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RESUMO 
 

 

No bairro de Apipucos, localizado à beira do Rio Capibaribe, o Parque Apipucos Maximiano Campos era uma 

área verde encoberta por ferros velhos, que foi transformada em espaço de recreação. Crianças, jovens e adultos 

já circulam pelo parque; as crianças e os idosos são os grupos mais susceptíveis a problemas de saúde, devido 

ao contato direto com solo contaminado por microrganismos e via inalatória por elementos químicos vindo das 

descargas automotivas próximas ao local e por serem os grupos que mais demandam por atividades recreativas 

em parques e praças públicas. Em concentrações elevadas, os elementos tóxicos, podem causar problemas de 

saúde à população diretamente exposta, sendo, o objetivo deste trabalho, quantificar os elementos químicos, no 

solo do Parque Apipucos Maximiano Campos, caracterizando o ambiente baseado num projeto que envolve 

outros institutos da CNEN. Foram feitas coletas de sedimentos em cinco pontos distintos em torno do parque 

infantil; análises de solos incluindo a determinação de matéria orgânica, quantidade de carbonato de cálcio 

presente; a presença de Ancylostoma ssp. e a quantificação de metais-traço foram realizadas. Foram detectados 

como elementos majoritários: Ti, Ca, Mg, Al, Si, K e Fe; e como elementos minoritários: Mn, Ni, Cu, Zn, Ga, 

Sr, Pb e V, bem como, foi verificada a presença de Ancylostoma ssp nas amostras analisadas. Verificou-se que 

Zn, Cu, V, Pb são provenientes das atividades antropogênicas, sendo considerados poluentes: Cu, V, Pb. Há a 

necessidades de medidas de educação em saúde para evitar contaminação dos indivíduos e reinfecção em 

animais frequentadores do parque. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O aumento de atividades industriais e de mineração e a crescente necessidade de aplicação de 

bio-sólidos e fertilizantes na agricultura têm alterado o fluxo natural de metais-traço, 

aumentando a introdução destes elementos na biosfera [1] e [2]. Este fato tem despertado, nas 

últimas décadas, enorme interesse a respeito do impacto ambiental que esses metais causam e 

suas interações com os organismos vivos. De fato, ecossistemas de áreas próximas a 

complexos urbanos e industriais, metalúrgicas, mineração e rodovias, contêm concentrações 

elevadas de metais-traço em relação a ecossistemas que não sofrem influências antrópicas. A 

contaminação do solo, de cursos d'água e de lençóis freáticos causam problemas ambientais 

graves, que necessitam de soluções. 
 

Por conta de problemas ambientais, a Prefeitura do Recife resolveu implantar o Projeto 

Capibaribe Melhor, o qual previa a recuperação total do Parque do Caiara, expansão e 

requalificação do Parque de Santana e implantação do Parque Apipucos Maximiano Campos, 

no qual, pretendia-se implantar pista de cooper, brinquedos infantis, academia ao ar livre, 

espaço para eventos, bancos, quiosques, e estacionamento. O bairro de Apipucos localizado 

na Região Metropolitana do Recife possui características marcantes de uma paisagem 

arborizada, localizando-se à beira do Rio Capibaribe e caracteriza-se por fazer parte da 

história local e turística. Hoje o Parque Apipucos Maximiano Campos tem sido bastante 

frequentado por crianças, adultos e adolescentes. 
 

Anteriormente, no terreno do Parque Apipucos Maximiano Campos existiam ferros velhos e 

os elementos encontrados em locais de mineração e presença de ligas metálicas são: ferro 

(Fe), manganês (Mn), mercúrio (Hg), arsênico (As), cobalto (Co), zinco (Zn), chumbo (Pb), 

níquel (Ni), cádmio (Cd), cobre (Cu) e cromo (Cr); elementos tóxicos que podem causar 

problemas de saúde à população diretamente exposta sendo as crianças e os idosos os grupos 

mais susceptíveis a problemas de saúde, devido ao contato direto com solo contaminado e por 

elementos químicos provenientes da emissão de poluentes na atmosfera por veículos 

automotivos e por serem os grupos que mais demandam por atividades recreativas em 

parques e praças públicas. 
 

