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RESUMO 
 

O objetivo principal desse trabalho foi a quantificação de chumbo (Pb) em amostras de solos 

por diferentes horizontes, em áreas específicas no município de Presidente Prudente/SP. Os 

pontos de coletas foram estabelecidos de acordo com os dados referentes à emanação de Rn 

(detector CR-39) e mapeamento dos lineamentos de falhas geológicas.  As  amostras de solo 

coletadas na dependência do Campus da FCT-UNESP representaram as áreas de suposta falha 

geológica, e coletaram-se dois perfis de solos em área rural no Distrito de Montalvão, livre de 

falha geológica. Essas foram implantadas em trincheiras na região de suposta falha para 

posterior análise. O método USEPA 350 mostrou-se eficaz para a abertura das amostras de 

solos, proporcionando a realização da quantificação de Pb via análise voltamétrica. Os 

parâmetros experimentais otimizados: volume da amostra e tempo de pré-concentração 

selecionados, foram 2 mL e 30 s, respectivamente, uma vez que demonstraram um maior 

incremento na magnitude de corrente e foram suficientes para a realização das análises. 

Utilizou-se a técnica voltamétrica de redissolução anódica com eletrodo de mercúrio, que 

mostrou-se satisfatória e provou ter um baixo limite de detecção. Os metais Zn, Cd e Cu não 

se apresentaram como possíveis interferentes para a determinação do analito em interesse. 

Segundo análise quantitativa de Pb, as  concentrações do metal foram superiores nas áreas do  

Campus da FCT - UNESP,  e demasiadamente inferiores nas amostras de solo do Distrito de 

Montalvão. Quanto aos perfis de solo incubados nas trincheiras, após 95 dias de incubação, 

sofreram um acréscimo acentuado na concentração de chumbo evidenciando a relevante 

influência que a região de falha geológica tem em relação ao aumento da concentração de Pb 

nos solos, indicativo que a origem do metal pode estar diretamente ligada a emanação do gás 

radônio, que é oriunda da base inferior do perfil do solo, mais especificamente das anomalias 

da rocha matriz. Os dados obtidos através das análises granulométricas revelaram que os solos 

coletados na região de suposta falha geológica são das classes texturais Areia Franca, Franco 

Arenoso, Franco Argilo Arenoso e Argila Arenoso. As imagens de MEV, indicaram a 

sedimentação de partículas grossas e finas simultaneamente, formando aglomerados com 

grande volume de vazios, que podem ser ocupados por água e ar, onde o átomo de Rn pode 

ser incrustado e sofrer decaimento até o átomo de Pb. 

 

Palavras-chaves: chumbo, solos, falha geológica, análise voltamétrica. 

 
 
 



 

ABSTRACT 

 

The major objective of this work was the quantification of lead (Pb) in soil samples from 

different horizons, in specific areas of the city of Presidente Prudente / SP. The collection 

points were established according to the data on the emanation of Rn (detector CR-39) and 

mapping of geological faulting guidelines. Soil sample on the FCT-UNESP represented the 

areas of geological fault, and collected two samples in a rural area in Montalvão District, free 

of geological fault, which were deployed in trenches in the region of geological failure for 

further analysis. The USEPA 350 method  was effective for the preparation of soil samples, 

providing the quantification of Pb using voltammetric analysis. The optimized experimental 

parameters: volume of the sample and pre-concentration time, were 2 ml and 30 s, 

respectively, as demonstrated a greater increase in current magnitude and were sufficient to 

perform the analyzes. We used the technique anodic stripping voltammetric with mercury 

electrode, which was satisfactory and proved to have a low detection limit. The metals Zn, Cd 

and Cu were not presented as possible interferences for determining the analyte interest. 

According to the quantitative analysis of Pb, the metal concentrations were higher in areas of 

the Campus of FCT - UNESP, and too lower in the samples of Montalvão District. Soil 

profiles incubated in the trenches, after 95 days of incubation, suffered a sharp increase in 

lead concentration demonstrating the significant influence that the geological fault region has 

in relation to the increase in Pb concentrations in soils, indicating that the origin of lead can 

be directly connected to emanation of radon gas, which comes from the lower base of the soil 

profile, more specifically of the bedrock anomalies. The data obtained from the grain size 

analysis revealed that the soils collected in the alleged fault region are the textural classes 

Sand France, Franco Sandy, Sandy Franco Clay and Clay Sandy. The MEV images showed 

sedimentation of coarse and fine particles while forming clusters with a large volume of voids 

that can be occupied by water and air, where Rn atom may be embedded and undergoing 

decay to the Pb atom. 

 

 

key-words: lead, soil, geological fault, voltammetric method. 
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16 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 Radônio e filhos de radônio 

 
 Os seres vivos em geral estão sujeitos à radiação, seja esta de diferentes fontes, 

naturais ou artificiais. Em função disso, é importante esclarecer que radiação, comumente 

associada à radioatividade, refere-se de maneira geral, à energia radiante, ou seja, energia que 

se propaga no espaço, inclusive no vácuo, sem necessidade de um suporte físico. Na 

literatura, pesquisas constataram que a fonte mais importante de radiação natural do tipo 

ionizante é o radônio (Rn) [1-4].  

O crescente número de pesquisas voltadas aos estudos do Rn, está ligado ao fato do 

mesmo ser um gás inerte e possuir certa facilidade de escapar do mineral onde está contido e 

se difundir à fase fluida circundante como águas subterrâneas e ar, emitindo radiação, dando 

origem a outros elementos, subprodutos de seu decaimento. Os subprodutos emitidos, 

comumente chamados de filhos de radônio, por serem metálicos e consequentemente reativos 

e possuírem características físicas que permitem diferentes comportamentos frente à variação 

de temperatura e pressão, fazem com que os mesmos fiquem aderidos a aerossóis em 

suspensão se difundindo para locais distantes daquele de origem, ocasionando emissão de 

radiações alfa e beta na sequência de decaimentos no meio ambiente [5-8].  

O radônio é oriundo da série de decaimento radioativo do urânio (U), que devido sua 

meia vida relativamente alta, comparada aos outros isótopos, conforme Tabela 1, contribui 

com maiores níveis de contaminação ambiental. Sob o ponto de vista toxicológico, o maior 

risco do radônio se deve à inalação. Nos pulmões, além de liberar toda energia contida 

durante a desintegração atômica, provocando lesões cuja gravidade varia conforme a 

quantidade inalada do gás, os produtos dessa desintegração como: polônio, bismuto e chumbo 

que são altamente tóxicos tanto no ponto de vista químico como radiológico. 

A Figura 1 ilustra a série de decaimento do urânio (U), na qual o radônio (Rn) se 

insere, relacionando o decaimento (α ou β) de cada elemento até o chumbo (Pb) e os 

respectivos número atômico (Z) e massa atômica (A). 
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Figura 1 - Série de decaimento radioativo do urânio. 

 
Fonte: Adaptado de UNSCEAR, 2000 [1]. 
 
A Tabela 1 apresenta os valores de meia vida para os elementos da série de 

decaimento radioativo do urânio, onde pode-se destacar a tempo de meia vida (t1/2 ) do Rn de 
aproximadamente 4 dias. 

 
Tabela 1 - Tempo de meia vida para os elementos da série de decaimento radioativo do urânio. 

Elemento (A) t1/2 Elemento (A) t1/2 
U (238) 4,5 x 109 anos Po (218) 3 minutos 
Th (234) 24 dias Pb (214) 27 minutos 
Pa (234 1,2 min Bi (214) 19 minutos 
U (234) 2,5 x 105 anos Po (214) 1,6 x 10-4 s 
Th (230) 8,0 x 104 anos Pb (210) 22 anos  
Ra (226) 1620 anos Bi (210) 5 dias 
Rn (222) 3,82 dias Po (210) 138 dias 

Fonte: Adaptado de UNSCEAR, 2000 [1]. 
 

 Os filhos de Rn adotam um comportamento químico diferente do próprio 2Rn dando 

origem ao efeito "plate-out", o que lhes conferem a disposição de se ligarem a substâncias 

presentes no ar, ou dependendo da proximidade, depositarem-se sobre materiais. Materiais de 

construção como tijolos, concreto e cerâmicas que são fabricados com matéria prima retirada 

do solo, são portadores de radionuclídeos naturais justificando a presença de concentração 

moderada de radônio e filhos em construção civil (prédios) que não tem contato direto com o 

solo [9-12]. 
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Figura 2 - Ilustração do decaimento sofrido pelo átomo de rádio
grão onde estava incrustado e suas possibilidades de alojamento

Fonte: Adaptado de Otton et al., 1995
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aos dados referentes às características climáticas e geológicas da região, permitiram verificar 

que a emanação de radônio nas cavernas era proveniente das rochas que formam suas paredes. 

 Estudos envolvendo análise de solos, em específico do elemento radônio, vêm sendo 

amplamente desenvolvidos em nível mundial [16-18]. Segundo Zarroca [19] as análises de 

gases emanados do solo (222Rn, 220Rn e CO2) através de tomografia de resistividade elétrica e 

refração sísmica, quando comparadas com os diferentes dados geoquímicos, geofísicos, 

hidrogeológicos das regiões, permitem concluir que os gases radônio e carbônico são 

liberados em maior quantidade em zonas de falhamento geológico, que são descontinuidades 

formadas pela fratura das rochas superficiais da Terra (até cerca de 200 km de profundidade) 

quando as forças tectônicas superam a resistência das rochas, também chamadas de falhas 

geológicas.  

 No Golfo do México, estudos realizados na usina nuclear  Laguna Verde, maior usina 

nuclear do México e que produz cerca de 4,5% da energia elétrica do país, buscaram a 

quantificação de radônio e filhos de radônio em amostras de solos via Solid State Nuclear 

Track Detector (SSNTD) e em águas subterrâneas a partir de espectrometria gama [20]. Os 

resultados mostraram variações sazonais de concentração de Rn e filhos, tanto nas águas 

subterrâneas quanto no solo. As maiores quantidades de Rn foram encontrados em local de 

falha geológica presente na região. 

