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RESUMO 
 
A fundição primária de chumbo que operou na região de Santos Amaro de 1960 a 
1993 com precário controle ambiental causou a contaminação da região por 
elementos potencialmente tóxicos, como chumbo (Pb) e cádmio (Cd). Neste trabalho 
é apresentada uma caracterização do solo da região da antiga fundição de Santos 
Amaro, assim como resultados do tratamento do solo contaminado. A caracterização 
do solo indica a existência de forte contaminação por Pb, Cd e antimônio (Sb). A 
análise química de vegetais da região indica a possibilidade de transferência solo-
planta de elementos potencialmente tóxicos. Os resultados do tratamento do solo 
contaminado utilizando lavagem do solo mostraram que mais de 97% do Pb pode 
ser extraído com EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético), após tratamento com 
peróxido de hidrogênio para destruir a matéria orgânica, ou com ácidos fortes. Os 
resultados do tratamento térmico mostram que os elementos potencialmente tóxicos 
como Pb e zinco (Zn) são estabilizados quando o solo é aquecido a temperaturas 
entre 800 e 1000ºC, devido à formação de cerâmica, uma vez que o solo tem alto 
teor de argila.  
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ABSTRACT 
 
The primary lead smelter that operated at the Santo Amaro region from 1960 to 1993 
without using a limited environment control contaminated the region by potentially 
toxic element as lead (Pb) and cadmium (Cd). This study presents the 
characterization of the soil from the former lead smelter and the results of the 
reclamation of the contaminated soil. The soil characterization indicates a severe 
contamination by Pb, Cd, and antimony (Sb). The chemical analysis of the 
vegetables from the region indicates a soil-plant potentially toxic elements transfer 
The results of the contaminated soil treatment using soil washing shows that 97% of 
the Pb is extracted by EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid), after a peroxide 
treatment to eliminate the organic matter., or using strong acids. The results of the 
thermal treatment shows that the potentially toxic elements, such as Pb and zinc (Zn) 
are stabilized in the soil heated at 800 to 1000oC, due to the formation of ceramics, 
because the soil has a large clay content. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
Na região de Santo Amaro, localizada a 72 km a Noroeste de Salvador (Bahia), 
Figuras 1 e 2, uma fundição primária de chumbo operou de 1960 a 1993 com 
precário controle ambiental. Vários estudos demonstraram a existência de 
contaminação por elementos potencialmente tóxicos, como Pb e Cd, na população 
que vivia nas proximidades da usina, assim como no solo próximo a fundição 
(TAVARES, 1990; SILVANY-NETO et al., 1996).  
 

 
Figura 1. Mapa com a localização da área estudada. 

 
Estudos recentes demonstram que o solo do entorno da fundição permanece 
contaminado por elementos potencialmente tóxicos e isto tem sido uma importante 
fonte de contaminação para a população que permanece vivendo nesta área (DE 
ANDRADE LIMA e BERNARDEZ, 2010; DE ANDRADE LIMA et al, 2015). Neste 
trabalho é apresentada uma caracterização do solo da região da antiga fundição de 
Santo Amaro e são avaliadas algumas técnicas para o tratamento do solo 
contaminado. 
 

       
Figura 2. Fotos recentes da região estudada. 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Amostragem do solo 
 
A vegetação rasteira foi removida e uma camada de cerca de 20 cm do solo foi 
retirada em vários pontos na área externa à fundição de chumbo de Santo Amaro, 
em uma região que não sofreu movimentação de terreno (com coordenadas 
próximas de UTM Leste 529408, UTM Norte 8614041). As amostras de solo foram 
colocadas em bandejas e deixadas secar em um ambiente com umidade relativa de 
cerca de 55% e temperatura de 21oC. Estas amostras que totalizaram mais de 10 kg 
foram desagregas com um cilindro de madeira revestido com um filme descartável 
de polietileno e classificados com uma peneira de 2 mm. O material passante neste 
tamanho foi homogeneizado e re-amostrado usando quarteador para produzir 
amostras de cerca de 2 kg. Algumas destas amostras foram desagregadas 
utilizando um almofariz de porcelana e classificadas com uma peneira de 75 micra 
(200 malhas). As amostras resultantes foram homogeneizadas, re-amostradas e 
acondicionadas em sacos de polietileno. 
 
