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RESUMO 

 
A monitoração da qualidade dos solos da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba, localizado no Estado de São 

Paulo, é de extrema relevância ambiental, pois assegura a funcionalidade dos ecossistemas da bacia hidrográfica 

e a proteção ambiental. Porém, há poucos estudos direcionados a concentração de elementos químicos nos solos 

de zonas de proteção ambiental de regiões ribeirinhas altamente habitadas. Diante do exposto, este trabalho tem 

como objetivo determinar a concentração dos elementos químicos nos solos localizados às margens do Rio 

Piracicaba pela Análise por Ativação Neutrônica Instrumental - INAA. Foram coletadas amostras de solos nos 

perfis de 0-5 cm, 5-10 cm e 10-15 cm. Posteriormente, as amostras foram secas em estufa à 80ºC e cominuídas 

com auxílio de almofariz e pistilo. Porções de 250 mg foram transferidas para cápsulas de polietileno e 

irradiadas em fluxo de nêutrons de 1013 cm-2.s-1 por 4 horas no Reator Nuclear de Pesquisa IEA-R1 do Instituto 

de Pesquisas Energéticas e Nucleares –IPEN/SP, Brasil. A determinação dos elementos químicos foi conduzida 

pelo método k0-INAA a partir do programa Quantu. Comparando os resultados obtidos com os valores de solo 

de uma área não impactada de Mata Atlântica – Parque Estadual Carlos Botelho, os valores máximos obtidos de 

As (29 mg/kg) e Zn (185 mg/kg) foram cerca de 5 vezes maiores. Contudo, as concentrações de elementos 

terrígenos como Fe e Sc também foram elevadas em alguns casos, indicando que há também contribuição do 

material de origem (rochas) para as altas concentrações observadas nos solos das áreas ribeirinhas. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os solos podem sofrer contaminação pela acumulação de elementos químicos através de 

diversos fatores antropogênicos, tais como: emissões de áreas industriais em rápida expansão, 

rejeitos de minas, eliminação de grandes quantidades de resíduos da queima incompleta de 

combustíveis fósseis, tintas, aplicação de fertilizantes, adubos de origem animal, lodo ativado 

de esgoto, pesticidas, irrigação com águas residuais e deposição atmosférica [1, 2]. Dentre os 

contaminantes oriundos de atividades antropogênicas podemos destacar os metais pesados 

que, constituem um grupo mal definido de elementos químicos inorgânicos perigosos, os 

mais comumente encontrados em áreas contaminadas são arsênio (As) e zinco (Zn) [3].   
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Os solos são a maior fonte de liberação de metais pesados para o ambiente por atividades 

antropogênicas anteriormente mencionadas e ao contrário dos contaminantes orgânicos que 

são oxidados para óxido de carbono por ação microbiana, a maioria dos metais não sofrem 

degradação microbiana ou química [4], e suas concentrações totais nos solos persiste por um 

longo período após a sua introdução [5]. Mudanças nas suas formas químicas (especiação) e a 

biodisponibilidade, no entanto são possíveis. A presença de metais tóxicos no solo pode inibir 

severamente a biodegradação de contaminantes orgânicos [6].      

 

A contaminação do solo por metal pesado pode representar riscos para os seres humanos e o 

ecossistema através de: ingestão direta ou contato com solo contaminado, na cadeia trófica 

(solo-planta-humano ou solo-planta-animal-humano), ingestão de água superficial ou 

subterrânea contaminadas, redução na qualidade dos alimentos (segurança e comercialização) 

através da fitotoxicidade, redução da qualidade da terra para a produção agrícola e 

insegurança alimentar [7, 8]. A proteção e restauração adequadas dos ecossistemas com solos 

contaminados por elementos químicos, exigem caracterização e remediação específicas para 

cada caso, baseando-se em dados que caracterizem propriedades químicas e fenômenos 

ambientais, especialmente aqueles que residem na cadeia alimentar [9]. Enquanto a 

caracterização do solo proporcionaria uma visão de especiação de metais e 

biodisponibilidade, há também a necessidade de conhecimento da fonte de contaminação 

química básica e ambiental e os efeitos associados à saúde (riscos) desses elementos.  