Os metais-traço no solo associam-se a diversos componentes orgânicos e inorgânicos, 

apresentando-se em diversas formas químicas, que regulam sua solubilidade e mobilidade no 

solo, bem como sua disponibilidade aos sistemas biológicos [3] e [2].  
 

Sendo a matéria orgância o maior carreador de cobre, zinco, níquel, cádmio, manganês, bário 

(Ba) e ferro, pois ocorrem reações de complexação dos íons metálicos aos ligantes presentes 

na matéria orgâncica e esta interação entre os metais e a matéria orgânica depende do pH do 

meio [4] e [2].  
 

Também, em condições anóxicas o CO2 produzido pela decomposição de substâncias 

orgânicas leva à formação de carbonatos (MexCO3). De modo que, a co-precipitação dos 

metais com carbonatos ocorre quando há pouco óxido de ferro e mais substâncias orgânicas. 

É comum a ligação de Zn e Cd a carbonatos em pH ácido, o que leva à co-precipitação destes 

elementos com o carbonato de cálcio. Assim, há uma estreita relação entre elementos 

químicos, matéria orgânica e carbonatos. 
 

Ainda, em substratos arenosos [5], parasitos como, os ancilostomídeos e o S. stercoralis 

responsáveis por infecções através da pele em contato com o solo, e que provocam quadros 
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clínicos como: dermatite acompanhada de prurido e erupções podem ser encontrados, devido 

a presença de animais errantes como, cães e gatos em locais feito praças públicas e parques.  
 

Assim, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de monitorar solos/substratos do Parque 

Apipucos Maximiano Campos, mais especificamente do espaço recreativo urbano, o qual 

fornecerá subsídios para formulação de políticas de gerenciamento ambiental (sugestões para 

a Prefeitura da Cidade do Recife).  

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As coletas de substratos foram realizadas com o auxílio de espátula, foram coletadas cinco 

amostras de cada ponto, onde cada ducto possuía de 6 a 7cm de profundidade e 6 cm de 

distância entre eles, totalizando vinte e cinco amostras, em seguida, as amostras foram 

armazenadas em sacos plásticos (ziploc) e etiquetadas.  

 

Chegando ao laboratório as amostras foram pesadas úmidas; em seguida foram retirados 

alguns grãos das amostras e acrescentado solução salina (NaCl 0,9%) e estas foram 

observadas ao microscópio óptico em objetiva de 10x e com posterior confirmação em 

objetiva de 40x. Os ovos encontrados foram analisados de acordo com suas características 

morfológicas, visando uma possível identificação do gênero dos supostos parasitas.  

 

As amostras foram secas em estufa a 60 °C e peneiradas em uma série fina de peneiras e com 

o auxílio de um agitador de peneiras para a verificação do módulo de finura e classificação do 

tipo de areia. 

 

A quantidade de carbonato e matéria orgânica foram determinadas por gravimetria [6], na 

qual as amostras foram separadas em 10g para analisar o carbonato e 30g para análise da 

matéria orgânica; para as amostras de 10g foi adicionado ácido clorídrico 10%  e para a 

pesagem de 30g foi adicionado peróxido de hidrogênio. Após um dia reagindo em capela as 

amostras foram filtradas (em funis com papel de filtro) e lavadas com água destilada (a 

lavagem exerceu a função de retirar os sais presentes, que poderiam alterar o peso das 

amostras) e colocado novamente na estufa. Após secas, as amostras foram novamente pesadas 

e notou-se a perda de peso em todas as amostras, tanto nas amostras analisadas para o teor de 

carbonato, como naquelas avaliadas para o teor de matéria orgânica. 

