem (em s). 

 

 

2.9.4 Atividade Induzida (A) 

 

A atividade induzida (A) de um elemento, após certo tempo de irradiação é dada pela 

Equação 4 (FRAZÃO, 2008). 

 

. . . . . . (1 )Ti

avZ N m f e
A

M
                                   (4) 

 

onde: A: atividade induzida em taxas de contagem; Z = coeficiente de detecção ou eficiência 

do detector;  =  fluxo de nêutrons; = secção de choque; Nav = constante de Avogadro 

(6,023x10
23

 átomos/mol); m = massa do elemento; f = abundância isotópica do nuclídeo alvo; 

 = constante de decaimento (
1

2

0,693

t
); t1/2 = tempo de meia vida; ti = tempo de irradiação 

e M = massa atômica do elemento. 

Considerando que há um intervalo de tempo entre o final da irradiação e o início da 

contagem, a atividade induzida na amostra deve  ser corrigida segundo a lei do decaimento 

radioativo conforme a Equação 5 (NANDÍZIA, 2007): 

 

0

TeA A e                                                                   (5)     

 

onde A = atividade final; A0 = a Atividade inicial; λ = a constante de decaimento e  Te = 

Tempo de espera entre o fim da irradiação e início da contagem. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização da Área de Estudo 

 

O município de Pedra está inserido na Mesorregião Agreste e Microrregião Vale do 

Ipanema do Estado de Pernambuco, limitando-se ao norte com Arcoverde, ao sul com Águas 

Belas, ao leste com Venturosa, Paranatama e Caetés, e ao oeste com Buique, em torno da 

latitude de 08º29.817' sul, da longitude de 36º56.450' oeste e da altitude de 593 m (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Mapa de Localização do Município de Pedra. 
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O município de Pedra localiza-se a 259 km do Recife, ocupando aproximadamente 

uma área de 848,9 km
2
, com acesso feito pela BR-232, BR-424 e PE-217 (Figura 3). 

A população residente total deste município foi estimada em 20.950 habitantes, sendo 

12.008 (57,32%) na zona urbana e 8.942 (42,68%) na zona rural (IBGE, 2010), e 50% de cada 

sexo residentes no municipio, totalizam 10.475 (50,0%) para cada, resultando numa densidade 

demográfica de 24,7 hab/km
2
.  

O município está inserido nos domínios da bacia hidrográfica do rio Ipanema, 

apresentando um regime pluviométrico típico do norte do nordeste - Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT). Seus principais afluentes são: Ipanema e Cordeiro, além dos riachos 

Mororó, Lagoa, Periperi, do Mel, Salgado, Riachão, da Veneza, da Luíza, Seco, do Saco, da 

Volta Grande, Ipueiras, São José, do Angico, do Tamanduá e do Defunto. Suas principais vias 

de acumulação são os açudes Arcoverde e Mororó e as lagoas do Bicheiro, do Jacu, Grande, 

do Algodão e do Anzol. Todos os cursos d’água no município têm regime de escoamento 

intermitente e o padrão de drenagem é o dendrítico (PRODEEM, 2005).  

Geologicamente, o município encontra-se inserido na unidade geoambiental do 

Planalto da Borborema, sendo constituído pelos litótipos dos complexos Cabrobó e Belém do 

São Francisco da Suíte Intrusiva Leucocrática Peraluminosa, dos Granitóides Indiscriminados 

e da Suíte Calcialcalina. Os tipos de solo predominante da região são: planossolos (P), 

planossolos e solonetz solodizados (PL/SS), solo litólico (R) e regossolos (RE) (PRODEEM, 

2005; ZAPE, 2001).   

O clima do municipio é do tipo semi-árido, com temperatura média anual oscilante 

entre 19 e 23°C (Figura 4). A vegetação é constituída de árvores e arbustos baixos, composta 

principalmente por sacatinga, alecrim do campo, caroá, macambira, baraúna, mandacaru, 

xiquexique, coroa de frade, facheiro, jurema, umbuzeiro, catingueira e quipá (CALHEIROS, 

1977). 

Segundo o IBGE (2007 apud Santos Júnior, 2009), as principais atividades 

agropecuárias desenvolvidas neste município são: plantio de palma forrageira, que é usada 

como principal meio de sustento dos rebanhos de gado na estiagem, capim de corte, criação 

de gado bovino leitero, caprino e suíno. A agropecuária representa 65,3% das atividades 

econômicas, sendo a pecuária leiteira a principal fonte de receitas no município, com uma 

produção mensal em torno de 2.160.000 litros de leite ao mês.  
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3.2 Escolha da área de estudo  

 

A área de estudo foi escolhida por apresentar alto potencial produtivo de leite e 

derivados, agricultura, assim como, pela falta de estudos referentes aos metais pesados e por 

apresentar anomalias uraníferas, detectadas em estudos anteriores (SANTOS JÚNIOR et al., 

2006; SANTOS JÚNIOR et al., 2010). As amostras foram coletadas de forma sistemática, 

priorizando os locais próximos das rochas anômalas em radionuclídeos naturais, onde existe 

atividades agropecuárias, objetivando-se, futuramente, descrever o comportamento tóxicos 

dos metais estudados e comparar com os possíveis efeitos radiológicos derivados dos 

radionuclídeos naturais, até mesmo, o estudo de correlação entre estes elementos.  

 

 

3.3 Coleta e pré-tratamento das amostras 

 

As coletas foram realizadas em uma área de aproximadamente 2 km², onde estão 

localizados afloramentos graníticos e cálcio-silicáticos anfibolíticos. A Figura 4 apresenta a 

localização da área de estudo e o mapa com a distribuição dos pontos amostrados.  