 

Fontes de metais pesados podem ocorrer naturalmente nos solos por processos pedogenéticos 

de meteorização dos materiais originais em níveis que são considerados como vestígios (<100 

mg kg-1) e raramente tóxico [9, 10]. Devido à perturbação e aceleração do ciclo geoquímico 

que ocorre lentamente na natureza dos metais por ação antrópica, à maioria dos solos 

destinados a agricultura e ambientes urbanos podem acumular um ou mais dos metais 

pesados acima definidos com valores altos o suficiente para causar riscos a comunidade 

animal e vegetal no ecossistema [11].  

 

Os metais pesados tornam-se essencialmente contaminantes no solo e no meio ambiente por 

conta de suas taxas de geração antropogênica com ciclos de geração mais rápidos em relação 

aos ciclos naturais, também são transferidos de minas e processos industriais para ambientes 

em locais aleatórios que naturalmente não seriam encontrados, e ocasionam os maiores 

potenciais de exposição direta. As concentrações dos metais nos produtos descartados são 

relativamente elevadas e à forma química (espécie) em que um metal é encontrado no sistema 

ambiental receptor pode torná-lo mais biodisponível [11]. Metais pesados no solo de fontes 

antropogênicas tendem a ter mais mobilidade, (biodisponível) do que pedogênico ou 

litogênico [12, 13].  

 

O crescimento industrial e urbano na região de Piracicaba representa uma ameaça ambiental a 

ecossistemas ribeirinhos e de Mata Atlântica. A realização de estudos de monitoração 

ambiental e da qualidade dos solos na área urbana da bacia de Piracicaba são necessários para 

o entendimento dos impactos ambientais por ações antropogênicas que comprometem a 

qualidade do solo da região. A poluição ambiental é fato preocupante para a conservação de 

recursos hídricos, principalmente no ambiente urbano. No caso da bacia do Rio Piracicaba, as 

principais fontes poluidoras são decorrentes de processos industriais, agricultura (aplicação 

de fertilizantes e pesticidas) e esgoto doméstico e industrial [14]. Para a monitoração da 

qualidade ambiental adequada, é necessário o uso de técnicas e ferramentas analíticas 
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multielementares como análise por ativação neutrônica instrumental (INAA) para a avaliação 

de ecossistemas naturais, principalmente pelo fato de possibilitar a caracterização detalhada 

dos compartimentos estudados. Porém, há poucos estudos direcionados para a concentração 

de elementos químicos nos solos de zonas de proteção ambiental e de regiões altamente 

habitadas [16].  

 

 

2. MATERIAL E METÓDOS 

 

2.1. Área de estudo 

 

A área de estudo é a região urbana de Piracicaba município brasileiro no interior do estado de 

São Paulo. Ocupa uma área de 1 376,913 km², sendo que 31,5733 km² estão em perímetro 

urbano e os 1 345,339 km² restantes constituem a zona rural. A Bacia do Piracicaba abriga 

uma densa malha urbana com 391.449 habitantes, com um importante parque industrial. 

Apesar da ampla atividade industrial, a maior extensão territorial do município de Piracicaba 

é ocupada por pastagens, culturas de cítricos, café, milho e de cana-de-açúcar. Mesmo com a 

intensa urbanização, industrialização e atividades agrícolas, Piracicaba ainda apresenta 

vegetação originária de mata atlântica.  

 

2.2. Amostragem e preparação das amostras  

 

As amostras foram coletadas em 3 pontos com 53 amostras cada, considerando o referencial 

de possíveis fontes poluidoras e suas coordenadas obtidas por meio de GPS, o solo foi 

amostrado em duas épocas distintas (final da estação seca e chuvosa). O solo foi coletado sob 

a projeção da copa das árvores previamente selecionadas em 3 diferentes profundidades de 

0-5 cm, 5-10 cm e 10-15 cm, as amostras foram secas em estufa à 80º C e cominuídas com 

auxílio de almofariz e pistilo com redução do tamanho de partículas (<0,5mm) para a 

determinação química através de INAA. 