 

Para obter a determinação qualitativa de metais-traço foi usado fluorescência de Raios-X por 

Dispersão de Energia (EDXRF), que utiliza um feixe de raios-X para promover a excitação 

dos elétrons nas amostras. Esta excitação proporciona a emissão de raios-X característicos 

que são detectados e por meio dos espectros gerados, os elementos químicos puderam ser 

identificados e quantificados; onde 1 grama das amostras de substrato foram transferidos para 

tubos de polietileno cobertos com filme de polipropileno apropriados para análises por 

EDXRF.  

 

Previamente, realizou-se a calibração do equipamento EDX-720 da Shimadzu, a partir dos 

padrões A-750 (calibração em energia e resolução) e SUS (verificação da calibração realizada 

anteriormente). As amostras foram transferidas para cápsulas de polietileno na base e no 

topo. Como as análises aconteceram no vácuo, pequenos respiradores foram feitos no filme 

de polipropileno, acrescentado no topo das cápsulas com o auxílio de agulha para evitar o 
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rompimento do filme durante as análises químicas na atmosfera com pressão do ar menor que 

30 Pa. 

 

As medições da radioatividade induzida ocorreram em triplicata com voltagem de 15 kV para 

a determinação, se necessária, dos elementos químicos de número atômico menor que 22 e 

voltagem de 50 kV para os elementos químicos mais pesados. A determinação dos elementos 

químicos nas amostras foi realizada a partir de curvas analíticas obtidas por diversos 

materiais de referência conforme procedimento realizado por Sousa et al. (2013) [7]. Para o 

controle da qualidade do procedimento analítico, porções dos materiais de referência 

certificados SRM 2709 (solo de San Joaquin) e SOIL 7 (IAEA, solo de altitude na Áustria) 

foram analisados junto às amostras. 

 

Técnicas estatísticas para a expressão dos resultados das concentrações dos elementos 

químicos determinadas por EDXRF foram utilizadas. Para a validação do procedimento 

analítico, foi usado o número En (Equação 1). Para alcançar o nível de confiança de 95%, a 

faixa adequada para os resultados o Número En deve estar entre [-1 e 1], conforme 

recomendação da ISO 13528/2005. O número En permite comparar o valor obtido com o 

valor certificado, considerando as incertezas expandidas de ambos os valores. Assim, En 

entre [-1 e 1] são considerados admissíveis.  

 

                                     En = (Xobs – Xref)/ U2obs + U2ref      (1)       

 

Xobs = Valor observado na análise do material de referência; 

Xref = Valor do certificado de análise para o material de referência; 

U2obs = Incerteza analítica expandida em nível de 95% de confiança do valor obtido do material de 

referência; 

U2ref = incerteza analítica expandida em nível de 95% de confiança do valor certificado para o material 

de referência. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Foi possível encontrar ovos de Ancylostoma ssp. no solo analisado (Figura 1), esses parasitos 

são deixados no solo por fezes de cães e gatos contaminados, então, eles entram em contato 

com a pele, de humanos causando inflamação cutânea. A análise demonstrou que o Parque 

Apipucos Maximiano Campos é um local onde ocorre risco de contaminação de animais e 

humanos com parasitos intestinais de cães e gatos; observou-se que quando feita a coleta 

existiam alguns animais pelo parque, a presença desses animais foi registrada por meio de 

ensaio fotográfico (Figura 2), sendo esses animais os hospedeiros primários. Contudo, o 

resultado da análise confirma o que Rodrigues e colaboradores (2014) [8] articula, quando se 

refere a áreas de trânsito comum entre animais e humanos em locais como parques, praias e 

praças.  
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Figura 1 - Nematóides encontrados nas amostras de solo do Parque Apipucos Maximiniano Campos. 

 

 

 

                                     
 

Figura 2 - Animais errantes frequentadores do Parque. 

 

O cálculo do módulo de finura foi realizado, baseado no diâmetro das partículas (Figura 3) e 

está mostrado na Tabela 1. Permitindo, dessa forma, classifica os solos como variando de 

areia média à grossa. 
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Figura 3 - Distribuição do tamanho das partículas de amostra de solo do Parque Apipucos Maximiano Campos. 