Para realizar a coleta de solo foram demarcadas áreas de 0,5 m
2
, previamente limpas 

e retirada uma camada de 30 a 50cm (horizonte C) com massa média de aproximadamente     

3 kg. Foram coletadas 34 amostras, sendo 23 de solo e 11 de rochas. As rochas foram 

coletadas dos diferentes afloramentos existentes ao longo da área, sendo 6 afloramentos de 

rochas graníticas e 5 afloramento de rochas cálcio-silicaticas anfibolíticas, sendo destas, 

retiradas alíquotas de aproximadamente 10 kg, desprezando as superfícies intemperizadas. 

A coleta foi sistematizada obedecendo, como dito anteriormente, os afloramentos 

rochosos existentes ao longo da área, assim como, a topografia do terreno. Em alguns locais 

não foi possível realizar a amostragem devido as limitações existentes, dentre as quais pode-

se citar, plantio fechado de palma forrageira e capim de corte, açude, currais e residências. 

No Departamento de Engenharia de Minas da UFPE, Laboratório de Tecnologia 

Mineral, as amostras de solo foram secas em estufa a 60 ºC, trituradas, homogeneizadas, 

quarteadas e reduzidas a uma granulometria inferior a 63 m. As rochas foram trituradas e 

pulverizadas. 
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Figura 4  - Mapa de localização da área de estudo com os pontos de coleta. 

Mapping software: MapSource® - Garmin®.  

 

MADA DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
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No Laboratório de Monitoração Ambiental do Departamento de Energia Nuclear da 

Universidade Federal de Pernambuco, as amostras foram acondicionadas em recipientes 

plásticos conforme apresentado na Figura 5, com massas padronizadas em 1,5 gramas e  

submetidas ao Laboratório de Análise por Ativação Neutrônica (LAN) situado no Centro do 

Reator Nuclear de Pesquisas (CRPq) do Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares 

(IPEN) da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) em São Paulo, onde foram 

realizadas as ativações com nêutrons e as análises por espectrometria gama. 

 

 

Figura 5   - Amostras de rochas e solos. 

 

 

3.4 Procedimentos para análise por ativação neutrônica instrumental (INAA) 

 

O reator nuclear de pesquisa utilizado neste trabalho foi do Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares, IPEN/CNEN-SP, modelo IEA-R1 (Figura 6). Conforme Miranda et 

al. (2007), este reator é o maior do Brasil em funcionamento para pesquisa, com uma potência 

máxima de 5 MW térmicos. É do tipo piscina, moderado e refrigerado a água leve, utilizando 

berílio e grafite como refletores. Possui cerca de 9 m de profundidade e contém 

aproximadamente 300 m
3
 de água desmineralizada.   

O reator dispõe de 144 posições de irradiação no núcleo, distribuídas em 15 elementos 

para irradiações longas e um sistema pneumático para irradiações curtas (até 5 minutos). 

Além disso, possui nove tubos de irradiação horizontais (“Beam Holes”) que fornecem feixes 

de nêutrons, utilizados em experimentos de física nuclear, física de estado sólido, pesquisas 

em terapia de câncer por captura de nêutrons em boro (BNCT) e neutrongrafia (IPEN, 2006). 
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O núcleo do reator está situado a 6,9 metros da superfície da piscina, têm a forma de 

um paralelepípedo composto por 20 elementos combustíveis padrões, 4 elementos 

combustíveis de controle, cerca de 25 elementos refletores, 7 posições para irradiação de 

amostras e tampões encaixados verticalmente em uma placa matriz de alumínio. Esta placa é 

sustentada por uma treliça conectada a uma plataforma móvel que permite o seu deslocamento 

ao longo da piscina (IPEN, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Núcleo do reator IEA-R1 do IPEN/CNEN-SP 
(SILVA, 2010). 

 

Os materiais de referência utilizados neste trabalho são padrões geológicos já 

pulverizados que possuem concentrações certificadas. Cada material de referência foi 

escolhido de acordo com o tipo de rocha e solo a ser estudado. Neste trabalho foram utilizados 

o granito GS-N (ANRT) e o basalto BE-N (IWG-GIT), por serem silicatos e possuírem 

características semelhantes as dos elementos estudados. 

Cerca de 100 mg das amostras foram irradiadas por 8 (oito) horas, em fluxo de 

nêutrons médio de aproximadamente 4,5 x 10
12

 n.cm
-2

.s
-1

. As amostras foram analisadas por 

espectrometria gama de alta resolução, sendo a primeira aquisição após sete dias e a segunda 
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quinze dias após a irradiação. Este procedimento é necessário para que haja o decaimento das 

atividades das amostras ativadas neutronicamente, juntamente com os materiais de referência, 

garantindo assim, uma melhor eficiência na qualificação e quantificação dos elementos 

estudados.  

Nas medidas das atividades do As, Zn, Co, Cr e Ba nas amostras de solo e rochas, foi 

utilizado o arranjo experimental da Figura 7, basicamente composto por um detector HPGe, 

de fabricação da Canberra® com resolução de 2,0 keV para a energia 1.332 do 
60

Co com uma 

eficiência intrínseca de aproximadamente 20%, acoplado a um MCA (“multichannel 

analyzer”) com 8.196 canais. Para a manipulação e tratamento dos espectros e análise dos 

dados foi utilizado o programa computacional Genie® 2000 da Canberra®. As medidas dos 

metais foram realizadas a uma geometria de 12 cm da face do detector, para que houvesse 

correção do tempo morto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Esquema do detector HPGe da Camberra.  
(1-Recipiente para N2(l); 2-Haste de Cu para resfriamento do HPGe; 3-Detector HPGe; 4 -  

Amostra em recipiente de polietileno; 5-Blindagem de Pb; 6-Mangueira para transferência de 

N2(l); 7-Suporte da blindagem de Pb; 8-Alimentador de N2(l);  9-Alta voltagem do pré-

amplificador; 10-Pré-amplificador; 11-Amplificador; 12-ADC; 13-MCA; 14-Sistema 

computacional). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na Tabela 4 constam os resultados obtidos para os As, Zn, Co, Cr e Ba, relacionando 

as coordenadas de cada ponto amostrado com os teores desses metais e seus respectivos erros 

acossiados.  