  

2.3. Análise por Ativação Neutrônica Instrumental – INAA  

 

Porções das amostras de aproximadamente 200 mg foram pesadas diretamente em cápsulas 

de polietileno de alta pureza. Foram utilizados fragmentos de uma liga de Ni-Cr com 

concentração química certificada para a utilização como monitor de fluxo de nêutrons [16]. 

Para avaliar a qualidade do procedimento analítico, irradiou-se juntamente com as amostras 

materiais de referência certificados (CRM) de matrizes geológicas. 

 

O material geológico foi analisado por meio do método de análise por ativação neutrônica 

instrumental (INAA), método k0. As amostras e materiais de referência foram irradiados com 

um fluxo de nêutrons de 1013 cm-2 s-1 medida em detectores de germânio hiper-puro e 

interagindo com os nuclídeos que a compõem, tornando alguns radioativos pela reação 

conhecida como ativação. A quantidade de átomos ativados é proporcional ao número de 

átomos do nuclídeo e por isso é considerada uma técnica de alta exatidão [18]. 
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3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 

A Tabela 1 apresenta as médias das concentrações (mg kg-1) dos elementos químicos As, Zn, 

Fe e Sc determinados no solo sob a projeção da copa das árvores no ponto STS1. De modo 

geral, os solos foram caracterizados por baixas concentrações dos elementos: As (11,43 mg 

Kg-1), Zn (116,7 mg kg-1), Fe (92929 mg kg-1) e Sc (26,4 mg kg-1). A variabilidade foi 

estimada a partir dos coeficientes de variação (Tabela 1) com valores maiores que 40% para 

Zn, Fe e Sc. 

 

 
Tabela 1: Concentrações médias (mg kg-1), mediana, valores máximos (Max), mínimos (Min) e coeficiente 

de variação (CV%) dos elementos químicos no ponto STS1. 
 

  As  Zn Fe Sc 

Média 6,77 65,2 51975 16,0 

Mediana 6,81 152,37 43229,22 15,56 

DP 2,22 61,84 26451,65 6,62 

CV% 32,81 94,81 50,89 41,38 

Max 11,43 116,7 92929 26,4 

Min 3,04 26,6 3071 6,5 

n 29 29 29 29 

  
Fonte: O Autor. 

 

 

A Tabela 2 apresenta as médias das concentrações (mg kg-1) dos elementos químicos As, Zn, 

Fe e Sc determinados no solo sob a projeção da copa das árvores no ponto STS2. De modo 

geral, os solos foram caracterizados por baixas concentrações dos elementos: As (5,17 mg 

Kg-1), Zn (97,5 mg kg-1), Fe (70863 mg kg-1) e Sc (18,7 mg kg-1). A variabilidade foi 

estimada a partir dos coeficientes de variação (Tabela 2) com valores maiores que 40% para 

As, Zn, Fe e Sc. 

 

 
Tabela 2: Concentrações médias (mg kg-1), mediana, valores máximos (Max), mínimos (Min) e coeficiente 

de variação (CV%) dos elementos químicos no ponto STS2. 

 

 As  Zn Fe Sc 

Média 2,92 53,2 27554 7,3 

Mediana 2,56 45,87 19531,66 5,10 

DP 1,19 22,72 21324,94 5,60 

CV% 41,09 42,69 77,39 77,24 

Max 5,17 97,5 70863 18,7 

Min 1,93 37,0 16283 4,4 

n 6 6 6 6 

 

Fonte: O Autor. 
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A Tabela 3 apresenta as médias das concentrações (mg kg-1) dos elementos químicos As, Zn, 

Fe e Sc determinados no solo sob a projeção da copa das árvores no ponto ESALQ. De modo 

geral, os solos foram caracterizados por baixas concentrações dos elementos, mas 

comparando-se com os outros pontos amostrados apresentam as maiores concentrações de As 

(45,57 mg kg-1), Zn (198,4 mg kg-1), Fe (142527 mg kg-1) e Sc (40,3 mg kg-1). A 

variabilidade foi estimada a partir dos coeficientes de variação (Tabela 3) com valores 

maiores que 40% para Zn, Fe e Sc. 
 