2.2. Análise química e mineralógica do solo 
 
As amostras foram caracterizadas utilizando ativação neutrônica (INAA), 
espectroscopia de plasma com espectrômetro de massa (ICP–MS) e espectroscopia 
de plasma opticamente acoplado (ICP–OES) com digestão total (TD) com ácidos 
clorídrico, nítrico, perclórico e fluorídrico ou fusão com peróxido de sódio (FUS). 
Estas análises foram realizadas no Activation Laboratories Ltd (www.actlabs.com) 
incluindo o teste de lixiviação TCLP (toxicity characteristic leaching procedures). O 
analisador portátil de fluorescência de raios X, NITON XL3 t 500, com a calibração 
de solos, foi usado para as análises das amostras de solo original e tratado. As 
amostras também foram analisadas usando o microscópio eletrônico de varredura 
JEOL JSM-6610LV equipado com analisador EDS (X-ray dispersion energy 
spectrometry system). A difração de raios x foi feita com a amostra desagregada 
(<37 ginal e tratado usando 
o difratômetro de raios X Shimadzu W1710 cuja fonte é a radiação CuKα. 
 
2.3. Análise química de vegetais  
 
As amostras de vegetais foram queimadas a 480°C e as cinzas foram dissolvidas e 
usadas para determinação dos teores dos metais utilizando ICP-MS. Os resultados 
referem-se aos teores nas cinzas. Estas análises foram realizadas no Activation 
Laboratories Ltd (www.actlabs.com). 
 
2.4. Testes de tratamento do solo contaminado  
 
O solo da região de Santo Amaro possui altos teores de esmectitas, especialmente 
montmorilonita, o que dificultaria o tratamento in-situ do solo utilizando métodos 
baseados no transporte dos elementos potencialmente tóxicos, como eletro diálise, 
fito-remediação e soil washing (ANDERSON, 1995). Para o tratamento ex-situ de 
solos contaminado, que naturalmente requerem a escavação e transporte do solo 
contaminado para o local do seu tratamento, podem ser considerados os métodos 
de lavagem (soil washing) e de estabilização. O primeiro método corresponde à 
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lixiviação dos elementos potencialmente tóxicos com lixiviantes adequados, como 
ácido cítrico, acetato e EDTA e o segundo pode ser feito com tratamento térmico, 
uma vez que o alto teor de argila do solo pode contribuir para a formação de fases 
estáveis. 
 
Os testes de lixiviação do solo foram realizados com as amostras desagregadas (< 
75 micra) usando Erlenmeyer de 125 ml e uma mesa agitadora orbital de bancada, 
modelo NT 155, Nova Tecnica. Os testes foram conduzidos à temperatura ambiente 
(25ºC) e a concentração mássica de solo nas suspensões foi 20%. Foram usados 
como agentes lixiviantes: ácido clorídrico (HCl), ácido nítrico (HNO3), ácido acético 
(HOAc), ácido cítrico (H2Cit) e ácido etileno di-amino tetra acético (Na2EDTA), além 
de acetato de amônio (NH4OAc). Em alguns testes, antes da lixiviação, foi feito um 
tratamento com oxidantes (peróxido de hidrogênio H2O2) para eliminar a matéria 
orgânica. Após as lixiviações as amostras foram filtradas a vácuo ou centrifugadas, 
secas e analisadas com o analisador portátil de fluorescência de raios X, NITON XL3 
t 500, com a calibração de solos. Os testes de estabilização térmica também foram 
realizados com as amostras de solo desagregadas (com tamanho de 2000, 150 ou 
74 micra). Estas amostras foram aquecidas por 24 horas em uma mufla para 
temperaturas que variaram entre 100 e 1000oC. Após o resfriamento as amostras 
foram lixiviadas com ácido clorídrico, ácido nítrico ou EDTA por 24 horas e em 
seguida foram filtradas a vácuo, secas e analisadas com o analisador portátil de 
XRF com a calibração de solos. 
  
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Caracterização do solo contaminado 
 
A Tabela 1 apresenta a análise química para uma amostra do solo, coletado a cerca 
de 300 metros da chaminé na área externa da antiga usina. Nota-se que as 
concentrações de chumbo, cádmio e antimônio excedem os limites recomendados 
para solos de áreas industriais o que indica a existência de uma contaminação maior 
destes elementos na região. As concentrações de zinco, arsênico, bário e cobre 
excedem os limites recomendados para uso agrícola do solo e as concentrações de 
cromo, níquel e prata excedem o limite de prevenção.  
 