Dentre os elementos em estudo neste trabalho apresentado na Tabela 4, o metal pesado 

Ba, apresentou as maiores concentrações em todas as amostras analisadas em relação ao Zn, 

Co e Cr para todas as matrizes estudadas (solo, rochas graníticas e rochas cálcio-silicáticas 

anfibolíticas). Em contra partida o elemento As apresentou concentrações muito abaixo do seu 

limite de detecção no solo, nas rochas graníticas como também nas rochas cálcio-silicáticas 

anfibolíticas.  

De acordo com a metodologia utilizada e a Equação 3, foram estimados  limites de 

detecção para o As, Zn, Co, Cr e Ba de respectivamente: 0,16 mg.kg
-1

; 1,08 mg.kg
-1

;         

0,41 mg.kg
-1

; 0,88 mg.kg
-1

 e 0,34 mg.kg
-1

. O As não foi detectado na maioria das amostras 

analisadas, com  exceção das amostras de solo 7 e 19 e da  amostra 18 de rocha granítica, que 

apresentaram teores acima do limite de detecção, correspondentes a 6,7 mg.kg
-1

, 0,38 mg.kg
-
 
1 

e 936,5 mg.kg
-1

, respectivamente. É de importância salientar que, nas amostras de rochas 

cálcio-silícaticas anfíboliticas não foi possível quantificar o As, pois, seus teores nesse tipo de 

rocha encontram-se abaixo do limite de detecção.  

 Apenas a amostra 18 apresentou resultado superior aos valores recomendados pela 

resolução 420/2009 do CONAMA, com fator de concentração de aproximadamente 62 para o 

VP e de 27 para o VI, sendo considerada um caso isolado no conjunto de dados analisados.  

Não se tem, ao certo, uma explicação para esta elevada concentração de As encontrada 

na amostra 18 (rocha granítica). Estima-se que originalmente existia uma lente de marga que 

envolveu minerais, inclusive com As, durante o processo de ultrametamorfismo regional, 

sendo considerado um caso atípico para a literatura.  

Comparando os teores obtidos para os elementos Zn, Co, Cr e Ba com os de VP e VI 

estabelecidos pela resolução 420/2009 do CONAMA, constata-se que todos os resultados 

encontrados para o Zn estão abaixo do VP e VI, aproximadamente 11,7% dos resultados 

obtidos para o Co apresentaram-se superiores ao VP e VI, 5,8% das concentrações de Cr 

foram superiores ao VP e aproximadamente 2,9% superiores ao VI. Por outro lado, todas as 

amostras apresentaram concentrações de Ba superiores ao VP e aproximadamente 91% 

superiores ao VI, caracterizando o Ba como tendo um elevado potencial contaminante na área 

e já indicando um risco potencial à saúde humana. 
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Para uma melhor avaliação dos resultados obtidos, a Tabela 5 apresenta a estatística 

descritiva, considerando as diferentes matrizes analisadas (solo, rochas graníticas e rochas 

cálcio-silicáticas anfibolíticas).  

As médias e os valores intervalares obtidos no solo foram: 41,81 mg.kg
-1

 (17,00 - 

110,00) mg.kg
-1

 para o Zn; 9,10 mg.kg
-1

 (2,75 - 38,44) mg.kg
-1

 para o Co; 31,81 mg.kg
-1

 

(12,10 - 65,50) mg.kg
-1

 para o Cr e 863,26 mg.kg
-1

 (443,00 – 1.497,00) mg.kg
-1

 para o Ba. 

Para as rochas graníticas os valores encontrados foram: 37,67 mg.kg
-1

 (24,00 - 56,00) mg.kg
-1

 

para o Zn; 5,58 mg.kg
-1

 (2,45 - 12,00) mg.kg
-1

 para o Co; 47,12 mg.kg
-1

 (12,60 - 180,00) 

mg.kg
-1

 para o Cr; 1.204,75 mg.kg
-1

 (294,50 - 2.127,00) mg.kg
-1

 para o Ba. Nas rochas cálcio-

silicáticas anfiboliticas os valores estimados foram de: 93,80 mg.kg
-1

 (72,00 - 119,00) mg.kg
-1

 

para o Zn; 109,64 mg.kg
-1

 (9,80 - 213,00) mg.kg
-1

 para o Co; 44,14 mg.kg
-1

 (11,50 - 118,00) 

mg.kg
-1

 para o Cr; 15.098,50 mg.kg
-1

 (164,00 - 61.313,50) mg.kg
-1

 para o Ba. 

As concentrações médias diferiram significativamente nas matrizes analisadas, para o Zn, 

Co e Ba, onde nas rochas cálcio-silicáticas anfibolíticas foram detectados as maiores 

concentrações. Quanto  ao  Cr, suspeita-se  que a  sua  maior contribuição média no solo seja 

proveniente das rochas graníticas e cálcio-silicaticas anfibolíticas.  
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Tabela 4 - Concentrações de As, Zn, Co, Cr e Ba nas amostras de solo e rochas com seus respectivos desvios. 