 

Tabela 3: Concentrações médias (mg kg-1), mediana, valores máximos (Max), mínimos (Min) e coeficiente 

de variação (CV%) dos elementos químicos no ponto ESALQ. 

 

 As  Zn Fe Sc 

Média 9,69 115,4 75948 21,3 

Mediana 4,05 118,43 84194,33 24,37 

DP 13,65 37,37 39603,49 11,22 

CV% 140,98 32,38 52,14 52,79 

Maxima 45,57 198,4 142527 40,3 

Mínima 2,96 59,7 26100 7,0 

n 18 18 18 18 

 
Fonte: O Autor. 

 

Os valores de numéricos de referencia tem a função de prover uma orientação quantitativa no 

processo de avaliação de áreas contaminadas e à tomada de decisão sobre as ações 

emergenciais, com vistas à proteção da saúde humana conforme (tabela 4). A maioria das 

legislações preconiza que essa remediação deve ser encerrada quando um determinado valor 

de concentração de poluente é atingido. Este pode ser igual ou menor ao valor de alerta, 

dependendo do cenário em que a área contaminada se insere. 
 

Tabela 4: Valores de referência (mg kg-1), CETESB para os elementos As, Zn, Fe, Sc. 
 

CETESB As  Zn Fe Sc 

Referência de qualidade 3,5 60 - - 

Prevenção 15 300 - - 

Intervenção Agricola APMax 35 450 - - 

Intervenção Residencial 55 1000 - - 

Intervenção Industrial 150 2000 - - 

Água Subterrânea (µg.L-1) 

Intervenção 

10 5.000 300 - 

 

Fonte: CETESB 

 

 

Com o objetivo de demostrar a relação de origem desses elementos com a rocha matriz foram 

realizados testes de correlação entre os elementos químicos As, Sc e Zn, Sc os resultados 

obtidos demonstram associação desses elementos com rochas máficas possivelmente 

associadas a sulfetos (As e Zn) conforme a Figura 1 potencialmente alteradas por ações 

antrópicas. 
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A 

 
B 

Figura 1: Relação de origem dos elementos com base nas concentrações de A. Arsênio, Escândio e B. 

Zinco, Escândio. 
 

Fonte: O Autor.  
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A correlação entre o teor de Escândio nas amostras de solo e a concentração de arsênio, é 

mostrada na (Figura 1) com valores de correlação de (R= 0,8591) o que mostra que essas 

concentrações estão ligadas ao tipo de solo da região, outro elemento associado a formação 

do solo foi o Zn na (Figura 1) os valores de correlação (R= 0,8109) são altos, o excesso de Zn 

pode também estar associado ao carreamento pelo esgoto doméstico ou pela atividade 

agrícola, pois a região é grande produtora de frutas finas e produtos hortícolas que usam 

grande quantidades de defensivos cujo principio ativo é o Zn. 

 

A Figura 2 apresenta as concentrações (mg kg-1) para o elemento Zn comparando com os 

valores de referência da CETESB para elementos químicos no solo as concentrações 

observadas estão dentro do valor de referência de qualidade - VRQ que preconiza a 

concentração de determinada substância no solo ou na água subterrânea, que define um solo 

como limpo ou a qualidade natural da água subterrânea. Deve ser utilizado como referência 

nas ações de prevenção da poluição do solo e das águas subterrâneas e de controle de áreas 

contaminadas. 

  

O zinco ocorre na crosta terrestre em uma concentração de 70 mg kg-1 de forma natural, em 

plantas aquáticas e áreas não poluídas a concentração de zinco varia de 5 a 35 mg kg-1[19]. 

