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Abstract. The region chosen for this study was the Municipality of Belo 

Jardim, Pernambuco State, Brazil, which is considered an important industrial 

complex of the production and repairing of lead-acid batteries. Sediment 

samples were collected near to the illegal smelting industries and analyzed by 

ionic exchange method using a alpha-beta proportional counter for determining 

the activity of Pb-210, radionuclide used as geochronological tool. The 

chemical elements Pb and Fe were determined by means of flame atomic 

absorption spectrometry. The obtained results indicated an expressive 

increasing of lead and iron concentrations in the last 20 years. The 

concentrations in the sampled profile varied from 318 to 15487 mg.kg-1 and 

from 19 to 1524 mg.kg-1 for Fe and Pb, respectively. The excess of lead present 

in the sediments indicates a potential risk for health of population located 

nearby the industries and a continuous environmental. 

 

 

1 Introdução 

 
O município de Belo Jardim destaca-se como um importante pólo industrial de 

produção e reparo de baterias chumbo-ácidas, atividade que vem desenvolvendo 

desde 1957. Essas baterias utilizam como matéria-prima o chumbo metálico, sendo 

composta essencialmente por 32% de Pb metálico, 3% de PbO, 17% de PbO2, 36% de 

PbSO4, H2SO4 e materiais plásticos [4], [5]. 

O chumbo pode ser obtido por dois processos, diretamente dos minérios (processo 

primário) ou por meio da reciclagem (processo secundário). O meio mais eficaz de 

recuperação do chumbo ocorre através da reciclagem de baterias chumbo-ácidas, 

retornando o metal à sua forma inicial (Pbº) [6]. 

O chumbo é adequado para a fabricação de baterias chumbo-ácidas devido à sua 

condutividade, resistência à corrosão, baixo custo e, principalmente, à reação 

reversível entre o óxido de chumbo e o ácido sulfúrico. Em consequência dessas 

características, 80% do chumbo produzido no mundo é consumido na fabricação de 

baterias automotivas, e 95% dessas baterias produzidas são recicladas [5], [6]. 

Para que ocorra a reciclagem das baterias, as placas de chumbo são fundidas a altas 

temperaturas e transformadas em lingotes, para serem armazenados e 



comercializados. Esse processo gera uma grande quantidade de resíduos sólidos, 

compostos das impurezas presentes na matéria-prima e de outros materiais, 

adicionados durante o processo. Essa escória é constituída essencialmente de ferro na 

forma de seus óxidos e sulfetos, chumbo e outros metais em pequenas concentrações. 

Caso os resíduos não sejam tratados de forma adequada, podem acarretar sérios riscos 

ao ambiente e à saúde da população [6]. 

O chumbo reciclado em fábricas de fundição é de fundamental importância para a 

produção das baterias, especialmente no Brasil, por não possuir grandes reservas 

naturais. Além disso, seu reaproveitamento preserva o meio ambiente e garante que 

esse elemento aumente o seu ciclo de vida, porém possui como agravante a falta de 

tratamento adequado para os resíduos gerados, em fábricas clandestinas de 

reaproveitamento das baterias, que não atendem as normas de segurança ambiental 

[7]. 

Visto que o excesso de chumbo nos organismos causa efeitos indesejados no sistema 

nervoso central, cardiovascular, renal, reprodutor e gastrointestinal, além de afetar 

várias reações enzimáticas dependendo de cada organismo e da concentração ingerida 

é interessante fazer uma avaliação das concentrações de chumbo para verificar se esse 

tipo de atividade está atendendo as normas de segurança ambiental tomando como 

base as concentrações de metais presentes no ambiente [8].   

Com base nessas informações, o presente trabalho tem como objetivo avaliar os teores 

de chumbo e ferro presentes na coluna sedimentar coletada na região, bem como um 

levantamento temporal desses contaminantes, utilizando a técnica para a 

determinação da atividade do 
210

Pb em excesso. 

 

2 Material e Métodos 
 

O município de Belo Jardim está localizado na mesorregião do Agreste [1]. Segundo 

dados do CENSO 2010 este município possui 68.248 habitantes [2]. O clima na 

região é predominantemente quente e semi-árido, com estações chuvosas no outono e 

temperatura mínima de 18 °C [3]. 