AMOSTRA TIPO 
COORDENADAS CONCENTRAÇÃO (mg.kg

-1
) 

S W As Zn Co Cr Ba 

1 RG 08°37,893’ 36°55,535’ < LD 44,0 ± 3,0 12,0 ± 0,2 36,0 ± 1,0 1.290,0 ± 60,0 

2 RCSA 08°37,885’ 36°55,563’ < LD 84,0 ± 5,0 11,4 ± 0,3 11,5 ± 0,7 169,0 ± 17,0 

3 S 08°37,885’ 36°55,573’ < LD 110,0 ± 6,0 17,7 ± 0,2 42,0 ± 2,0 873,0 ± 43,0 

4 S 08°37,876’ 36°55,611’ < LD 44,0 ± 3,0 10,4 ± 0,1 25,0 ± 1,0 730,0 ± 35,0 

5 S 08°37,932’ 36°55,396’ < LD 44,0 ± 3,0 8,7 ± 0,2 33,0 ± 1,0 1.212,0 ± 56,0 

6 S 08°37,783’ 36°55,570’ < LD 17,0 ± 1,0 3,8 ± 0,1 12,2 ± 0,5 443,0 ± 21,0 

7 S 08°37,807’ 36°55,304’ 6,7 ± 0,7 36,0 ± 2,0 4,6 ± 0,1 12,1 ± 0,6 854,0 ± 40,0 

8 RG 08°37,689’ 36°55,299’ < LD 29,0 ± 1,0 4,2 ± 0,1 12,6 ± 0,5 593,0 ± 27,0 

9 S 08°37,693’ 36°55,217’ < LD 101,0 ± 5,5 38,4 ± 0,5 44,0 ± 2,0 1.497,0 ± 69,5 

10 S 08°37,650’ 36°55,230’ < LD 41,0 ± 2,0 9,6 ± 0,3 26,0 ± 1,0 808,0 ± 38,0 

11 S 08°37,644’ 36°55,162’ < LD 41,5 ± 2,0 7,8 ± 0,2 39,5 ± 2,0 626,0 ± 30,0 

12 S 08°37,535’ 36°55,302’ < LD 58,0 ± 3,0 9,3 ± 0,3 29,0 ± 1,0 1.057,0 ± 49,0 

13 S 08°37,512’ 36°55,238’ < LD 26,5 ± 1,0 5,6 ± 0,2 17,5 ± 0,8 800,0 ± 37,5 

14 S 08°37,302’ 36°55,149’ < LD 32,0 ± 2,0 5,9 ± 0,2 37,0 ± 2,0 653,0 ± 32,0 

15 S 08°37,449’ 36°55,172’ < LD 38,5 ± 2,0 13,2 ± 0,4 32,5 ± 1,0 720,0 ± 36,0 

16 S 08°37,492’ 36°55,206’ < LD 33,5 ± 2,0 7,6 ± 0,2 39,0 ± 2,0 933,0 ± 47,5 

17 S 08°37,335’ 36°55,070’ < LD 39,0 ± 2,0 8,9 ± 0,3 65,5 ± 3,0 481,0 ± 25,0 

18 RG 08°37,151’ 36°55 ,056’ 936,5 ± 115 33,0 ± 2,0 3,6 ± 0,1 23,0 ± 1,0 294,5 ± 16,0 

19 S 08°37,717’ 36°55,177’ 0,38 ± 0,1 22,0 ± 1,0 3,1 ± 0,1 64,0 ± 3,0 949,0 ± 49,0 

20 RG 08°37,448’ 36°55,129’ < LD 34,0 ± 2,0 4,3 ± 0,1 12,8 ± 0,6 2.040,0 ± 103,0 

21 S 08°37,234’ 36°55,074’ < LD 43,5 ± 2,5 10,2 ± 0,3 30,0 ± 1,0 1.013,0 ± 45,0 

22 RCSA 08°37,459’ 36°55,144’ < LD 72,0 ± 4,0 9,8 ± 0,3 14,2 ± 0,7 164,0 ± 13,0 

 

                                                                                                                                                                      continuação na página seguinte 
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                                                                                                                                                                                continuação da Tabela 4 

23 S 08°37,522’ 36°55,052’ < LD 27,0 ± 4,0 3,4 ± 0,1 20,1 ± 0,9 1.034,0 ± 45,0 

24 S 08°37,619’ 36°55,043’ < LD 57,2 ± 3,0 15,6 ± 0,5 48,0 ± 2,0 751,5 ± 34,0 

25 RG 08°37,546’ 36°55,004’ < LD 24,0 ± 2,0 2,4 ± 0,1 18,3 ± 0,8 884,0 ± 39,0 

26 S 08°37,211’ 36°55,058’ < LD 32,0 ± 2,0 4,7 ± 0,1 24,0 ± 1,0 1.035,0 ± 46,0 

27 S 08°37,389’ 36°54,988’ < LD 31,0 ± 2,0 6,3 ± 0,2 21,8 ± 0,9 972,0 ± 43,0 

28 S 08°36,806’ 36°54,527’ < LD 24,0 ± 1,0 4,1 ± 0,1 24,0 ± 1,0 964,0 ± 45,0 

29 S 08°36,797’ 36°54,462’ < LD 22,0 ± 1,0 2,8 ± 0,1 12,9 ± 0,6 954,0 ± 44,0 

30 S 08°36,768’ 36°54,428’ < LD 41 ± 2,0 7,6 ± 0,2 32,5 ± 1,0 495,5 ± 24,5 

31 RG 08°37,459’ 36°55,144’ < LD 56,0 ± 3,0 6,9 ± 0,2 180,0 ± 8,0 2.127,0 ± 98,0 

32 RCSA 08°37,459’ 36°55,144’ < LD 102,0 ± 6,0 209,0 ± 6,0 37,0 ± 2,0 6.963,0 ± 319,0 

33 RCSA 08°37,459’ 36°55,144’ < LD 92,0 ± 5,0 213,0 ± 6,0 40,0 ± 2,0 6.883,0 ± 316,0 

34 RCSA 08°37,693’ 36°55,220’ < LD 119,0 ± 8,0 105,0 ± 3,0 118,0 ± 5,5 61.314,0 ± 3.638,0 

        RG = Rocha Granítica; RCSA = Rocha Cálcio-silicática anfibolítica; S = Solo 
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Tabela 5 - Cálculo dos parametros estatísticos para os metais analisados. 