 Na França, região de Bourgogne, pesquisadores desenvolveram uma metodologia para 

mapear o potencial de radônio em diferentes regiões demográficas com base na interpretação 

de dados geológicos já existentes [21]. Foram feitas classificações das unidades geológicas de 

acordo com o seu teor de urânio, possibilitando a criação de um mapa indicativo de fontes de 

Rn, correlacionando, por exemplo, linhas de falhas geológicas, que controlam as vias 

preferenciais de emanação de radônio através do solo 

Nesse sentido, estudos relacionando a quantidade de Rn e filhos são crescentes bem 

como a preocupação em analisar diferentes meios além do solo, como ar e água. Pesquisa 

recente, do ano de 2011 [22], relacionou a variação temporal de 222Rn de acordo com as 

variações geodinâmicas do espaço, utilizando-se de experimentos onde os sinais de radônio 

foram detectados  com a variação do tempo, dentro de sistemas fechados de confinamento de 

ar.  

As altas temperaturas encontradas em águas termais, por exemplo, podem estar 

associadas às desintegrações atômicas ocorridas na transformação do urânio em radônio, em 

um processo que gera calor. As águas subterrâneas, normalmente, contêm maior concentração 

de radônio do que as superficiais devido à maior aproximação do material parental de onde o 
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solo está se desenvolvendo, a rocha. O conhecimento das taxas de emissão do Rn e filhos em 

sistemas aquáticos é extremamente importante, pois a concentração iônica livre de elementos 

como o chumbo é um dos fatores que mais influencia em sua toxicidade e que interfere na 

biodisponibilidade para os organismos vivos. 

 

1.3 Chumbo e suas relações com o meio ambiente e saúde 

 
 Segundo Grossi [23], os metais podem ser classificados em três grupos distintos em 

relação à toxicidade. O primeiro grupo engloba os metais considerados pouco tóxicos, o 

segundo é formado por aqueles que apresentam probabilidade de risco no desenvolvimento de 

câncer. O elemento chumbo está inserido no terceiro grupo, caracterizado por apresentar 

caráter tóxico significativo. 

Estes metais podem estar dispostos naturalmente no solo, normalmente em baixas 

concentrações como resposta a processos de intemperismo e pedogenéticos que agem sobre a 

rocha. Além disso, podem ocorrer variações quanto à concentração dos metais ao longo do 

tempo, influenciadas por processos bioquímicos e ação antropogênica. Dentre os metais, o 

chumbo possui maior tempo de permanência no solo quando comparado com outros poluentes 

ambientais [24].  

 A concentração natural de chumbo no solo pode ser influenciada pela rocha de origem, 

onde o principal minério provedor é a galena (PbS), comumente encontrada em veios, 

associada com blenda, pirita, dolomita, calcita, quartzo, barita e fluorita [25, 26]. Não se 

descarta a influência antropogênica como um fator agravante de intensificação da 

concentração desse metal em solos, principalmente devido à combustão de gasolina e aditivo 

em combustíveis para automóveis em geral, às atividades industriais, utilização de 

fertilizantes e corretivos agrícolas e ao uso generalizado de inseticidas com elevadas 

concentrações de Pb [27-29].  

 Devido a tais fatores, existem legislações ambientais no âmbito federal, estadual e 

municipal que estabelecem princípios da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81). 

São abordados, de forma mais geral, temas que variam desde áreas contaminadas até 

prevenção e controle da poluição no meio ambiente. Nesse sentido, a lei federal alemã de 

proteção de solos de áreas contaminadas e sua regulamentação, representa um instrumento 

normativo importante para a questão dos poluentes e foi intensamente estudado no Brasil para 

servir de base para a criação dos instrumentos legais aqui vigentes.  
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 Em 21 de fevereiro de 2014 a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

(CETESB) [30] publicou no Diário Oficial (Poder Executivo) a lista atualizada de valores 

orientados para solos e águas subterrâneas de diversas substâncias, diferenciando em: critérios 

de valores de investigação (valores que quando ultrapassados indicam a necessidade de 

realização de uma investigação complementar da área, com o objetivo de confirmar ou não a 

contaminação, considerando o uso do solo) e valores de intervenção (valores que quando 

ultrapassados confirmam uma contaminação, considerando o uso do solo e indicam as 

medidas mitigadoras a serem utilizadas), conforme alguns exemplos e dados da Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Valores orientadores para solos no estado de São Paulo. 

Substância 
Inorgânica 

Solo (mg Kg-1  peso seco) 
Valor de 

Referência 
Qualidade 

(VRQ) 

Valor de 
Prevenção 

(VP) 

Valor de Intervenção 
Agrícola  Residencial Industrial 

Cádmio <0,5 1,3 3,6 14 160 
Chumbo 17 72 150 240 4400 
Cobre 75 60 760 2100 10000 
Zinco  60 86 1900 7000 10000 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2014 [30]. 
 

 Devido à baixa solubilidade de suas formas químicas (PbSO4, PbCO3, PbS, 

Pb5(PO4)F) comumente encontradas no solo, o chumbo pode permanecer relativamente 

imóvel, fazendo com que sua concentração aumente. No entanto, sua mobilidade é 

determinada por inúmeros processos que são dependentes da dissolução dos particulados em 

água. Em solução, pode sofrer lixiviação através do perfil do solo, imobilizado por micro-

organismos, sofrer precipitação, interações de trocas iônicas com elementos do solo 

(principalmente argilas) ou fixar-se em outros componentes como a matéria orgânica.Vários 

fatores são importantes para avaliar-se a mobilidade do chumbo no solo. Dentre estes pode-se 

citar o pH, textura, drenagem e permeabilidade do solo, a concentração e o tipo do 

argilomineral, o percentual de matéria orgânica, as concentrações e tipos de cátions e ânions 

presentes [31, 32].  

 Em virtude disso, são cada vez mais frequente pesquisas que visam determinar a 

concentração média desse metal, correlacionando com o fator de risco à saúde pública, no 

sentido de verificar os possíveis impactos causados pela contaminação e biodisponibilidade 

desses elementos [33], outras buscam a melhoria das técnicas de detecção da concentração de 
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Pb [34], e ainda aquelas que almejam demonstrar uma correlação direta entre a concentração 

de chumbo e emanação de radônio. 

Quando se trata da periculosidade dos filhos de radônio, em especial o Pb, a literatura 

traz que o mesmo, normalmente está atrelado aos efeitos sobre o meio ambiente e também aos 

efeitos sobre a saúde humana [35]. Pode ser acumulado em tecidos moles, posteriormente no 

ossos, interfere no funcionamento das membranas celulares e enzimas, e as crianças são mais 

vulneráveis aos efeitos tóxicos, quando comparados aos adultos, principalmente devido ao 

metabolismo mais acelerado [36, 37]. 

 Estudos da variação da atividade 210Pb/226Ra ajudaram a determinar o momento e a 

fonte de transferência de gases durante o processo de vulcanismo. Tais estudos são 

evidenciados pela ligação direta de excesso do metal 210Pb, que torna-se potencialmente 

tóxicos de acordo com sua concentração [38]. 

Em Poços de Caldas, Minas Gerais [39], as medidas das concentrações de radônio e 

filhos, foram realizadas utilizando-se de três técnicas distintas (técnica do dosímetro NRPB-

SSI, câmara de difusão calibrada via emulsão nuclear e técnica do carvão ativado) onde os 

resultados indicaram a necessidade de medidas diretas dos filhos, os verdadeiros 

contaminantes, no lugar de predizê-los utilizando a concentração do próprio radônio. Estudos 

como esses, que visam comprovar contaminação pelo gás radônio ou até mesmo a origem da 

emanação, buscam validações na comparação direta com a concentração de filhos de radônio 

no mesmo ambiente, principalmente em relação ao chumbo, o mais estável na linha de 

decaimento do urânio. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 Solos 

 
 A pedologia, fração da ciência que se dedica ao estudo do solo, é relativamente 

recente, implicando em constantes propostas e debates quanto à definição do termo "solo". 

Devido ao solo ser conceituado como um sistema bastante diversificado, são inúmeras suas 

definições, que podem variar de acordo com o contexto empregado. Alguns autores definem o 

solo como sendo um produto da ação do intemperismo nas rochas, e que sob a influência do 

tempo e fatores como clima, topografia, vegetação e atividades de micro-organismos é 

passível à evolução. É considerado um recurso de grande importância para o planeta [40], e 
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Figura 3 - Representação esquemática da rocha (R) e do regolito (tudo que esta acima da rocha). O 
regolito subdivide-se em saprólito (C) e solum, que, por sua vez, é composto de várias 
horizontes O, A, E e B). 

Fonte: Adaptado de Lepsch, 2011
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 Na composição dos solos inclui-se materiais orgânicos e inorgânicos, onde estão 

inseridos os minerais. A matéria mineral que constitui o solo tem origem na rocha parental. 

Durante o processo de alteração da rocha e de formação do solo, os minerais oriundos da 

rocha podem ser transformados em outros minerais, podem ser completamente perdidos ou 

até mesmo resistirem ao processo e manterem-se semelhantes à composição da rocha parental. 

Os processos de alterações sobre a rocha parental, podem ser químicos e físicos, e são 

denominados de intemperismo. 

 O intemperismo físico é composto por processos que levam à fragmentação da rocha, 

sem modificação expressiva em sua estrutura química ou mineralógica. Em contrapartida, 

intemperismo químico é o conjunto de reações que levam à modificação dos minerais 

componentes da rocha e é predominante em períodos mais úmidos. É praticamente 

impossível, na natureza, separar o intemperismo físico do intemperismo químico, pois 

dependendo das condições climáticas e geológicas ocorrem simultaneamente. O intemperismo 

químico, entretanto, torna-se mais acelerado à medida que o intemperismo físico avança, 

devido ao aumento de área superficial específica dos minerais [44]. 

 Esses fatores se combinam de formas variadas e dão origem aos processos de 

formação de solos, imprimindo diversificadas características morfológicas (cor, estrutura, 

consistência, cerosidade, espessura, etc) que podem ser identificadas em trabalhos de campo, 

e no laboratório, através de análises para determinação da humidade, do teor de matéria 

orgânica, da presença de metais e da granulometria, que permitem completar os dados 

verificados no campo.  

 Ao considerar a fase sólida dos solos, sabe-se que seu conteúdo é variável de acordo 

com os diferentes tamanhos de partículas e suas proporções. A determinação do tamanho das 

partículas e suas respectivas porcentagens de ocorrência, ou seja, sua análise textural, permitiu 

obter a função de distribuição de partículas do solo, chamada também de distribuição 

granulométrica.  