Tabela 1 - Resultados dos módulos de finura obtidos nos solos do Parque Apipucos Maximiano Campos. 

Pontos de Coleta Módulo de Finura Classificação 

Ponto 1 4,4 Areia grossa 

Ponto 2 3,9 Areia média 

Ponto 3 4,0 Areia grossa 

Ponto 4 4,0 Areia grossa 

Ponto 5 3,9 Areia média 

 

 

Os teores de matéria orgânica encontrados nos solos do Parque Apipucos Maximiano 

Campos são mostrados na Tabela 2. 
 

Tabela 2 - Teores de matéria orgânica encontrado nos solos do Parque Apipucos Maximiano Campos. 

 

PONTOS DE AMOSTRAGEM VALORES MÉDIOS – MO (%) 

Ponto 1 2,41 

Ponto 2 2,00 

Ponto 3 3,96 

Ponto 4 1,77 

Ponto 5 4,36 

 

 Os valores encontrados para matéria orgânica, nos pontos amostrados, estão entre 

1,77% e 4,36%. Trabalho que envolve sedimentos de lago [2], também demonstraram valores 

de matéria orgânica de 0,6 – 4,8 %. Segundo Aguiar e colaboradores (2007) [9] os valores 

encontrados de MO variaram de 0,05 – 0,39 %.  Enquanto, pesquisas realizadas no Parque 

Ibirapuera (SP), afirmam que a matéria orgânica fica em torno de 70%, o que difere bastante 

dos resultados encontrados neste trabalho. 

Os valores de carbonato de cálcio encontrados nos substratos do parque são mostrados na 

Tabela 3. 
 
 

Tabela 3 - Teores de carbonato de cálcio obtidos nos solos coletados no Parque Apipucos Maximiano Campos. 

 

PONTOS DE AMOSTRAGEM VALORES MÉDIOS CO3 (%) 

Ponto 1 10,92 

Ponto 2 10,08 

Ponto 3 2,6 

Ponto 4 30,5 

Ponto 5 1,66 
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Segundo Aguiar e colaboradores (2007) [9] os valores encontrados de carbonato em suas 

amostras de sedimentos coletadas no Oeste do Ceará variaram de 4,55 a 95,0%, corroborando 

com outros estudos [10] que relatam valores de 0,2 – 95%. Os valores para o Parque variaram 

de 1,66 a 30,5%, estando próximo dos valores citados pelos autores acima.   

 

Os elementos químicos encontrados quantitativamente nos substratos analisados foram: 

Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, gálio (Ga), titânio (Ti), Mg, alumínio, silício, potássio (K), Ca, 

vanádio (V). Podendo ser considerados elementos majoritários encontrados: Fe, Ti, Mg, Al, 

Si, K, Ca; enquanto os elementos minoritários encontrados foram: Mn, Cu, Zn, V. E como 

elementos em quantidade de traços foram mostrados Ni, Ga, Pb, quando analisados por 

EDXRF (Fluorescência de Raios-X por Dispersão de Energia – EDXRF). Os valores médios 

expressos nas Tabelas 4 e 5 mostram que os elementos apresentaram incerteza analítica 

expandida em nível de 95% de confiança das medidas < 20%. 

 
Tabela 4 - Resultados do Padrão Certificado e do Padrão Medido. 