PARÂMETROS 

CONCENTRAÇÃO (mg.kg
-1

) 

SOLO ROCHA GRANÍTICA ROCHA CÁLCIO-SILICÁTICA 

Zn Co Cr Ba Zn Co Cr Ba Zn Co Cr Ba 

Número de observações 23 23 23 23 6 6 6 6 5 5 5 5 

Mínimo 17,00 2,75 12,10 443,00 24,00 2,45 12,60 294,50 72,00 9,80 11,50 164,00 

Máximo 110,00 38,44 65,50 1.497,00 56,00 12,00 180,00 2.127,00 119,00 213,00 118,00 61.313,50 

Amplitude total 93,00 35,69 53,40 1.054,00 32,00 9,55 167,40 1.832,50 47,00 203,20 106,50 61.149,50 

Média  41,81 9,10 31,81 863,26 36,67 5,57 47,12 1.204,75 93,80 109,64 44,14 15.098,50 

Mediana 38,50 7,70 30,00 873,00 33,50 4,25 20,65 1.087,00 92,00 105,00 37,00 6.883,00 

Moda 31,11 8,61 25,56 789,47 35,00 5,71 68,60 1.104,33 87,67 77,53 47,00 20.547,17 

Desvio interquartílico 14,75 5,25 16,35 267,50 11,50 2,50 18,58 1.186,75 18,00 197,60 25,80 6.794,00 

Assimetria 2,08 2,96 0,83 0,39 0,99 1,61 2,36 0,24 0,38 0,06 1,75 2,14 

Curtose 4,50 10,85 0,60 0,93 0,51 2,55 5,63 -1,87 - 0,11 - 2,99 3,32 4,67 
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Os teores encontrados no solo não podem ser atribidos a ação antrópica, uma vez que a 

área de estudo está distante de áreas industrias e centros urbanos. A presença de Zn, Cr e Ba 

no solo são devidas à ação do intemperismo nas rochas graníticas e cálcio-silicáticas, as quais 

apresentaram esses metais em suas composições. A presença do Co no solo deve-se apenas a 

ação do intemperismo da rocha cálcio-silicática anfibolítica, uma vez que no granito a 

concentração média foi de apenas 5,57 mg.kg
-1

, sendo 20 vezes inferior a concentração média 

da rocha cálcio-silicática anfibolítica.  

Pelos resultados obtidos para os coeficientes de correlação de Pearson e os valores da 

probabilidade p (Tabela 6), a Figura 8 mostra a correlação linear de maior relevância no 

conjunto das amostras de solo para os elementos Zn e Co. Dentre as demais correlações 

existente na Tabela 6 entre os elementos Zn e Cr, Zn e Ba, Co e Cr, e Cr e Ba, o coeficiente 

de correlação linear “r” encontra-se variando entre os valores 0,05 e 0,37 (0,05 < r < 0,37) 

juntamente com o valor da probabilidade p superior a 0,08 (p > 0,08), indica correlações 

fracas ou inexistentes entre estes elementos. Para os metais pesados Co e Ba, conforme a 

tabela 6, apresentam um coeficiente de variação linear r igual a 0,43 e uma probabilidade p 

igual a 0,03 (p < 0,05), indicando desta forma que não existe correlação linear entre estes dois 

elementos nesta matriz.   

 

 

Tabela 6 - Correlação no solo dos metais estudados neste trabalho. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ESTATÍSTICA 
CORRELAÇÃO DO SOLO 

Zn - Co Zn - Cr Zn - Ba Co - Cr Co - Ba Cr - Ba 

r 0,85 0,34 0,37 0,35 0,43 0,05 

Valor-P 0,000002 0,112092 0,084190 0,103343 0,036553 0,831160 

N 23 23 23 23 23 23 
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Figura 8 - Correlação no solo entre Zn e Co 

                                 

Na Figura 8, o coeficiente de correlação linear, r = 0,85 juntamente com um valor da 

probabilidade p < 0,05, justifica uma boa correlação para as amostras do Zn e do Co na matriz 

solo.  

Nas rochas graníticas (Tabela 7), a correlação linear mais signíficativa ficou por 

conta da correlação Zn e Cr, que apresenta uma probabilidade igual a 0,02 (p < 0,05) e um 

coeficiente de correlação linear r igual a 0,87 (0,8 < r < 1), indicando desta forma uma 

correlação significativa entre os elementos acima citados. Para os demais elementos 

correlacionados na Tabela 7, não há existência de correlações significativas entre os mesmos.   

   

Tabela 7 - Correlação dos metais pesados em estudo nas rochas graníticas. 