Para a realização deste trabalho, foi coletado um testemunho de sedimento próximo 

ao local de atividades informais de reaproveitamento das baterias-chumbo ácidas. O 

testemunho de sedimento foi coletado utilizando-se um amostrador do tipo “corer” 

com 7,5 cm de diâmetro e 100 cm de comprimento. Após ser retirado e fechado, o 

perfil foi estocado na posição vertical a aproximadamente -4 
o
C. No laboratório, o 

perfil foi seccionado em fatias de 3 cm de espessura, totalizando 11 amostras, as quais 

foram separadas em alíquotas de 5 g para determinação de 
210

Pb e 0,5 g para os metais 

de interesse.  

 

2.1 Determinação de 
210

Pb 

 

O 
210

Pb foi determinado pela medição indireta do seu radionuclideo-filho o 
210

Bi. Esse 

procedimento baseia-se no método da coluna de troca iônica, na qual uma alíquota de 

5g da amostra com granulometria de 2 mm foi lixiviada com ácido bromídrico, e 

retida com a resina DOWEX depositada na coluna, utilizando o ácido nítrico para a 

eluição do chumbo. A solução foi evaporada e o pH corrigido entre 4,5 e 5,0. O 
210

Pb 

foi precipitado na forma de PbCrO4 com adição do cromato de sódio, após ebulição 



da amostra, sendo posteriormente filtrada a vácuo e os precipitados levados ao 

detector proporcional de fluxo gasoso, para a medição da atividade beta total do 

radionuclídeo em estudo [9]. 

 

2.2 Determinação dos metais Pb e Fe 

 

Os metais foram analisados por Espectrometria de Absorção Atômica por Chama. Foi 

realizada uma lixiviação da camada mais fina do sedimento, no qual 0,5 g do 

sedimento foi lixiviado com o HCl diluído, para “arrastar” os metais adsorvidos ao 

cristal [10], [11]. 

 

3 Resultados e Discussões 

 
Os resultados obtidos foram expressos em massa seca e indicaram um expressivo 

aumento da concentração de chumbo nas amostras de sedimentos coletadas próximo a 

fundições clandestinas. As concentrações variaram de 2381,4 a 15155 mg.kg
-1

 para o 

Fe e 19 a 1524 mg.kg
-1

 para o Pb. A partir da determinação da idade de cada camada 

utilizando-se a variação da concentração de 
210

Pb em função da profundidade (Fig. 1), 

observou-se que as maiores concentrações do metal Pb foram encontradas nas 

camadas mais superficiais, as quais apresentaram uma idade de aproximadamente 30 

anos (Fig. 2). 

 
 

 
 

Fig 1. Atividade específica do 
210

Pb em função da profundidade. 



 
 

Fig. 2. Variação do logaritmo das concentrações de Pb e Fe em relação à profundidade. 

 

Durante o período de 1980 a 1990 ocorreu o início da exportação das baterias 

produzidas em Belo Jardim para os EUA, o aumento da participação no mercado 

brasileiro de reposição de baterias, o início do fornecimento de baterias à Fiat 

Automóveis S.A, bem como o início da construção de mais uma fábrica de baterias 

em Suape para atender o mercado externo [14]. Este aumento na produção das 

baterias pode ter influenciado o surgimento de fundições clandestinas contribuindo, 

com isso, para o aumento nas concentrações de Pb neste período.  

Por outro lado, os resultados obtidos para o Fe não foram suficientes para expressar 

uma possível ação antrópica, visto que esse elemento é encontrado em concentrações 

muito elevadas na natureza e não há na legislação limites para confrontar com os 

valores obtidos. 

 

4 Conclusões  
 

As elevadas concentrações de Pb obtidas na região de estudo trouxeram novos 

conhecimentos sobre a situação ambiental da área estudada devido à presença de 

atividades clandestinas de reaproveitamento das baterias sem atendimento às normas 

de segurança ambiental, trazendo subsídios para ações políticos administrativas. 
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