 Uma fração granulométrica representa uma classe de tamanho de partícula, que é 

definida por um limite superior e um limite inferior de acordo com a escala adotada. As 

classificações variam conforme as escalas adotadas pelas mais diversas instituições como a 

ASTM (American Society for Testing Materials), AASHTO (American Association for State 

Highway and Transportation Officials), ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e 

MIT (Massachusetts Institute of Technology). No Brasil a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT/NBR 6502/95) [45], adota as seguintes convenções de nomenclatura e 

tamanho de partícula, conforme Tabela 3. 



25 
 

Tabela 3 - Classe e diâmetro das  partícula de acordo com as normas da ABNT. 

Fração 
Granulométrica 

Diâmetro 
(mm) 

Cascalho 20 - 2 
Areia grossa 2 - 0,2 
Areia fina  0,2 - 0,05 
Silte 0,06 - 0,002 
Argila < 0,002 

Fonte: Adaptado de ABNT/NBR 6502, 1995 [45]. 

 

 As características relevantes das diferentes partículas são: 

• Bloco de rocha: Fragmentos de rocha transportados ou não, com diâmetro superior a 

1,0 m; 

• Matacão: fragmento de rocha transportado ou não, comumente arredondado por 

intemperismo ou abrasão, com uma dimensão compreendida entre 200 mm e 1,0 m; 

• Pedregulho: solos formados por minerais ou partículas de rocha, com diâmetro 

compreendido entre 2 e 60 mm. Quando arredondados ou semi arredondados, são 

denominados cascalhos ou seixos; 

• Areia: solo não coesivo e não plástico formado por minerais ou partículas de rochas 

com diâmetros compreendidos entre 0,06 mm e 2,0 mm. De acordo com o diâmetro 

classificam-se em: areia fina, média e grossa;  

• Silte: apresenta baixo ou nenhuma plasticidade, baixa resistência quando seco ao ar. É 

formado por partículas com diâmetros compreendidos entre 0,002 mm e 0,06 mm.  

• Argila: constituída por partículas com dimensões menores que 0,002 mm. Apresentam 

características marcantes de plasticidade; quando suficientemente úmido, molda-se 

facilmente em diferentes formas, quando seco, apresenta coesão suficiente para 

construir torrões dificilmente desagregáveis por pressão dos dedos. Caracteriza-se pela 

sua plasticidade, textura e consistência em seu estado e umidade naturais.  

  

 Sabendo os valores das frações areia, silte e argila de uma amostra de solo, pode-se 

determinar sua classe de textura através da análise do Diagrama das Classes Texturais [46, 

47]. A maioria das classificações texturais adota como sistema de representação gráfica o 

triangulo equilátero, onde em cada aresta estão dispostas as porcentagens de areia, argila e 

silte, de acordo com a Figura 4. 
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Figura 4 - Diagrama textural detalhado adotado pela EMBRAPA. 

 
Fonte: Adaptado de Lemos e Santos, 1996 [46]. 
 
 
 Devido a estas relações, é possível estruturar sistemas de classificação de solos. No 

Brasil, iniciou-se na década de 1950 uma classificação dos solos que perdurou até o ano de 

1999. Surgiu nesse momento, a necessidade em promover estudos mais criteriosos com a 

finalidade de elaborar um Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), que buscou 

investigar, entender e organizar o conhecimento sobre os solos tropicais. Nesse enredo, 

definições dos atributos (propriedades) e horizontes analisados na classificação dos solos, 

foram descritos em uma nova edição, denominada Segunda Edição do Novo Sistema de 

Classificação dos Solos, no ano de 2006, coordenado pela EMBRAPA [41]. 

 A 3º edição, do ano de 2013, continua a ser um sistema hierárquico de classificação e 

busca consolidar a sistematização taxonômica que expressa o conhecimento para a 

discriminação de classes de solos identificadas no Brasil. As alterações realizadas nesta 

terceira edição em relação a anterior compreendem desde mudanças nos critérios e conceitos 

de horizontes até a incorporação de classes de solos em nível categórico de subordem, grande 

grupo, subgrupo e família (totalizando cinco níveis categóricos). A Tabela 4, apresenta a atual 

classificação dos solos brasileiros por ordem e subordem. Segundo a EMBRAPA, ainda é 

possível que tal sistematização se apresente incompleta na forma atual em razão da existência 

de solos ainda desconhecidos e da natureza inerente a um sistema de classificação, onde é 

possível a inserção de novas classes bem como a modificação de classes antigas, a medida 

que novos conhecimentos científicos sejam gerado. 
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Tabela 4 - Classificação dos solos brasileiros em ordem e subordem. 

Ordem Subordem Ordem Subordem 

Argissolos Bruno-acinzentado Luvissolos Crômicos 
Acinzentados Háplicos 
Amarelos Neossolos Litólicos 
Vermelhos Flúvicos 
Vermelho-amarelos Regolíticos 

Cambissolos Húmicos Nitossolos Brunos 
Flúvicos Vermelhos 
Háplicos Háplicos 

Chernossolos Rêndzicos Organossolos Tiomórficos 
Ebânicos Fólicos 
Argilúvicos Háplicos 

Espodossolos Humilúvicos Planossolos Nátricos 
Ferrilúvicos Háplicos 
Ferrihumilúvicos Plintossolos Pétricos 

Gleissolos Tiomórficos Argilúvicos 

Sálicos  Háplicos 
Melânicos Latossolos Brunos 
Háplicos Amarelos 

Vertissolos Hidromórfico Vermelhos 
Ebânico Vermelho- 

amarelos 
 

Háplico 

Fonte: Adaptado de EMBRAPA, Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, 2006 [41].  
 

 Segundo os conceitos e classificação de classes do SiBCS é possível diferenciá-los 

em: 

• Argissolos: Compreende solos constituídos por material mineral, apresentando um 

evidente incremento no teor de argila do horizonte superficial para o horizonte B, com ou sem 

decréscimo nos horizonte subjacentes. 

• Cambissolos: compreende solos constituídos por material mineral, os quais 

comportam desde solos fortemente até imperfeitamente drenados, de rasos a profundos, de cor 

bruna ou bruno-amarelada até vermelho escuro, e de alta a baixa saturação por bases e 

atividade química da fração argila. 

• Chernossolos: solos constituídos por material mineral, podendo ser moderadamente 

ácidos a fortemente alcalinos, com argila de atividade alta, com alta  capacidade de troca de 

cátions, saturação por bases alta, geralmente, superior a 70%, e com predomínio de cálcio ou 

cálcio e magnésio, entre os cátions trocáveis. 
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• Espodossolos: solos constituídos por material mineral, em geral, muito pobres em 

fertilidade, moderada a fortemente ácidos e normalmente com saturação por bases baixa, 

podendo ocorrer altos teores de alumínio extraível. 

• Gleissolos: constituídos por material mineral, formados principalmente a partir de 

sedimentos, estratificados ou não,e sujeitos a constante ou periódico excesso d’água, o que 

pode ocorrer em diversas situações. 

• Latossolos: compreende solos constituídos por material mineral, geralmente em 

avançado estágio de intemperização. Variam de fortemente a bem drenados, e em geral, são 

solos fortemente ácidos, com baixa saturação por bases, distróficos ou alumínicos. 

• Luvissolos: compreende solos minerais, não hidromórficos, que variam de bem a 

imperfeitamente drenados, sendo normalmente pouco profundos. São moderadamente ácidos 

a ligeiramente alcalinos, com teores de alumínio extraível baixo ou nulo. 

• Neossolos: são constituídos por material mineral, ou por material orgânico pouco 

espesso, que não apresentam alterações expressivas em relação ao material originário devido à 

baixa intensidade de atuação dos processos pedogenéticos, seja em razão de características 

inerentes ao próprio material de origem, ou por influência dos demais fatores de formação 

(clima, relevo ou tempo).  

• Nitossolos: solos constituídos por material mineral, caracterizados como 

moderadamente ácidos a ácidos, com argila de atividade baixa ou com caráter alítico, e 

praticamente não apresentam policromia acentuada no perfil. 

• Organossolos: Compreende solos pouco evoluídos, de coloração preta, cinzenta muito 

escura ou brunada, resultantes de acumulação de restos vegetais, em graus variáveis de 

decomposição, em condições de drenagem restrita (ambientes mal a muito mal drenados), ou 

em ambientes úmidos de altitudes elevadas. Usualmente são solos fortemente ácidos, 

apresentando alta capacidade de troca de cátions e baixa saturação por bases, com esporádicas 

ocorrências de saturação média ou alta. 

• Planossolos: característica  marcante é a diferenciação bem acentuada entre os 

horizontes. Compreende a solos minerais imperfeitamente ou mal drenados, com horizonte 

superficial ou subsuperficial eluvial, de textura mais leve, que contrasta abruptamente com o 

horizonte B.  

• Plintossolos: Compreende solos minerais, formados sob condições de restrição à 

percolação da água. Usualmente são solos bem diferenciados, sendo solos fortemente ácidos, 

com saturação por bases baixa e atividade da fração argila baixa. 
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• Vertissolos: São solos desenvolvidos normalmente em ambientes de bacias 

sedimentares ou a partir de sedimentos com predomínio de materiais de granulometria fina e 

com altos teores de cálcio e magnésio, ou ainda diretamente de rochas básicas ricas em cálcio 

e magnésio. Ocorrem distribuídos em diversos tipos de clima.  

 Além da classificação atualizada dos solos para o território brasileiro, em pesquisa 

realizada pela EMBRAPA [41], intitulada "Antropossolos: proposta de ordem (1º 

aproximação)" é apresentada a ordem dos solos antropogênicos originados a partir da ação 

humana sobre as paisagens. 

 Para serem considerados antropossolos precisam apresentar as seguintes características 

ou condições diagnósticas: 

• Inversão ou mistura de horizontes genéticos e/ou diagnósticos; 

• Presença de materiais antrópicos; 

• Remoção de horizontes do solo feitos pelo homem, de forma manual, por máquinas 

e/ou implementos; 

• Modificação na paisagem ocasionada pelo homem através da ação de máquinas e/ou 

implementos; 

• composição granulométrica ou química modificada; 

• presença de materiais tóxicos e/ou sépticos. 