 

 

ESTATÍSTICA 
CORRELAÇÃO ROCHAS GRANÍTICAS 

Zn - Co Zn - Cr Zn - Ba Co - Cr Co - Ba Cr – Ba 

r 0,66 0,87 0,65 0,29 0,33 0,58 

Valor-P 0,148743 0,024548 0,163977 0,573477 0,521502 0,222806 

N 6 6 6 6 6 6 
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Para rochas cálcio-silicáticas anfibolíticas (Tabela 8), as correlações mais 

significativas foram encontradas para  o Zn e Cr, por apresentarem coeficiente de correlação 

linear igual a 0,90 (r ≥  0,9) e probabilidade igual a 0,03 (p < 0,05) e os elementos Cr e Ba por 

apresentarem coeficiente de correlação linear igual a 0,98 (r > 0,9) e probabilidade igual a 

0,002 (p < 0,05). 

 Os granitos e as rochas cálcio-silicáticas anfíboliticas apresentam em suas 

composições, minerais do tipo feldspato (plagioclásio), anfibólio (horblenda), piroxênio e 

apatita que apresentam Ca, Ba, Na, K, Mg, Fe, Si e Al, podendo os íons de Ca e Ba serem 

substituídos isomorficamente, evidênciando uma relação entre esses elementos nete tipo de 

matriz. 

 

Tabela 8 - Correlação dos metais pesados em estudo nas rochas cálcio-silicáticas.   

 

 

 Uma forma de avaliar a distribuição desses metais pesados ao longo da área de estudo 

pode ser observada pelo cálculo das assimetrias, e também, pelos modelos apresentados na 

curva de Gauss para distribuição de normalidade. As Figuras 14, 15 e 16 mostram a relação 

entre as concentrações de cada metal e as freqüências absolutas, associadas ao teste de 

normalidade. Pela representação gráfica e os resultados das assimetrias, caracterizam-se as 

distribuições com grau de heterogeneidade significativo, obsevada também pelo teste das 

médias.  

 

 

ESTATÍSTICA 
CORRELAÇÃO ROCHAS CÁLCIO-SILICÁTICAS 

Zn - Co Zn - Cr Zn - Ba Co - Cr Co - Ba Cr - Ba 

r 0,51 0,90 0,85 0,27 0,10 0,98 

Valor-P 0,380409 0,037309 0,067475 0,658164 0,867912 0,002239 

N 5 5 5 5 5 5 
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Figura 9  - Histograma das concentrações de Zn, Co, Cr e Ba no solo. 
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Figura 10 - Histograma das concentrações de Zn, Co, Cr e Ba nas rochas graníticas. 
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Figura 11 - Histograma das concentrações de Zn, Co, Cr e Ba nas rochas cálcio-

silicáticas anfibolítica. 

 

 

As curvas de isoconcentrações do Zn, Co, Cr e Ba, respectivamente, considerando 

todas as amostras estudadas (solo e rochas), indicam que os maiores teores foram detectados a 

sudeste dos quadrantes superiores próximos dos afloramentos rochosos e de corpos rolados 

espalhados na área de estudo (Figuras 17, 18, 19 e 20). 

As escalas dos teores nessas curvas foram classificadas pela intensidade da cor 

utilizada, expressando maiores concentrações para tons mais escuros. Alguns valores foram 

plotados nos gráficos para orientar as diferentes faixas de concentrações encontradas. No caso  

do Ba, devido a grande dispersão dos resultados ao longo da área, os valores foram 

distribuídos em escala logarítmica. 
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Figura 12  - Isoradas para Zn na área estudada. 
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Figura 13 - Isoradas para Co na área estudada. 
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Figura 14 - Isoradas para Cr na área estudada. 
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Figura 15 - Isoradas para Ba na área estudada. 
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intervalares encontrados no S China. Apenas o Ba apresentou concentrações superiores aos 

limites permissíveis no Brasil, referenciados pelo CONAMA, e aos valores indicados na 

Tabela 9 para o N Inglaterra, para a Catalunha e para o NW China, com fatores de 

concentrações de aproximadamente 6; 2; 1,3 e 2, respectivamente, e inferior apenas a 

concentração do NE Espanha que foi o dobro do presente estudo. 
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Tabela 9 - Comparação dos resultados de Pedra, Pernambuco com os valores em solos referenciados para 

diferentes regiões e países. 

 

Regiões 
Zn Co Cr Ba 

-------------------------------- mg.kg
-1

  ------------------------------------- 

Presente estudo 41,8 (17,0 - 110,0) 9,1 (2,8 - 38,4) 31,8 (12,1 - 65,5) 863,3 (443,0 - 1.497,0) 

Brasil
1
 300,0 25,0 75,0 150,0 

NE Espanha 326,0 - 275,0 1.762,0 

N Inglaterra 112,2 26,2 92,50 492,0 

Catalunha 239,0 - 103,0 669,0 

China 100,0 - 53,9 - 

S China 14,8 - 110,0 0,2 - 39,9 13,3 - 144,0 - 

USA 1.400,0 - 1.500,0 - 

Polonia 100,0 - 300,0 50,0 50,0 - 80,0 - 

Austria 300,0 50,0 100,0 - 

NW China 74,2 12,7 61,0 469,0 

Solos em Geral 1,0 - 900,0 0,5 - 65,0 5,0 - 1.500,0 - 

Fontes: CAIRES (2009); CONAMA (2009). 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

 O As e o Zn não representam risco para as atividades agrícolas nem para a saúde da 

população residente no município de Pedra. 

 

 As maiores concentrações de Co e Cr foram determinadas em pontos isolados dos 

afloramentos rochosos graníticos e cálcio-silicáticos anfibolíticos, portanto não 

oferecendo risco à saúde da população. 

 

 

 As concentrações de Ba evidenciam uma anomalia deste metal no meio ambiente, e 

caracteriza um risco em potencial para a saúde da população.  
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6 SUGESTÕES PARATRABALHOS FUTUROS  

 

 

 A monitoração do Ba nas diversas fontes de alimentação, incluindo a água, como 

também nas comunidades vizinhas.  