Elementos Padrão Certificado 

(mg/kg) 

Padrão Medido 

(mg/kg) 

                       No. En 

Si 185000 ± 32000  197348 ± 257,5                         0,37 

Al 47500 ± 7000 51065 ± 422,7                         0,49 

Fe 25750 ± 1200 24206 ± 61,5                         -1,0 

Mg 11400 ± 800 8927 ± 1227,8                        -0,96 

Ti 3150 ± 1100 2642 ± 20,9                        -0,46 

K 12000 ± 1400 13195 ± 70,3                         0,78 

Ca 165500 ± 17000 177338 ± 185                         0,70 

Mn* 538 ± 17 552 ± 39                         0,20 

Cu* 11 ± 4 11 ± 2,5                         0,20 

V 66 ± 14 54 ± 6                        -0,61 

Pb 63 ± 16 49 ± 6,5                        -0,66 

Zn* 106 ± 3 116 ± 8,1                         0,55 

Ga 11 ± 4 9 ± 0,23                        -0,57 

Ni 29 ± 16 27 ± 3,4         -0,10 

 

*Mn, Zn, Cu correspondente ao padrão SRM 2709. ** Demais elementos correspondente ao padrão 

SOIL 7. 
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Tabela 5 - Resultado dos elementos químicos encontrados no solo do Parque Apipucos Maximiniano Campos. 

 

Elementos  Média ± incerteza (mg/kg) 

Si 403017 ± 531 

Al 9247 ± 393 

Fe 6919 ± 53 

Mg 4656 ± 1044 

Ti 2943 ± 47 

K 2509 ± 38 

Ca 2339 ± 29 

Mn 130 ± 42 

Cu 98 ± 7 

V 70 ± 18 

Pb 33 ± 15 

Zn 30 ± 7 

Ga 9 ± 0,7 

Ni 6,6 ± 8,7 

 

Os resultados foram discutidos baseados nos Valores Orientadores para solos em 

Pernambuco e na classificação de Thomas (1987) [11]. 
 

Os valores expressos na tabela 6 representam os Valores Orientadores para solos em 

Pernambuco (CPRH, 2014) [12]. 

 

Tabela 6 - Valores Orientadores para solo de Pernambuco. 

Elementos  Valores (mg/Kg) 

Al - 

Pb 13 

Cu 5 

Fe - 

Ni 9 

Zn 35 

Mn - 

Fonte: Adaptada da Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH 
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Valores Orientadores são concentrações de substâncias químicas que fornecem orientação 

sobre a qualidade e as alterações do solo e da água subterrânea, sendo utilizados como 

instrumento para prevenção, controle da contaminação e gerenciamento de áreas 

contaminadas sob investigação.  
 

Quando se considera a concentração total dos metais, os substratos podem ser classificados 

como poluídos, moderadamente poluídos ou altamente poluídos; de acordo com os padrões 

estabelecidos por Thomas (1987) [11], Tabela 7. 

 
Tabela 7 - Classificação de substratos segundo o grau de poluição. 

 

Fonte: Thomas, 1987. 

 

 

De modo que, de acordo com o valor obtido para Ni, este é menor que 9 mg/Kg, de modo que 

o terreno não está contaminado por Ni.  O valor médio no terreno do parque infantil para Zn é 

menor que 35 mg/kg, e ainda de acordo com Thomas (1987) [11], todos os substratos abaixo 

de 90 mg/kg são considerados não poluídos. Portanto, de acordo com Thomas (1987) [11], 

então, os substratos não estariam contaminados por Zn, entretanto, para os pontos 1 e 3 

individualmente, de acordo com o CPRH (2014) [12], os substratos nesses pontos estariam 

contaminados por este elemento.   
 

Observando-se os valores de todos os pontos amostrados, o valor médio para cobre é de 97,7 

mg/kg, este valor está bem acima do valor sugerido pelo CPRH (2014) [12] e de acordo com 

Thomas (1987) [11], os substratos do Parque estão altamente poluídos por este elemento. 
 