 Nesse sentido, os antropossolos são conceituados como: 
 

Compreende volume formado por várias ou uma camada antrópica desde 
que possua 40 cm ou mais de espessura, constituído por material orgânico 
e/ou inorgânico, em diferentes proporções, formado exclusivamente por 
intervenção humana sobrejacente a qualquer horizonte pedogenético, ou 
saprolito de rocha, ou rocha não intemperizada [48]. 

 

2.2 Falhas geológicas 

 
 No interior do planeta Terra as forças são provenientes, em parte, da gravidade 

atuando sobre cada elemento das rochas, mantendo a coesão da litosfera, que é formada pela 

crosta terrestre e parte do manto superior. A força gravitacional age diretamente nas 

mudanças de volume dos blocos rochosos, e tal fenômeno é denominado de formação 

isotrópica. Por outro lado, as deformações anisotrópicas são produto da movimentação das 

placas litosféricas, e resultam nas principais estruturas geológicas, assim como as falhas, 

dobras, foliação, etc. [49]. 
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 Tais deformações crustais recentes têm sido alvo de estudos no campo das geociências 

denominado "Neotectônica", contribuindo para o aprimoramento da Teoria da Tectônica de 

Placas [50]. Considera-se que os cursos d’água representam um sistema bastante significativo 

ante deformações crustais, respondendo de imediato a processos tectônicos, sendo aptos a 

análises neotectônicas [51]. Os processos de identificação das manifestações neotectônicas,  

podem estar atraledos também a processos de vulcanismo, manifestações hidrotermais além 

de análise de imagens de satélite e estudos da localização de abalos sísmicos . No Brasil, 

grande parte das avaliações neotectônicas, baseiam-se em parâmetros fluviomorfométricos e 

dados paleossismológicos.  

 Nesse trabalho ressalta-se o estado de São Paulo, mais precisamente o Oeste Paulista, 

onde está inserido o município de Presidente Prudente, que tem se mostrado palco de interesse 

para estudos neotectônicos, devido a características como: relevo suave, intenso intemperismo 

químico e evidências  de sismicidade [52-54].  

 Estudos neotectônicos podem levar a identificação de falhas geológicas, que 

simplificadamente  são descontinuidades  das estruturas planares entre blocos de rocha, os 

quais apresentam movimentos relativos entre si. É o resultado de extensão, distensão ou 

torção desses blocos de rochas. Suas dimensões variam da escala mineralógica às escalas 

continentais.  

 Para alguns autores, na realidade geológica, o que se observa é um conjunto de 

estruturas que representa o momento final de um complexo processo evolutivo na escala do 

tempo geológico, em que há o contínuo incremento nas deformações [55]. Em uma região 

onde há vários planos de falhamentos paralelos ou entrelaçados, denomina-se zona de falha, 

mas nesse tipo de terreno nem sempre se observam planos de falhas recentes na superfície, 

demandando a busca de evidências para as eventuais deformações. 

 Ao tratar-se dos movimentos desses blocos de rocha, o modelo mais aceito atualmente, 

associa o movimento dos blocos litosféricos à convecção do calor, que por sua vez estaria 

sendo produzido desde a gênese da Terra, partindo da força nuclear [49]. O deslocamento 

relativo entre os blocos também produz uma força de resistência, denominada de força de 

fricção, inserida no grupo das forças eletromagnéticas, que atua sempre que existir 

movimento relativo entre blocos rochosos internos às placas, sendo a responsável pela 

geração das estruturas geológicas [56]. Quando a rocha é submetida à esse tipo de força 

magnética, suas partículas sofrem deslocamento. Esse deslocamento pode ser divido em 

categorias, diferenciando-se em translação de corpo rígido, rotação de corpo rígido, mudança 

de volume e  distorção [57].  
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 As falhas geológicas podem se propagar a partir de juntas pré-existentes, que são 

fraturas extensionais naturais [58-60] ou de fissuras microscópicas quaisquer que são 

reativadas por deslizamento sob tensão cisalhante, e outros autores ainda propõem que as 

falhas podem se desenvolver a partir de juntas iniciadas sob compressão, paralelas ao eixo 

principal de tensão [61, 62]. Para que ocorra o início e a propagação de falhas, a tensão 

diferencial deve ser mais alta do que as diferenças das tensões regionais médias no interior da 

crosta, o que é atestado por ensaios laboratoriais. Isto faz com que uma falha se inicie em 

regiões localizadas [63]. 

3 ORIGEM E CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 Esse tópico busca evidenciar a ideia inicial que viabilizou o desenvolvimento dessa 

dissertação de mestrado. Este trabalho foi desenvolvido junto ao Grupo de Pesquisa em 

Eletroanalítica e Sensores (GPES), sob orientação do Prof. Dr. Marcos Fernando de Souza 

Teixeira, que possui uma ampla linha de pesquisa, na qual uma das vertentes está associada à 

química ambiental. Esta linha de pesquisa tem como principal objetivo o estudo e avaliação 

de biomarcadores para determinação de poluentes presentes no ambiente além da análise da 

susceptibilidade, boa seletividade e da relativa especificidade de biomarcadores em relação a 

diferentes poluentes ambientais via técnica polarográfica. 

 Nesse contexto, a aluna Camila dos Anjos Proença desenvolveu um trabalho intitulado 

Determinação de Metais Poluentes em Particulados Atmosféricos da Região de Presidente 

Prudente por Análise Voltamétrica Utilizando Eletrodo de Mercúrio [64], que teve como 

objetivo principal o estudo e quantificação das concentrações dos metais tóxicos, Cádmio 

(Cd), Chumbo (Pb) e Cobre (Cu) em material particulado atmosférico coletados em quatro 

áreas de grande densidade veicular e circulação de pessoas em Presidente Prudente/SP [50]. 

Os pontos de amostragens foram: Estação Meteorológica da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da UNESP (ponto 1), Terminal Rodoviário (ponto 2), Praça 9 de Julho (ponto3) e 

o ponto 4 localizou-se na Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Real. A Figura 5 apresenta 

detalhes de localização e identificação (localizados no Google Maps) dos pontos de 

amostragem onde instalaram-se os amostradores passivos para coletas do material particulado. 
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Figura 5 - Locais de coletas do material particulado atmosférico em Presidente Prudente/SP. 

 
Fonte: Adaptado de Google Maps. 
 

 As amostras foram coletadas por um período ininterrupto de dois anos, viabilizando 

um estudo completo e sistemático dos poluentes atmosféricos na região. Devido ao elevado 

volume de dados adquiridos, e na intenção de relacionar matematicamente e estatisticamente 

esses resultados, foram realizados estudos estatísticos de correlação entre os valores de 

concentração dos metais e seus pontos de amostragem. A partir das análises multivariadas 

pode-se agrupar os pontos em dois grupos de acordo com a sua semelhança, grupo 1: Estação 

meteorológica e o grupo 2: Terminal Rodoviário, Praça 9 de Julho Central e UBS que foram 

agrupados por possuírem maior semelhança quanto as concentrações de Pb, de acordo com a 

Figura 6. A separação da Estação Meteorológica foi dada principalmente pela concentração 

média de Pb entre os pontos (importância de caracteres), demonstrando ser esse ponto o mais 

impactado por esse metal. 
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Figura 6 - Correlações e pares canônicas entre as concentrações elementares de Pb segundo os pontos 
de amostragem. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fonte: Adaptado de Proença 2014 [64]. 

 

 Posteriormente, buscaram-se justificativas para tal resultado obtido, uma vez que a 

maior concentração de Pb aconteceu no ponto 1, e não nos demais pontos onde a influência de 

pedestres, tráfego veicular (queima de combustível) e atividades do setor industrial foram 

mais intensas durante o período das coletas. Nesse contexto, surgiu a hipótese de que a origem 

de Pb nessa região não fosse deliberada exclusivamente à ação antropogênica, e que uma 

possível fonte natural pudesse ser investigada. 

 O grupo de pesquisa DETRANES coordenado por Araya1 e Tello2, no Departamento 

de Física, Química e Biologia da Faculdade de Ciências e Tecnologia, FCT - UNESP, 

trabalha com detecção de Rn e filhos de radônio no ár e na água, utilizando detectores 

plásticos tipo CR-39, na mesma região onde foram obtidos maiores concentrações de Pb. Foi 

observado um variação elevada quanto à emanação de Rn nessa região, que indica a hipótese 

da presença de falhamento geológico, pois se tal emanação de Rn fosse homogênia, estaria 

relacionada exclusivamente à formação pedogênica da região. 

 Surgiu então um interesse pela discussão científica relacionada a essa região do 

município de Presidente Prudente/SP localizada dentro do domínio do Campus FCT - 

                                                 
1 Araya, A. M. O. Professora na Universidade Estadual Paulista. Especialista em Física Nuclear Aplicada e 
Geofísica. 
2 Tello, C. A. S. Professor na Universidade Estadual Paulista. Especialista em Física Nuclear (detectores de 
partículas nucleares) e Geofísica (métodos de Traços de Fissão). 
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UNESP, estudada comumente pelos dois grupos. Percebeu-se uma relação direta entra o gás 

radônio e o elemento chumbo, uma vez que na série do decaimento radioativo do Rn o 

elemento final mais estável é o Pb, conforme já citado anteriormente na introdução desse 

trabalho. 

 Nesse sentido, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o tema envolvendo Rn e Pb, 

e o desenvolvimento de um trabalho conjunto com cooperação de Tello, possibilitando não 

somente uma hipótese de justificativa para a maior concentração de Pb em material 

particulado atmosférico na estação metereológica da FCT - UNESP. A gênese da ideia deste 

trabalho vigente busca quantificar Pb nas mesmas regiões onde foram diagnosticados a 

emanação de Rn, para uma possível correlação a fim de evidenciar a suposta hipótese de 

falhamento geológico e relacionar diretamente a concentração de Pb com origem da fonte de 

emanação de Rn. 
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4 OBJETIVO 

 
 Objetivou-se com esse trabalho, a quantificação de chumbo (Pb) em amostras de  

solos, em áreas específicas no município de Presidente Prudente, interior do estado de São 

Paulo, onde uma das particularidades da região é o indício de falhas geológicas. 