 Realizar estudos correlacionando os radionúclideos naturais existentes nas anomalias 

com os metais pesados, tentando caracterizar indicadores de similaridades.  
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7 TRABALHOS APROVADOS 

 

International Nuclear Atlantic Conference  (INAC) 2011 

INFLUÊNCIA DE METAIS PESADOS EM SOLOS NÃO ANTROPIZADOS COM 

ELEVADOS NÍVEIS DE RADIONUCLÍDEOS PRIMORDIAIS 

As elevadas concentrações de metais pesados no ecossistema dependem naturalmente da 

formação geológica de cada área do planeta, e também, das atividades antrópicas tais como: 

formação de complexos industriais urbanos, mineração, agricultura tecnificada, aplicação de 

fertilizantes, uso de agrotóxicos, resíduos orgânicos e inorgânicos, efluentes industriais e 

outros processos que contribuem para contaminação do solo, das fontes de água e também dos 

alimentos produzidos nessas áreas, tornando-se de fundamental importância a monitoração 

ambiental e o controle desses metais na cadeia alimentar dos seres vivos. Neste contexto 

destaca-se a importância no estudo do As, Cr e Ba devido aos níveis de toxicidade, 

disponibilidade e especiação química que apresentam. Em regiões isentas de processos 

antropogênicos, as concentrações de metais pesados no solo são consideradas naturais, ou 

seja, originadas da composição inicial de origem e pela evolução pedogeomorfológica, 

considerando a geoquímica, geomorfologia e a pedogenética da região em estudo. A área de 

estudo foi escolhida em função dos altos níveis de radionuclídeos primordiais encontrados em 

trabalhos realizados anteriormente e por apresentar atividades agrícolas e produção de leite 

em grande escala, com interesse em estabelecer um monitoramento ambiental mais eficiente. 

Esta área está localizada na região agreste do estado de Pernambuco, no município de Pedra, 

que concentra uma alta produção de leite e derivados, onde o solo agriculturável foi 

monitorado objetivando determinar os teores de As, Cr e Ba. As análises foram realizadas 

pela técnica instrumental não destrutiva de ativação neutrônica juntamente com a 

espectrometria gama de alta resolução com detector de Ge hiperpuro. Foram analisadas vinte 

e três amostras de solo coletadas do horizonte C. Os resultados obtidos variaram de valores 

menores que 0,16 mg.kg-1 a 6,7 mg.kg-1 para o As; 12,10 mg.kg-1 a 65,50 mg.kg-1 para o Cr 

e 443 mg.kg-1 a 1497 mg.kg-1 para o Ba. Considerando os resultados obtidos e comparando-

os com os valores de prevenção e intervenção estabelecidos pela resolução 420/2009 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) do Brasil, constatou-se que as 

concentrações do Ba encontram-se acima do valor de prevenção, com aproximadamente 91% 

destas acima do valor de intervenção. O As e o Cr apresentaram 100% dos resultados abaixo 

do valor de prevenção. Considerando que a área de estudo não apresenta atividades 

industriais, as altas concentrações determinadas para o Ba são provenientes de processos 

naturais. Pelos níveis encontrados, evidenciando uma possível contaminação de fontes de 

água e alimentos produzidos nesta região, determinando a importância de estudos nessas 

matrizes. 

Palavras-chave: Metais pesados, radioecologia, monitoração 
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ANEXO A – Tabela dos valores de Referência, Prevenção e Intervenção segundo a 

resolução 420/2009 do CONAMA. 

 

Substância CAS nº 

Solo (mg.kg
-1

) 

Ref. Prevenção 
Intervenção 

APMax Residencial Industrial 

Inorgânicos 

Alumínio 7429-90-5 E - - - - 

Antimônio 7440-36-0 E 2 5 10 25 

Arsênio 7440-38-2 E 15 35 55 150 

Bário 7440-39-3 E 150 300 500 750 

Boro 7440-42-8 E - - - - 

Cádmio 7440-48-4 E 1,3 3 8 20 

Chumbo 7440-43-9 E 72 180 300 900 

Cobalto 7439-92-1 E 25 35 65 90 

Cobre 7440-50-8 E 60 200 400 600 

Cromo 7440-47-3 E 75 150 300 400 

Ferro 7439-89-6 E - - - - 

Manganês 7439-96-5 E - - - - 

Mercúrio 7439-97-6 E 0,5 12 36 70 

Molibdênio 7439-98-7 E 30 50 100 120 

Níquel 7440-02-0 E 30 70 100 130 

Nitrato (como N) 797-55-08 E - - - - 

Prata 7440-22-4 E 2 25 50 100 

Selênio 7782-49-2 E 5 - - - 

Vanádio 7440-62-2 E - - - 1.000 

Zinco 7440-66-6 E 300 450 1.000 2.000 

Hidrocarbonetos aromáticos voláteis 

Benzeno 71-43-2 na 0,03 0,06 0,08 0,15 

Estireno 100-42-5 na 0,2 15 35 80 

Etilbenzeno 100-41-4 na 6,2 35 40 95 

Tolueno 108-88-3 na 0,14 30 30 75 

Xilenos 1330-20-7 na 0,13 25 30 70 

Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

Antraceno 07/12/20 na 0,039 - - - 

Benzo(a)antraceno 56-55-3 na 0,025 9 20 65 

Benzo(k)fluoranteno 207-06-9 na 0,38 - -  

Benzo(g,h,i) perileno 191-24-2 na 0,57 - - - 

Benzo(a)pireno 50-32-8 na 0,052 0,4 1,5 3,5 

Criseno 218-01-9 na 8,1 - - - 

Dibenzo(a,h)antraceno 53-70-3 na 0,08 0,15 0,6 1,3 

Fenantreno 85-01-8 na 3,3 15 40 95 

Indeno(1,2,3-

c,d)pireno 
193-39-5 na 0,031 2 25 130 

Naftaleno 91-20-3 na 0,12 30 60 90 

Benzenos clorados 

Clorobenzeno (Mono) 108-90-7 na 0,41 40 45 120 

1,2-Diclorobenzeno 95-50-1 na 0,73 150 200 400 
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1,3-Diclorobenzeno 541-73-1 na 0,39  - - 