Mas devido a atividades antropogênicas como: uso de fertilizantes, adubos produzidos a 

partir de animais, pesticidas, por uma variedade de indústrias como têxteis, curtimento, 

produtos petroquímicos, e instalações farmacêuticas que são altamente variáveis em 

composição. Embora alguns sejam eliminados em terra, poucos têm Benefícios para 

agricultura ou silvicultura e sob certas condições, metais pesados como Zn adicionados a 

solos podem ser lixiviados através do perfil do solo, podendo deste modo, contaminar as 

águas subterrâneas [20]. 

 
 

 
 

Figura 2: Concentrações para o elemento Zn, nos diversos pontos amostrados. 

 

Fonte: O Autor. 
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A Figura 3 apresenta as concentrações (mg kg-1) para o elemento As comparando com os 

valores de referência da CETESB, para elementos químicos no solo as concentrações 

observadas estão acima do valor de prevenção – VP, VP é a concentração de determinada 

substância, acima da qual podem ocorrer alterações prejudiciais à qualidade do solo e da água 

subterrânea. Este valor indica a qualidade de um solo capaz de sustentar as suas funções 

primárias, protegendo-se os receptores ecológicos e a qualidade das águas subterrâneas. Foi 

determinado para o solo com base em ensaios com receptores ecológicos. Deve ser utilizada 

para disciplinar a introdução de substâncias no solo e, quando ultrapassado, a continuidade da 

atividade será submetida à nova avaliação, devendo os responsáveis legais pela introdução 

das cargas poluentes realizarem o monitoramento dos impactos decorrentes.   

 

Muitos compostos contendo arsênio adsorvem fortemente aos solos e são, portanto, 

transportados somente em distâncias curtas nas águas subterrâneas e águas superficiais, mas a 

mobilidade do arsênio pode aumentar à medida que o pH aumenta e sob condições de 

redução [21]. Efeitos agudos e subagudos de arsênio inorgânico podem envolver diversos 

órgãos incluindo o sistema respiratório, gastrointestinal, cardiovascular nervoso e pele. 

Baixos níveis de ingestão (1 a 10 mg/L) em grandes períodos, podem levar a um quadro de 

toxicidade aguda. Envenenamento agudo é caracterizado por efeitos no sistema central, 

levando a coma e eventual morte.  

 

Quanto a carcinogenicidade, o arsênio inorgânico é classificado no grupo 1, inadequada 

evidência em animais e suficientes evidências humanas com evidência epidemiológica de 

câncer respiratório em associação com exposição a arsênio inorgânico durante a fabricação de 

inseticidas. Em mamíferos ele é prontamente transportado para o feto, podendo apresentar 

efeitos teratogênicos e ser letal. Vários estudos indicam que o arsênio inorgânico afeta os 

mecanismos de reparo do DNA. 

 
 

 
 

Figura 3: Concentrações para o elemento As, nos pontos diversos pontos amostrados. 

 

Fonte: O Autor. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados obtidos na elaboração deste trabalho, conclui-se que: 

 

No contexto atual de crescimento industrial e agrícola na região, ocorreu aumento no risco 

potencial de poluição química no solo e bacias hidrográficas por metais tóxicos isso 

associado a disponibilidade natural de alguns elementos presentes no solo.  

 

Faz-se necessário o constante monitoramento e uso de valores de referência e intervenção que 

indiquem o estado e a qualidade do solo, associando com medidas preventivas e corretivas no 

intuito de recuperar os níveis de qualidade do solo.  

 

O elemento químico As apresentou concentrações acima dos valores de intervenção 

determinados pela CETESB, o que corresponde a uma contaminação grave. Faz-se necessário 

a adoção de medidas mitigadoras para redução deste contaminante no solo da região 

ribeirinha de Piracicaba.  

 

Como medida mitigadora da poluição por elementos químicos e mais precisamente por 

metais pesados decorrente tanto de atividade agrícola quanto industrial recomenda-se: 

imobilização, lavagem e fitorremediação que são frequentemente listados entre as melhores 

tecnologias disponíveis para a limpeza de metais pesados em solos contaminados. 
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