  

4.1 Objetivos específicos 

 

• Comparar os valores de concentração de Pb entre as amostras de solos de áreas 
de suposta falha geológica e áreas que não possuem tal característica; 

• Comparar dados referente à detecção de Rn nessas mesmas áreas, 
• Verificar a influência da composição dos solos em relação à concentração do 

metal (Pb). 
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5 METODOLOGIA 

 
5.1 Local de coleta 

 
 A região de estudo desse trabalho delimita-se no município de Presidente Prudente/SP, 

(22,12 oS – 51,40 oW), situada no extremo oeste do estado São Paulo a 587 km da capital, 

ocupando uma área total de 563 km2, com uma população de aproximadamente 207.625 

habitantes, distribuídos em 4.255 na área rural e 203.370 na área urbana, de acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) [65]. 

  O município está localizado na Bacia Sedimentar do Paraná e no Planalto Ocidental 

Paulista, mais precisamente no Planalto Central Ocidental [66]. Tem como forma de relevo 

predominante as colinas amplas e baixas, que caracterizam-se em suavemente onduladas a 

onduladas.  

 Segundo o Mapa Pedológico do estado de São Paulo, identificou-se aproximadamente 

oito tipos de solos na região do oeste paulista [67], onde os mais representativos em 

Presidente Prudente, resultado de processos pedogênicos ocorridos em rochas areníticas do 

Grupo Bauru, são os Argissolos Vermelhos e os Latossolos Vermelhos. Estudos recentes 

realizados no município de Presidente Prudente, indicam que Latossolos Vermelhos 

apresentam-se principalmente nos topos suavemente ondulados das colinas, os Argissolos 

Vermelhos em colinas de topos menos extensos, os Neossolos Regolíticos predominam em 

vertentes mais íngremes, nos fundos de vales identificam-se solos hidromórficos do tipo 

Planossolos, Gleissolos e os Antropossolos [68]. 

 A Figura 7 ilustra um esboço simplificado das principais classes de solo do município 

de Presidente Prudente/SP. 
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Figura 7 - Esboço simplificado das principais classes de solos de Presidente Prudente/SP. 

 
 Fonte: Autorizado por Fushumi, 2012 [68]. 
 

 A região de Presidente Prudente/SP apresenta fortes indícios da localização e direção 

de falhas geológicas soterrada a aproximadamente 200 m de profundidade sendo uma 

característica marcante de regiões onde há fontes geotérmicas [69]. É muito provável que 

essas falhas estejam vinculadas com outras, que se mostram na superfície através de córregos, 

existentes no município de Presidente Prudente/SP, que por sua vez podem estar ligadas a 

falhas mais importantes que atravessam praticamente todo o interior do estado de São Paulo 

[70]. 
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 As áreas de coletas de amostras de solo foram selecionadas a partir de estudos prévios 

realizados pelo grupo de pesquisa DETRANES coordenado por Araya e Tello. A delimitação 

da áreas de pesquisa, foi determinada de acordo com a análise das medidas de emanação de 

Rn, realizadas a partir da exposição de Detectores de Traços Nucleares de Estado Sólido, do 

inglês Solid State Nuclear Track Detector (SSNTD), modelo CR-39. 

 Observou-se, nesse estudo, uma grande variabilidade nas densidades de traços nos 

detectores, que vão desde o valor mínimo de 1,1x103 ao valor máximo de 2,10 x104 traços/ 

cm2 os quais indicaram a presença de falhamentos geológicos no Campus da FCT - UNESP, 

uma vez que se o alto valor de emanação fosse relacionado exclusivamente com a formação 

pedogênica do terreno, a emanação como um todo seria mais homogênia. Nesse contexto, 

surgiu a hipótese da existência de um falhamento geológico em forma de "S" ou de uma falha 

com duas ramificações conforme trabalho apresentado no I Seminário sobre o radônio no 

Brasil [71]. 

Os resultados obtidos indicaram que a atividade de Radônio na área de suposta 

existência de uma falha geológica é relativamente alta. Portanto, as coletas das amostras de 

solos iniciaram-se no domínio do Campus FCT-UNESP, seguindo os resultados da exposição 

dos detectores Cr-39, compreendendo áreas entre as altitudes de 416 m e 450 m em relação ao 

nível do mar, justamente onde os detectores apresentaram os maiores valores de densidade de 

Rn.  

Com a intenção de acrescentar mais dados que confirmassem a hipótese de falhamento 

geológico, buscou-se a contibuição de Godoy (Informação Verbal)3 que conforme vasto 

conhecimento geológico, atuação na análise estrutural e cartografia de solos principalmente 

na região de Presidente Prudente [72, 73],  traçou um esboço representativo dos prováveis 

lineamentos neotectônicos na área de estudos. 

 Desta forma, foram delimitados seis  pontos de amostragens dentro da extensão da 

primeira área de estudo proposta (FCT-UNESP). A Tabela 5 apresenta dados das coordenadas 

UTM (Universal Transversa de Mercator), altitude, número de traços contados e densidade de 

traços com os respectivos erros de medidas, dos pontos de 1 a 6. 

 

 

 

 

                                                 
3 Informação fornecida por GODOY, M. C. T. F, Professor Assistente  na Universidade Estadual Paulista "Júlio 
de Mesquita Filho", especialista na área da geociência.  
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Tabela 5 - Características das áreas onde foram realizadas as coletas. 

Ponto Localização Coordenadas UTM Altitude 
(m) 

Número 
de Traços 

Densidade  
(104 traços cm-2) 

P1 UNESP 22K 0457811 m E - m S7553372 449 1450 1,16  
(+ 2,62%) 

P2 UNESP 22k 0457376 m E - m S7553392 448 1849 1,38 
(+ 2,33%) 

P3 UNESP 22K 045781 m E - m S7553475 441 2800 2,10 
(+1,89%) 

P4 UNESP 22K 0457749 m E - m S753562 446 1435 1,24 
(+2,64%) 

P5 UNESP 22K 0457621 m E - m S755367 431 914 0,84 
(+3,31%) 

P6 UNESP 22K 0457561 m E - m S755372 425 950 0,74 
(+3,24%) 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados disponibilizados por Tello, C.A.S. 
 

 Com o intuito de realizar um estudo comparativo entre a região de suposta falha 

geológica e uma região que não possuísse tal característica, optou-se em determinar um 

segundo local de estudo. A segunda área de estudo localizada na área rural do município de 

Presidente Prudente/SP, a aproximadamente 15 km da FCT - UNESP, mais precisamente no 

Distrito de Montalvão, apresentava cobertura vegetal do tipo gramínea.  

 A área faz parte de uma propriedade privada, chácara São José, e encontra-se 

inutilizada tanto para agricultura quanto para pecuária há pelo menos dez anos, indicando 

pouca influência antropogênica, conforme relatos do proprietário. Foram coletados dois perfis 

de solos, denominados de ponto 7 (P7) e ponto 8 (P8).  

  

5.2 Coleta das amostras  

 
 De um modo geral, pode-se classificar a coleta das amostras em dois tipos: coleta de 

amostras deformadas e coleta de amostras indeformadas. As amostras deformadas são assim 

denominadas pois, por mais que conservem-se todos os constituintes minerais do solo, sua 

estrutura original em blocos é alterada pelo processo de extração. São coletadas com auxílio 

de trados, pás, escavadeiras manuais, talhadeiras e transportadas para o laboratório 

preferencialmente em recipientes que evitem perda significativa de umidade.  

 As amostras indeformadas diferem-se das amostras deformadas por manterem sua 

estrutura original em bloco, embora percam as tensões a que estavam submetidas em seu local 

de origem. São coletadas tanto em sondagens superficiais quanto profundas e podem ser feitas 

por cravação, e posterior retirada, de um cilindro metálico ou plástico, executada no local de 
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amostragem. Cuidados especiais com o acondicionamento para o transporte da amostra até o 

laboratório de análise são tomados para evitar perda de umidade e deformação da amostra 

[74].  

 

5.2.1 Coletas do tipo amostras deformadas 
 
 O método de amostragem de solos, do tipo amostras deformadas, foi baseado nos 

procedimentos adotados pela CETESB [75] e realizado na região da suposta falha geológica, 

nos pontos P1 a P6. A profundidade de interesse para a amostragem do solo varia de acordo 

com a finalidade dos estudos,  onde nesse contexto foram coletadas amostras em três 

diferentes profundidades (15, 30 e 60 cm), com a intenção de verificar a variação na 

concentração de Pb em cada perfil de solo. Para garantir a integridade química e mineralógica 

do solo coletado foram adotadas algumas medidas: 

• O executor da coleta estava provido de luvas; 

• Utilizou-se um trado manual do tipo caneco, perfurando o solo em três profundidades 

distintas (15, 30 e 60 cm); 

• As amostras foram acondicionadas imediatamente após a sua retirada do perfil do 

solo, e tomou-se o cuidado em coletar apenas o solo contido na região central do trado. 

Foi realizado o manuseio da amostra com cautela para não arrastar o solo fixado nas 

paredes do trado, evitando qualquer contaminação; 

• As amostras foram armazenadas em recipientes de tampa hermética e esterilizados, 

que foram devidamente identificados. 

 

5.2.2 Coletas do tipo amostras indeformadas 
 
 Este método de amostragem foi escolhido para realizar as coletas na área distante da 

suposta falha geológica localizado no Distrito de Montalvão, nos pontos P7 e P8. Optou-se 

por este método pois assim foi possível manter a estrutura original do perfil do solo coletado, 

que foi reimplantado nas regiões de suposta falha geológica, onde permaneceu incubado por 

um período de 95 dias, para posterior análise e comparação dos dados. 

 A metodologia consistiu em três etapas. A primeira foi realizada na área rural do 

Distrito de Montalvão, onde coletou-se dois perfis de solo, utilizando-se de tubos de cloreto 

de polivinila, chamados comumente de canos de PVC (Polyvinyl Chloride). O tubo de PVC 

rígido possui diâmetro de quatro polegadas, e setenta centímetros de comprimento onde em 



 

um dos extremos afunilou-

oposto, a cinco centímetros da borda, foram feitos dois furos para facilitar a retirada do tubo 

quando inserido no perfil do solo, por meio de uma corda, conforme

 

Figura 8 - Dimensões e modificações realizadas no tubo de PVC.

Fonte: Autoria própria. 
 