1,4-Diclorobenzeno 106-46-7 na 0,39 50 70 150 

1,2,3-Triclorobenzeno 87-61-6 na 0,01 5 15 35 

1,2,4-Triclorobenzeno 120-82-1 na 0,011 7 20 40 

1,3,5-Triclorobenzeno 108-70-3 na 0,5 - - - 

1,2,3,4-

Tetraclorobenzeno 
634-66-2 na 0,16 - - - 

1,2,3,5-

Tetraclorobenzeno 
634-90-2 na 0,01 - - - 

1,2,4,5-

Tetraclorobenzeno 
95-94-3 na 0,01 - - - 

Hexaclorobenzeno 118-74-1 na 0,003(3) 0,005 0,1 1 

Etanos clorados 

1,1-Dicloroetano 75-34-2 na -    

1,2-Dicloroetano 107-06-2 na 0,075 0,15 0,25 0,50 

1,1,1-Tricloroetano 71-55-6 na - 11 11 25 

Etenos clorados 

Cloreto de vinila 75-01-4 na 0,003 0,005 0,003 0,008 

1,1-Dicloroeteno 75-35-4 na  5 3 8 

1,2-Dicloroeteno - cis 156-59-2 na  1,5 2,5 4 

1,2-Dicloroeteno - 

trans 
156-60-5 na  4 8 11 

Tricloroeteno – TCE 79-01-6 na 0,0078 7 7 22 

Tetracloroeteno – 

PCE 
127-18-4 na 0,054 4 5 13 

Metanos clorados 

Cloreto de Metileno 75-09-2 na 0,018 4,5 9 15 

Clorofórmio 67-66-3 na 1,75 3,5 5 8,5 

Tetracloreto de 

carbono 
56-23-5 na 0,17 0,5 0,7 1,3 

Fenóis clorados 

2-Clorofenol (o) 95-57-8 na 0,055 0,5 1,5 2 

2,4-Diclorofenol 120-83-2 na 0,031 1,5 4 6 

3,4-Diclorofenol 95-77-2 na 0,051 1 3 6 

2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 na 0,11 - - - 

2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 na 1,5 3 10 20 

2,3,4,5-

Tetraclorofenol 
4901-51-3 na 0,092 7 25 50 

2,3,4,6-

Tetraclorofenol 
58-90-2 na 0,011 1 3,5 7,5 

Pentaclorofenol (PCP) 58-90-2 na 0,16 0,35 1,3 3 

Fenóis não clorados 

Cresóis - na 0,16 6 14 19 

Fenol 108-95-2 na 0,20 5 10 15 

Ésteres ftálicos 

Dietilexil ftalato 

(DEHP) 
117-81-7 na 0,6 1,2 4 10 

Dimetil ftalato 131-11-3 na 0,25 0,5 1,6 3 

Di-n-butil ftalato 84-74-2 na 0,7 - - - 
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Pesticidas organoclorados 

Aldrin 309-00-2 na 0,015 0,003 0,01 0,03 

Dieldrin 60-57-1 na 0,043 0,2 0,6 1,3 

Endrin 72-20-8 na 0,001 0,4 1,5 2,5 

DDT 50-29-3 na 0,010 0,55 2 5 

DDD 72-54-8 na 0,013 0,8 3 7 

DDE 72-55-9 na 0,021 0,3 1 3 

HCH beta 319-85-7 na 0,011 0,03 0,1 5 

HCH – gama 

(Lindano) 
58-89-9 na 0,001 0,02 0,07 1,5 

 

 
(1) – Para comparação com valores orientadores, utilizar as recomendações dos métodos 3050b 

(exceto para o elemento mercúrio) ou 3051 da USEPA–SW–846 ou outro procedimento 

equivalente, para digestão ácida de amostras de solos na determinação das substâncias inorgânicas 

por técnicas espectrométricas. 

E - a ser definido pelo Estado. 

na - não se aplica para substâncias orgânicas. 

(a) somatória para triclorobenzenos = 20 g.L-1. 

(b) somatória para 1,2 dicloroetenos; = 50 g.L-1. 

(c) somatória para DDT-DDD-DDE = 2 g.L-1. 

(d) somatória para Aldrin e Dieldrin = 0,03 g.L-1. 

* Padrões de potabilidade de substâncias químicas que representam risco à saúde definidos na 

Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde (Tabela 3). 

** Valores calculados com base em risco à saúde humana, de acordo com o escopo desta 

Resolução. Diferem dos padrões de aceitação para consumo humano definidos na Portaria no 

518/2004 do Ministério da Saúde (Tabela 5) e dos valores máximos permitidos para consumo 

humano definidos no Anexo I da Resolução CONAMA no 396/2008. 

Adaptado de: CETESB, SP. Decisão de Diretoria no 195-2005-E, de 23 de novembro de 2005. 

DOE, Poder Executivo, SP, 3/12/2005, seção 1, v.115, n.227, p.22-23. Retificação no DOE, 

13/12/2005, v.115, n.233, p.42. 