Os valores para Fe em solo são de até 25000 mg/kg [11], neste parque, o valor médio 

encontrado é abaixo de 7.000 mg/kg, de modo que os substratos avaliados não estão 

contaminados por Fe, apesar do fato de que, anteriormente, o parque era uma área verde 

encoberta por ferros velhos, que podem apresentar elementos como: As, Cd, Cu, Cr, Fe, Hg, 

Pb, Ni, estanho (Sn), Zn, Mn, Si, Pb, escândio (Sc), característicos desse tipo de material. O 

valor médio encontrado na literatura, para o magnésio, em solo é 8.000 mg/kg; o resultado 

obtido neste trabalho encontra-se abaixo do valor citado, estando abaixo de 5.000 mg/kg. 
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O vanádio pode ter origem de poluição atmosférica por queima de combustível ou de ligas 

metálicas que existiam anteriormente no local, o valor de referência de qualidade natural do 

solo é de 24 mg/kg e os valores obtidos estão bem acima deste valor de referência, (valor 

médio encontrado  70,0 mg/kg, considerando todos os pontos amostrados). O Ti também 

pode ter origem de minérios utilizados para a produção de ligas [13]. 
 

Os valores de Pb variaram de 21 a 60,08 mg/kg (o valor médio do terreno é  33 mg/kg), este 

valor está acima dos valores sugeridos (13 mg/kg) pelo CPRH (2014) [12], de modo que o 

elemento pode ser considerado um contaminante de acordo com os valores orientadores para 

solos. Entretanto, não em todos os pontos, foi verificado um excesso de Pb, visto que o valor 

apontado em solos para o chumbo é de 29 mg/kg. 
 

Os valores de Mn estão abaixo de 300 mg/kg [11] demonstrando que não há poluição devido 

a este elemento. De acordo com os resultados o Cu, nos níveis acima de 50 mg/kg [11] 

também é considerado um poluente. 
 

O Parque Apipucos Maximiano Campos era uma área verde encoberta por ferros velhos, que 

foi transformada em espaço de lazer e recreação, o local é influenciado pela emissão de 

poluentes na atmosfera por veículos automotivos. Em trabalhos anteriores realizados no 

Açude de Apipucos, pontos de amostragens mais próximos à Av. Dezessete de Agosto, já 

demonstraram valores de Pb, mais elevados [14] e a datação de sedimentos (que datam de 

1980) foi relatada [15]. 
 

 

3. CONCLUSIONS  

 

As medidas mitigadoras e políticas de gerenciamento ambiental observadas seguem abaixo: 
 

A presença de animais (cachorros) no parque causa risco à população que frequenta o 

ambiente, o que foi comprovado a partir das análises do solo, contudo é possível realizar 

intervenções educativas nas escolas locais. Para as crianças, sugere-se um maior cuidado dos 

pais (como por exemplo, o uso de calçados). Sugere-se, ainda, cercar a área do parque infantil 

para evitar a entrada de cães e gatos. 
 

Pode-se concluir que as concentrações naturais dos principais elementos químicos 

encontrados nessa área de Parque presente na cidade foram identificadas (Si > Al > Fe > 

Mg > Ti > K > Ca > Mn > Cu > V > Pb > Zn > Ga > Ni); assim como, daqueles provenientes 

das atividades antropogênicas (Zn, Cu, V, Pb), permitindo o delineamento de ações 

preventivas de exposições ambientais da população a agentes tóxicos que possam vir a ser 

danosos por via inalatória (químico), oral ou cutânea (biológico). 
 

Neste sentido, é notória a necessidade de medidas simples de educação em saúde, ações de 

higiene que promovam a integração dos hábitos de saúde individuais, coletivos e ambientais 

que sejam eficazes no combate às diversas infecções, como, por exemplo, a lavagem das 

mãos antes da refeições e dos alimentos a serem ingeridos. 
 

Ainda, sugere-se o tratamento com anti-helmínticos de largo espectro (com a ajuda de 

médicos veterinários) para o controle da infecção e impedir reinfecções nos animais errantes 

do local e impedir a infecção infantil e dos jovens que realizam atividades físicas no local.  
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Sugere-se o uso adequado de equipamento de proteção individual por parte dos profissionais 

da Prefeitura do Recife que trabalham varrendo jardins, recolhendo lixo, realizando a limpeza 

geral dos parques e na manutenção dos vasos de plantas.  
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