 O tubo foi inserido 

sessenta centímetros de 

deformadas) conforme Figura 9 (a) e 9

martelo (Figura 9 (c)). Com auxílio de enxada e pá, retirou

completamente cravado no perfil

uma corda nos furos do extremo superior do tubo de PVC, e cuidadosamente deslocou

tubo que foi retirado com auxílio de uma enxada,  usada como base para evitar a perda do solo 

pelo extremo inferior do tubo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-se a parede do tubo para facilitar a cravação 

oposto, a cinco centímetros da borda, foram feitos dois furos para facilitar a retirada do tubo 

quando inserido no perfil do solo, por meio de uma corda, conforme ilustra a F

Dimensões e modificações realizadas no tubo de PVC. 

 no solo, de forma vertical, na intenção de coletar um perfil de 

tímetros de profundidade (profundidade máxima coletada nas amostras 

conforme Figura 9 (a) e 9 (b), utilizando como apoio uma viga de madeira e 

. Com auxílio de enxada e pá, retirou-se o solo que envolvia o tubo 

o perfil, para facilitar sua retirada (Figura 9 (d) e 9

uma corda nos furos do extremo superior do tubo de PVC, e cuidadosamente deslocou

tubo que foi retirado com auxílio de uma enxada,  usada como base para evitar a perda do solo 

o extremo inferior do tubo. 
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cravação no solo e no extremo 

oposto, a cinco centímetros da borda, foram feitos dois furos para facilitar a retirada do tubo 

lustra a Figura 8. 

 

ção de coletar um perfil de até 

coletada nas amostras 

, utilizando como apoio uma viga de madeira e 

se o solo que envolvia o tubo 

gura 9 (d) e 9 (e)). Passou-se 

uma corda nos furos do extremo superior do tubo de PVC, e cuidadosamente deslocou-se o 

tubo que foi retirado com auxílio de uma enxada,  usada como base para evitar a perda do solo 



 

Figura 9 - Imagens da coleta do

 Os tubos de PVC contendo o perfil do solo, foram devidamente 

plástico para evitar ruptura e facilitar transporte até o laboratório onde foram abertos 

(realizou-se cortes no sentido horizontal do cano de PVC, dividindo

conforme ilustra a Figura 9

30 e 60 cm de profundidade

com a finalidade de proteger e evitar perdas do material

(Figura 10 (a)). Os tubos foram fixados na capela e secos ao ar por uma semana. 

 A segunda etapa, ilustrada na Fig

nas áreas de suposta falha geológica, com a intenção de verificar um possível aumento da 

concentração de Pb nesses solos.

da coleta dos solos indeformados na área rural (Distrito de Montalvão).

 

Os tubos de PVC contendo o perfil do solo, foram devidamente 

ruptura e facilitar transporte até o laboratório onde foram abertos 

se cortes no sentido horizontal do cano de PVC, dividindo-os em duas partes iguais)

conforme ilustra a Figura 9 (f). Posterior abertura dos tubos, foram coletadas amostras em

60 cm de profundidade, e então os perfis foram envoltos em uma manta de polipropileno 

com a finalidade de proteger e evitar perdas do material quando reimplantados nas trincheiras

. Os tubos foram fixados na capela e secos ao ar por uma semana. 

nda etapa, ilustrada na Figura 10, consistiu em reimplantar esses perfis 

ta falha geológica, com a intenção de verificar um possível aumento da 

esses solos. Foram abertas trincheiras com auxílio de uma escavadeira, 
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strito de Montalvão). 

 

Os tubos de PVC contendo o perfil do solo, foram devidamente envoltos por saco 

ruptura e facilitar transporte até o laboratório onde foram abertos 

os em duas partes iguais) 

, foram coletadas amostras em 15, 

, e então os perfis foram envoltos em uma manta de polipropileno 

quando reimplantados nas trincheiras 

. Os tubos foram fixados na capela e secos ao ar por uma semana.  

consistiu em reimplantar esses perfis de solos 

ta falha geológica, com a intenção de verificar um possível aumento da 

Foram abertas trincheiras com auxílio de uma escavadeira, 



 

com diâmetro e comprimento próximos aos dos tubos de PVC, para proporcionar uma boa 

implantação do perfil de solo.

inferior próxima à abertura da trincheira, a fim de facilitar o processo de implantação

conforme Figura 10 (b). Depois dos tubos serem encaixados na trincheira

retirou-se o tubo de PVC que já estavam com cortes horizontais

finalizado o processo de re

das trincheiras foram devida

10 (f). 

 Os perfis de solo ficaram incubados nas trincheiras 

2014 a 09 outubro de 2014, totalizando

 

Figura 10 - Imagens da reimplantação dos solos nas áreas de suposta falha geol

  

 A terceira etapa, que aconteceu após o tempo de incubação, 

retirada dos perfis de solos implantados nas trincheiras.

com diâmetro e comprimento próximos aos dos tubos de PVC, para proporcionar uma boa 

implantação do perfil de solo. Os tubos contendo o solo foram dispostos com a extremidade 

erior próxima à abertura da trincheira, a fim de facilitar o processo de implantação

. Depois dos tubos serem encaixados na trincheira

se o tubo de PVC que já estavam com cortes horizontais (Figura 10

reimplantação do solo na área de suposta falha geológica. As áreas 

das trincheiras foram devidamente demarcadas e sinalizadas de acordo com as 

Os perfis de solo ficaram incubados nas trincheiras por um perío

de 2014, totalizando 95 dias.  

da reimplantação dos solos nas áreas de suposta falha geol

A terceira etapa, que aconteceu após o tempo de incubação, deu

retirada dos perfis de solos implantados nas trincheiras. Com uma escavadeira,
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com diâmetro e comprimento próximos aos dos tubos de PVC, para proporcionar uma boa 

olo foram dispostos com a extremidade 

erior próxima à abertura da trincheira, a fim de facilitar o processo de implantação, 

. Depois dos tubos serem encaixados na trincheira (Figura 10 (c)), 

(Figura 10 (d)), sendo assim 

implantação do solo na área de suposta falha geológica. As áreas 

mente demarcadas e sinalizadas de acordo com as Figura 10 (e) e 

por um período de 04 de agosto de 

da reimplantação dos solos nas áreas de suposta falha geológica. 

 

deu-se pelo processo de 

Com uma escavadeira, removeu-se o 



 

solo que circundava o perfil envolto na manta

e 11 (b). Deslocou-se o perfil até 

auxílio de um tubo de PVC cortado ao meio

trincheiras (Figura 11 (d))

capela durante uma semana para

cm de profundidade para fins de comparação

solos, antes da incubação. 

Figura 11 - Imagens da remoção

 

5.3 Pré-tratamento das amostras

 
 As amostras de solo foram

aproximadamente 100 oC, posteriormente

afim de obtenção de três amostras representativas.

procedimento de digestão ácid

modificações, conforme a Figura 12

 

 

 

 

solo que circundava o perfil envolto na manta de polipropileno, conforme ilustra 

se o perfil até que fosse completamente removido

auxílio de um tubo de PVC cortado ao meio (Figura 11 (c)). Depois d

(d)), extraiu-se as mantas que os envolviam, e 

pela durante uma semana para secagem, e por fim, coletaram-se amostras em 15, 30 e 60 

para fins de comparação com as amostras coletadas nos

remoção dos perfis de solos incubados nas trincheiras 

tratamento das amostras de solos 

As amostras de solo foram secas em estufa durante 24 horas em temperatura de 

C, posteriormente maceradas em cadinho de porcelana e

afim de obtenção de três amostras representativas. Cada amostra foi

procedimento de digestão ácida baseado no método USEPA 3050

ações, conforme a Figura 12.  
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, conforme ilustra Figura 11 (a) 

que fosse completamente removido da trincheira com 

. Depois de serem retirados das 

e foram dispostos em 

se amostras em 15, 30 e 60 

om as amostras coletadas nos mesmos perfis de 

 (etapa 3).  

 

durante 24 horas em temperatura de 

maceradas em cadinho de porcelana e quarteadas 

Cada amostra foi submetida ao 

o método USEPA 3050 [76] com algumas 



 

Figura 12 - Fluxograma referente à metodologia de abertura das amostras.

 

 A metodologia consistiu

65% (v/v), dispostos em tubos de digestão onde foram

bloco digestor. Após este período as amostras foram 

adicionado 10mL de H2O

repouso por um período de 180 min

bloco digestor por 2 horas a 

de HCl 38% (v/v). As amostras

previamente esterilizado. 

 

5.4 Otimização dos parâmet

 

 Estudos foram realizados para obtenção de

Pb em amostras de solos. Os

concentração, volume da amostra

 

 

Fluxograma referente à metodologia de abertura das amostras. 

 

A metodologia consistiu na digestão da amostra de solo (0,5 g) em 10 mL de HNO

em tubos de digestão onde foram abertos por 120 minutos a 98°C, em 

s este período as amostras foram resfriadas por 30 

O2 30% (v/v). Após cessar a efervescência, mantiveram

de 180 minutos. Após esse intervalo, foram aquecidas

bloco digestor por 2 horas a 98°C. Por fim, as amostras foram resfriadas e adicionou

de HCl 38% (v/v). As amostras foram filtradas e armazenadas em recipiente pl

.4 Otimização dos parâmetros experimentais 

ram realizados para obtenção de melhores condições para a determinação de 

Pb em amostras de solos. Os parâmetros experimentais otimizados fo

volume da amostra e interferentes.  
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(0,5 g) em 10 mL de HNO3 

por 120 minutos a 98°C, em 

resfriadas por 30 minutos e então 

ervescência, mantiveram-se em 

oram aquecidas novamente no 

98°C. Por fim, as amostras foram resfriadas e adicionou-se 5mL 

armazenadas em recipiente plástico 

elhores condições para a determinação de 

parâmetros experimentais otimizados foram: tempo de pré-
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5.4.1 Estudo da influência da variação do volume da amostra 
 

 A influência do volume de amostra sobre a resposta voltamétrica foi avaliada na faixa 

de 250 a 2500 µL fixando o tempo de pré-concentração de 30 s, acompanhando os valores de 

corrente de redissolução anódica para o chumbo (E = - 0,4 V vs. Ag/AgCl). 

 

5.4.2 Estudo da influência do tempo de pré-concentração 
 

 Avaliou-se o melhor tempo de pré-concentração para acumulação do analito, para a 

solução de Pb (II) 1,0 x 10-9 mol L-1 no eletrodo de mercúrio aplicando-se um potencial de -

1,2 V vs. Ag/AgCl em um intervalo de 0 a 540 s. A etapa de redissolução anódica utilizando a 

técnica voltamétrica de pulso diferencial foi realizada em um intervalo de potencial de -0,6 a  

-0,2 V vs. Ag/AgCl. Nessa etapa, analisou-se o tempo ideal para promover a acumulação do 

metal na superfície do eletrodo, para que o mesmo difundisse no mercúrio, tornando a 

amálgama homogênia, a fim de proporcionar uma sensibilidade adequada para determinação 

do metal em baixa concentração. 