As imagens do solo coletado na área externa da fundição de Santo Amaro no 
microscópio eletrônico de varredura, Figuras 2a e 2b, mostram a presença de 
partículas pequenas de compostos de chumbo disseminados. Estas partículas, cujo 
tamanho tipicamente é inferior a um micra, foram identificadas como sendo sulfato 
de chumbo oriundas diretamente das emissões da usina e, sobretudo, carbonato de 
chumbo oriundas da alteração do sulfato de chumbo ao longo de vários anos de 
contato com água e gás carbônico. 
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Tabela 1. Análise do solo de Santo Amaro e valores limites de concentração no solo (mg/kg). 

   Prevenção Intervenção 

Método  Elemento Solo SA  Agrícola Residencial Industrial 

2 Pb 8400 72 180 300 900 
3 Cd 49.7 1.3 3 8 20 
1 Sb 49.9 2 5 10 25 

5 Zn 650 300 450 1000 2000 
1 As 43 15 35 55 150 
5 Ba 336 150 300 500 750 
4 Cu 200 60 200 400 600 

1 Cr 110 75 150 300 400 
3 Ni 46 30 70 100 130 
1 Ag 5.8 2 25 50 100 

1 Co 19.9 25 35 65 90 
1 Se 4 5 - - - 

3 Mo < 1 30 50 100 120 
1 Hg < 1 0.5 12 36 70 

Método: 1) INAA, 2) ICP-OES, 3) FUS-MS, 4) TD-ICP, 5) FUS-MS-Na2O2 

 

 
      (a) 

 
(b) 

Figura 3. Imagens em elétrons secundários do solo contaminado mostrando a presença de 
compostos de chumbo disseminados. 

 
O teste padronizado de lixiviação com ácido acético usado para classificação de 
resíduos sólidos TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure), cujo resultado 
para o solo coletado na área externa da fundição de Santo Amaro está apresentado 
na Tabela 2. Esta tabela mostra que a concentração de Pb na lixívia excede 
expressivamente o limite aceitável de 5,0 mg/L e o teor de Cd na lixívia está 
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praticamente no valor limite de 0,5 mg/L. Este resultado claramente indica ser este 
solo um material perigoso que necessita de correto armazenamento e tratamento. 
 

Tabela 2. TCLP para o solo de região da fundição de Santo Amaro (em mg/L). 

Elemento Ag As B Ba Cd* Cr Hg Pb* Se U Sb Zn 

Conc. <0.1 <0.1 <0.1 0.9 0.49 <0.1 <0.01 17.7 <0.1 <1 <0.01 1.85 

Limite  5.0a 2.5a 500a 100a 0.5a 5.0a 0.1a 5.0a 1.0a 10.0a 0.1b 70b 
aOntario; bEPA 

  
A análise de vegetais coletados recentemente na região do entorno (goiabeira e 
malva branca) e no interior (aroeira) da área da fundição de Santo Amaro (Tabela 3) 
mostra que os teores de Pb e Cd são expressivos sobretudo nas raízes e caules, o 
que indica haver mobilização dos elementos potencialmente tóxicos contidos no 
solo.  
 

Tabela 3. Análise dos vegetais após queima a 480oC (mg/kg de cinzas). 

  Pb Zn Cd Cu Sb As 

Aroeira 
 (Schinus molle L.) 

Raiz 3950 1360 496 184 0,47 2 
Caule 785 1480 677 130 0,2 2 
Folha 124 1380 309 136 0,38 3 

malva-branca 
 (Sida carpinifolia L.) 

Raiz 5260 5360 49.4 124 1,08 6 
Caule 172 1170 32.3 74.8 0,24 1 
Folha 1910 3460 26.1 133 1,33 8 

Goiaba 
(Psidium cattleyanum Sabine) 

Caule 1060 2090 213 126 0,14 1 
Folha 170 1340 56.5 217 0,23 2 

 
A possibilidade de transferência solo-planta de elementos potencialmente tóxicos, e 
o fato do solo da região próxima da antiga fundição de Santo Amaro conter 
pequenas partículas de sulfato e de carbonato de chumbo mostra que a presença de 
animais domésticos em sítios e de centenas de pessoas, incluindo dezenas de 
crianças, em casas situadas na região próxima da área de antiga fundição de 
chumbo de Santo Amaro é completamente inadequado.  
 