 

5.4.3 Estudo dos interferentes 
  

 Inicialmente adicionou-se à célula eletroquímica 20 mL de NaNO3 (eletrólito suporte) 

e desaerou a solução com nitrogênio por um período de 5 minutos. Com o potencial do 

eletrodo ajustado a um valor suficientemente negativo, a etapa de pré-concentração foi 

realizada sob agitação constante em -1,2 V (vs. Ag/AgCl) por 30 segundos e em seguida 

deixou-se a solução em repouso por alguns segundos para o sistema entrar em equilíbrio.  

 Após a etapa de pré-concentração, realizou-se uma varredura de potencial, no intervalo 

de -0,6 a -0,2 V, e velocidade de varredura de 5 mV s-1 na qual foi possível obter os valores de 

corrente de pico para o eletrólito suporte (branco). Sequencialmente realizou-se o mesmo 

procedimento, adicionando 5 µL de solução de Pb (II) 1,0 x 10-3 mol L-1 onde foi possível 

obter o valor da corrente de pico correspondente ao Pb. Todos os reagentes utilizados foram 

de grau ultra puros: NaNO3 (Sigma-Aldrich), Pb(NO3)2 (Sigma-Aldrich). 

 Os interferentes estudados neste trabalho foram: Zn (II), Cu (II) e Cd (II). A solução 

estoque para os estudos dos interferentes foi de 1,00 x 10-3 mol L-1 . Adicionou-se, 

separadamente, 5,0 e 35,0 µL dos interferentes, separadamente, onde obteve-se os valores de 

pico correspondentes. 
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5.5 Análise voltamétrica das amostras de solo 

 

 A técnica de voltametria de redissolução anódica foi realizada em um processador 

voltamétrico modelo 797 VA (Metrohm). A célula eletroquímica para as medidas 

voltamétricas foi constituída por um eletrodo de mercúrio no modo gota pendente (HMDE, 

Hanging Mercury Drop Electrode) como eletrodo de trabalho, um eletrodo de Ag/AgCl (KCl 

3 M) como referência e um eletrodo auxiliar de platina (Pt). 

 A partir dos estudos referentes às melhores condições operacionais, as amostras de 

solo foram analisadas quanto ao seu teor de chumbo via análise voltamétrica por redissolução 

anódica com pulso diferencial utilizando eletrodo de mercúrio no modo gota pendente, onde 

os metais foram depositados através da eletrólise de seus íons. As análises das amostras foram 

realizadas individualmente e em triplicata. 

 Inicialmente adicionou-se à célula eletroquímica 20 mL de NaNO3, sendo o eletrólito 

suporte utilizado para as determinações de Pb. Em seguida, desaerou-se a solução com 

nitrogênio por um período de 5 minutos. 

 Com o potencial do eletrodo ajustado a um valor suficientemente negativo para reduzir 

os íons a sua forma metálica, a etapa de pré-concentração foi realizada sob agitação constante, 

em -1,2 V (vs. Ag/AgCl) para concentrar os metais na superfície do eletrodo a partir de um 

volume de 2 mL de amostra, por 30 segundos.e em seguida deixou-se a solução em repouso 

por alguns segundos para o sistema entrar em equilíbrio.  

 Após a etapa de pré-concentração, realizou-se uma varredura de potencial, em um 

intervalo de -0,6 a -0,2 V, e velocidade de varredura de 5 mV s-1 no qual o analito (Pb) foi 

redissolvido para a solução, devido à sua reoxidação [77]. Com isso, foi possível obter o valor 

da corrente de pico correspondente ao Pb. Para obtenção das curvas analíticas por adição 

múltipla de padrão, repetiu-se tal procedimento com sucessivas adições 1,0 µL de solução 

padrão de Pb (II) 1,00 x 10-3  mol L-1.  

 

5.6 Análise granulométrica 

 

 A distribuição granulométrica dos materiais granulares, areias e pedregulhos, pode ser 

obtida através de peneiramento de uma amostra seca em estufa. O peneiramento das amostras 

in natura ou previamente moídas é um dos métodos mais usados para a avaliação e 

classificação da distribuição do tamanho das partículas. Para siltes e argilas, utiliza-se a 
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sedimentação dos sólidos em meio líquido. Para solos, que tem partículas tanto na fração 

grossa (areia e pedregulho) quanto na fração fina (silte e argila) se torna necessária a análise 

granulométrica conjunta, baseando-se em técnicas de subpeneiramento que utilizam da lei de 

Stokes, fundamentada na velocidade terminal de sedimentação das partículas em meio 

aquoso. Quando uma partícula é imersa em um meio fluido qualquer, fica basicamente sujeita 

a uma força resistiva, cuja magnitude depende do regime fluidodinâmico vigente, além dos 

aspectos morfológicos dessa partícula. Ao ser alcançado o equilíbrio entre a força 

gravitacional e a força de resistência do fluido, a partícula atinge sua velocidade terminal de 

sedimentação e, portanto, cai a uma taxa constante [78]. 

 Nesse trabalho, a análise textural seguiu as normas do Manual de Métodos de Análises 

de Solos, utilizando o método da pipeta [79]. O método iniciou-se com o destorroamento do 

solo (Figura 13 (a)), onde as amostras foram secas ao ar por um período de uma semana e em 

seguida realizou-se a moagem em almofariz com auxílio de um pistilo, até obtenção de 

amostras finamente moídas e homogêneas. Foram pesados 10 g desse solo seco e moído em 

um erlenmeyer, e adicionou-se 20 mL de água destilada e 10 mL de uma solução de hidróxido 

de sódio 1 mol L-1. Os erlenmeyers foram agitados em mesa agitadora por 6 horas para 

desagregar os diferentes grãos que compõem o solo. 

 Depois da agitação, as soluções foram filtradas em peneira com abertura de 0,053mm, 

com auxílio de um funil, em provetas de 1000 mL. Foram lavadas com água destilada até 

completar o volume de 1000 mL, onde as frações de silte e argila ficaram depositadas. Nessa 

primeira etapa de filtração, todas as frações de areia ficaram retidas na peneira.  

 Transferiu-se a areia para placas de Petri, previamente secas em estufa e pesadas. A 

areia foi mantida na estufa por 24 horas a 105°C, e quando transcorrido este tempo foi 

resfriada em dissecador e por fim as placas de Petri contendo as areias foram devidamente 

pesadas e anotados seus valores (Figura 13 (b)). 

 As provetas contendo argila e silte foram condicionadas em um tanque com água, para 

manter uma uniformidade térmica (Figura 13 (c)). Com um termômetro foram aferidas as 

temperatura da solução e anotadas. Foram agitadas com um bastão de vidro por 30 segundos 

deixando um intervalo de 2 minutos para a agitação da amostra seguinte, visto que a 

granulometria foi realizada em triplicata para cada amostra de solo. O início da agitação foi 

determinado como o tempo inicial (tempo zero), e quando finalizou o tempo de sedimentação 

iniciou-se a pipetagem de 5mL da solução a 5 cm de profundidade da pipeta. A pipetagem foi 

realizada com um intervalo de tempo de 2 minutos entre uma amostra e outra, transferiu-se a 

alíquota para um béquer seco e previamente pesado, e foram secos em estufa por 24 horas a 
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105°C. Transcorrido este tempo e resfriados em dissecador, pesou-se as massas  dos béqueres 

com a argila (Figura 13 (d)). Os valores das massas foram devidamente anotados para 

obtenção dos resultados das frações de areia, silte e argila de cada solo em específico. 

 

Figura 13 - Imagens das etapas do método de granulometria. 

 

 

5.7 Detector de Traços Nucleares de Estado Sólido - CR-39 

 

 A utilização dos Detectores de Traços Nucleares de Estado Sólido, do inglês Solid 

State Nuclear Track Detector (SSNTD), iniciou-se na década de sessenta [80] e vem 

propagando-se, onde atualmente são utilizados em inúmeras áreas nas quais ressaltam-se a 

radiografia, dosimetria e principalmente para a detecção de radônio e radiação cósmica. 

 Dentre os Detectores de Traços Nucleares de Estado Sólido destaca-se o de origem 

orgânica constituído a base de policarbonatos, denominado CR-39   (allyl diglycol-carbonate - 

C12H18O7) que é o detector plástico mais eficiente, pelo menos dentre os disponibilizados 

comercialmente [81, 82]. Sua fórmula estrutural é representada na Figura 14. 

 

 

 

A B

C D



 

Figura 14 - Fórmula estrutural do

                                               

 Uma das grandes vantagens do CR

partículas α com energia na ordem de Kev at

promovendo a habilidade de registrar traços regulares de alguns tipos de radiações mediante 

danos permanentes causados em sua estrutura 

transparente faz com que exista

plástico após um ataque químico facilitando

 

5.7.1 Exposição dos detectores 

 

 Os detectores do tipo CR

geológica (P7 e P8) no Distrito de Montalvão, e na área de falhamento geológico no ponto P

onde obteve-se anteriormente um alto valor de densidade de traços para o

apresentou maior valor de concentração de Pb.

 Fixaram-se os detectores, centralizados, 

interior utilizando fita adesiva e f

Os frascos contendo o CR

com aproximadamente 30 cm de profundidade. Após estarem completamente enterrados, 

protegeu-se os frascos com um tampo de madeira de mesma dimens

representado na Figura 15

exposição deu-se no período de 06/10/2014 até 08/01/2015.

 

 

 

 

 

 

Fórmula estrutural do monômero do detector de traço nuclear de estado sólido CR

                                                

Uma das grandes vantagens do CR-39, além de sua eficiência

 com energia na ordem de Kev até  Mev, é o fato de s

promovendo a habilidade de registrar traços regulares de alguns tipos de radiações mediante 

danos permanentes causados em sua estrutura [83]. Por ser um detector de plástico 

transparente faz com que exista um contraste ideal entre os traços e o próprio corpo do 

plástico após um ataque químico facilitando a observação ao microscópio óptico.

s detectores CR-39 no solo 

Os detectores do tipo CR-39 foram expostos nos pontos fora da região de suposta falha 

geológica (P7 e P8) no Distrito de Montalvão, e na área de falhamento geológico no ponto P

se anteriormente um alto valor de densidade de traços para o

valor de concentração de Pb. 

se os detectores, centralizados, na base dos frascos de plástico

interior utilizando fita adesiva e foram devidamente identificados. 