3.2. Tratamento do solo contaminado 
 
A Tabela 4 apresenta a extração de Pb contido no solo contaminado após os testes 
de tratamento o utilizando o método de lavagem do solo (soil washing). Nota-se que 
os ácidos fortes (clorídrico e nítrico) permitem extrair mais de 98% do chumbo 
contido no solo chegando-se a teores abaixo de 250 mg/kg. Agentes complexantes 
como os íons acetato, citrato e EDTA permitem extrair entre 70 e cerca de 92% do 
chumbo em uma única etapa de contato. Utilizando-se um pré-tratamento com H2O2 

para degradação da matéria orgânica e uma lixiviação com EDTA, a extração de Pb 
é de 97% em uma única etapa e valor residual do Pb é inferior a 280 mg/kg.  
 

Embora a lavagem do solo permita uma alta extração de Pb com apenas um estágio 
de contato ente o solo e os lixiviantes, a separação sólido-liquido (por filtração, 
centrifugação ou sedimentação) que deve ocorrer após este processo, é dificultada 
pelo alto teor de argila, sobretudo montemoriloniota, no solo.   
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Tabela 4. Tratamento do solo contaminado ([Pb]=9254 mg/kg) com ácidos ou complexantes. 

Pré-
Tratamento 

Lixiviante 
Concentração 

Lixiviante 

Tempo 
de 

Lixiviação 
(h) 

Separação 
 S/F 

Teor 
residual 
de Pb 
(ppm) 

Extração 
de Pb 
(%) 

- HCl/NaCl 5 % e  1% 72 Filtração  226 97.6 
- HNO3 5% 72 Filtração 244 97.4 

- NH4AcO pH = 2,0 72 Filtração 5068 45.2 
NH4AcO,pH=4 HAcO 2,0 mol/L 72 Filtração 2844 69.3 

- H2Cit pH= 6,1 72 Centrifugação 1197 87.1 
H2O2 , 30% H2Cit pH = 6,1 1 Filtração 5629 39.2 

- EDTA 0,05 mol/L 72 Filtração 747 91.9 
- EDTA 0,05 mol/L 72 Centrifugação 591 93.6 

H2O2,10 vol EDTA 0.05  mol/L 24 Filtração 477 94.8 
H2O2 , 30% EDTA 0,05 mol/L 72 Filtração 274 97,0 

 
A estabilização dos contaminantes em solos com elevado teor de argila pode ser 
feita por tratamento térmico. No presente caso foi considerada uma faixa de 
temperatura entre 100 e 1000oC. As amostras após o tratamento foram lixiviadas 
com ácidos fortes e EDTA. As Figuras 4a e 4b mostram resultados dos teores 
residuais de Pb e Zn no solo após o tratamento e a lixiviação. Observa-se que para 
um tratamento ate 600oC há uma intensa solubilização de Pb. Por outro lado, acima 
de 800oC há uma estabilização tanto do Pb quanto do Zn.  
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Figura 4. Teor residual de chumbo (a) e zinco (b) no solo após tratamento térmico e lixiviação. 
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Figura 5. Difratograma do solo contaminado (1) e tratado termicamente a 800oC (2). 
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A Figura 5 mostra a difração de raios X do solo contaminado original e do solo 
contaminado aquecido a 800oC. Nota-se que a composição mineralógica foi 
alterada, pois nesta temperatura a montmorilonita, a ilita e a goetita são 
transformadas e ocorre a formação de hematita, espinelio e cristobalita. O oxido de 
chumbo, oriundo da degradação térmica de sulfatos e carbonatos, funde a 
temperatura de cerca de 810oC e pode ser incorporado na estrutura do material 
cerâmico formado. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Embora a fundição de chumbo de Santo Amaro tenha encerrado suas atividades há 
mais de vinte anos os resultados das caracterizações mostram que existe uma 
contaminação de múltiplos elementos potencialmente tóxicos, sobretudo Pb, Cd, Sb, 
Zn e arsênio (As), na região da usina o que demanda ações urgentes para a 
remoção e tratamento do solo contaminado. A lavagem do solo com EDTA após 
degradação da matéria orgânica permite extrair 97% do Pb, deixando o solo com 
menos de 280 mg/kg, entretanto a filtração ou sedimentação do solo tratado é difícil. 
O tratamento térmico do solo seguido por testes de lixiviação indica que entre 800 e 
1000oC há uma forte estabilização dos elementos potencialmente tóxicos, sobretudo 
Pb e Zn. 
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