Os frascos contendo o CR-39 foram enterrados nos pontos previamente planejados, 

com aproximadamente 30 cm de profundidade. Após estarem completamente enterrados, 

se os frascos com um tampo de madeira de mesma dimensão conforme 

representado na Figura 15. Os locais de exposição foram devidamente sinalizados, e a 

se no período de 06/10/2014 até 08/01/2015. 

50 

detector de traço nuclear de estado sólido CR-39. 

 

39, além de sua eficiência e sensibilidade às 

e ser totalmente amorfo, 

promovendo a habilidade de registrar traços regulares de alguns tipos de radiações mediante 

. Por ser um detector de plástico 

s e o próprio corpo do 

servação ao microscópio óptico. 

39 foram expostos nos pontos fora da região de suposta falha 

geológica (P7 e P8) no Distrito de Montalvão, e na área de falhamento geológico no ponto P2, 

se anteriormente um alto valor de densidade de traços para o CR-39 e também 

na base dos frascos de plástico na parte 

39 foram enterrados nos pontos previamente planejados, 

com aproximadamente 30 cm de profundidade. Após estarem completamente enterrados, 

ão conforme esquema 

. Os locais de exposição foram devidamente sinalizados, e a 



 

Figura 15 - Representação da implantação do CR

Fonte: Autoria própria. 
 

5.7.2 Ataque químico ao CR

densidade 

 

Uma partícula carregada 

incide sobre um SSNTD provoca um desarranjo na sua estrutura 

ionizações e excitações aos átomos e moléculas no interior do detector que é  denominado

traço latente. 

Esses traços constituem zonas quimicamente mais ativas de modo que sob ação de 

soluções químicas adequadas podem ser aumentadas r

até que sejam visíveis em microscópio óptico comum, ordem de micrômetros; onde o 

tamanho depende da energia da partícula e o ângulo incidente.

Nesse sentido, realizou

de  NaOH (6,25 mol/L) sob aquecimento em um banho ultratérmico de 

de 400 minutos; segundo De Paulo 

solução saturada de NaHCO

A observação e a contagem dos traço

perpendicularmente à superfície do detector, onde a

elipses ou círculo, ou estruturas

da partícula alfa.  

Tais experimentos for

Traços Nucleares (DETRAN) no Laboratório de Microscopia do Departamento de Física, 

Representação da implantação do CR-39. 

uímico ao CR-39, contagem dos traços por microscopia

carregada (fragmentos de fissão, partículas α, prótons, etc.) quando 

incide sobre um SSNTD provoca um desarranjo na sua estrutura 

ionizações e excitações aos átomos e moléculas no interior do detector que é  denominado

Esses traços constituem zonas quimicamente mais ativas de modo que sob ação de 

soluções químicas adequadas podem ser aumentadas radialmente da ordem de   Å (angstrons) 

até que sejam visíveis em microscópio óptico comum, ordem de micrômetros; onde o 

energia da partícula e o ângulo incidente. 

Nesse sentido, realizou-se o ataque químico padrão do CR-39  em solução co

de  NaOH (6,25 mol/L) sob aquecimento em um banho ultratérmico de 

De Paulo [81]. Posteriormente, o CR-39 foi neutralizado em uma 

solução saturada de NaHCO3 e lavado em abundância com H2O. 

e a contagem dos traços através da microscopia foi 

ente à superfície do detector, onde a aparência dos 

s ou círculo, ou estruturas alongadas, dependendo do ângulo de incidência e da

Tais experimentos foram realizados junto ao grupo de pesquisa em Detectores de 

Traços Nucleares (DETRAN) no Laboratório de Microscopia do Departamento de Física, 
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contagem dos traços por microscopia e cálculo da 

, prótons, etc.) quando 

incide sobre um SSNTD provoca um desarranjo na sua estrutura molecular, devido a 

ionizações e excitações aos átomos e moléculas no interior do detector que é  denominado de 

Esses traços constituem zonas quimicamente mais ativas de modo que sob ação de 

adialmente da ordem de   Å (angstrons) 

até que sejam visíveis em microscópio óptico comum, ordem de micrômetros; onde o 

39  em solução concentrada 

de  NaOH (6,25 mol/L) sob aquecimento em um banho ultratérmico de 70 oC, em um tempo 

39 foi neutralizado em uma 

s através da microscopia foi feita 

 traços assemelham-se 

alongadas, dependendo do ângulo de incidência e da energia 

am realizados junto ao grupo de pesquisa em Detectores de 

Traços Nucleares (DETRAN) no Laboratório de Microscopia do Departamento de Física, 
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Química e Biologia da FCT-UNESP, utilizando-se de microscópio óptico Carl ZEISS® na 

objetiva de 40x com aumento ocular de 10x, acoplado a um computador com uma câmera 

digitalizadora Axio Cam MRC5 e software Axio Vision (Figura 16), realizou-se a contagem 

dos grãos contidos em cada detector de forma a percorrer boa parte de suas áreas com um 

campo delimitado de 10x10 em unidades. Procurou-se contar valores mínimos de 2000 traços 

para cada detector CR-39. A contagem foi feita de acordo com as etapas: 

1.  Fixou-se o detector CR-39 de forma a visualizar duas bordas; 

2. A partir delas espaçou-se 10 campos para a direita e 10 campos para baixo; 

3.  Iniciou-se então a contagem dos traços no campo delimitado de 10x10, com 

espaçamento de duas unidades para inicio da contagem do campo seguinte;  

4.  Faz-se as medidas dos campos até valor superior a 2000 traços por detector 

CR-39. 

 

Figura 16 - Sistema de microscopia utilizado para a contagem de traços nos detectores CR-39. 

 

  

 Após finalização da contagem dos traços nos detectores CR-39, fez-se o cálculo da 

densidade média de traços de acordo com a equação 1.  

 

AdNc

Nt

×
=ρ  [104*cm-2]                                                       (1) 

 

onde, ρ  = Densidade de traços; Nt = Número de traços contados; Nc = Número total 

de  campos contados em cada detector;  Ad = Área de cada campo. 

O erro foi calculado, segundo equação 2, considerando uma distribuição de Poisson. 

 

Erro na medida:     



53 
 

   100*
1

Nt
=σ                                                                  (2) 

 

 onde σ é o erro de Poison. 

 

5.8 Caracterização morfológica por microscopia eletrônica de varredura 

 

 As imagens das amostras de solos foram obtidas através de Microscópio Eletrônico de 

Varredura (MEV) Carl Zeiss modelo EVO LS15 equipado com detector de elétrons 

secundários (SE) em alto vácuo e temperatura constante. 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1 Determinação dos locais coleta 

 Conforme esboço realizado por Godoy, observou-se o lineamento das anomalias 

neotectônicas que sugerem as direções das falhas geológicas, indicadas em vermelho na 

Figura 17. Nota-se na área delimitada para as coletas das amostras de solo (em amarelo na 

Figura 17), a caracterização de uma região de basculhamento entre dois lineamentos de falha 

geológica. A localização das possíveis falhas geológicas possibilitou a confirmação da melhor 

área para realização de estudos mais específicos  referente à emanação de Rn e quantificação 

de Pb buscando maiores evidências da ocorrência de falhamento geológico. 
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Figura 17 -  Localização da área de estudo no município de Presidente Prudente-SP, com as possíveis 
falhas geológicas. 

 



 

 Segundo a localização das possíveis falhas geológicas

emanação de Rn, fez-se a determinação dos pontos de coleta na região de suposta falha 

geológica. Para determinar as coordenadas de cada ponto de coleta

uma malha desenvolvida no sistema CAD (

auxilio no trabalho de campo, foram especificados os locais em um croqui retirado do Google 

Maps [84]. O levantamento das coordenadas e elevação referentes a cada local de amostr

foram determinadas com auxílio de um GPS (

disponibilizado pelo Laboratório de Sedimentologia e Análise de Solos

Dr. João Osvaldo Rodrigues Nunes.

 

 A Figura 18 ilustra os pontos onde foram

Ponto 1 (P1), ponto 2 (P2), ponto 3 

 

Figura 18 - Croqui da localização da FCT 
de solo. 

Fonte: Adaptado do Google Maps. 
 

  

A área selecionada para estudo comparativo e que não possui características referentes 

a falhamentos geológicos, situa

Figura 19, que indica a distância exata entre a FCT

localizados na área rural do município de Presidente Prudente/SP.

localização das possíveis falhas geológicas, e os dados

se a determinação dos pontos de coleta na região de suposta falha 

nar as coordenadas de cada ponto de coleta, utilizou

uma malha desenvolvida no sistema CAD (Computer Aided Design) e post

auxilio no trabalho de campo, foram especificados os locais em um croqui retirado do Google 

. O levantamento das coordenadas e elevação referentes a cada local de amostr

foram determinadas com auxílio de um GPS (Global Positioning System

Laboratório de Sedimentologia e Análise de Solos 

Dr. João Osvaldo Rodrigues Nunes. 

ilustra os pontos onde foram realizadas as coletas de solo, 

Ponto 1 (P1), ponto 2 (P2), ponto 3 (P3), ponto 4(P4), ponto 5(P5) e ponto 6 (P6).

Croqui da localização da FCT - Unesp, especificando os seis pontos de coleta de amostras 

Adaptado do Google Maps.  

A área selecionada para estudo comparativo e que não possui características referentes 

a falhamentos geológicos, situa-se no Distrito de Montalvão, conforme ilustração da       

distância exata entre a FCT-Unesp e os pontos de coleta P7 e P8 

localizados na área rural do município de Presidente Prudente/SP. 
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, e os dados referentes à 

se a determinação dos pontos de coleta na região de suposta falha 

, utilizou-se como base 

) e posteriormente, para 

auxilio no trabalho de campo, foram especificados os locais em um croqui retirado do Google 

. O levantamento das coordenadas e elevação referentes a cada local de amostra 

Global Positioning System) do tipo Garmin, 

 responsável pelo prof. 

ealizadas as coletas de solo, denominados: 

(P3), ponto 4(P4), ponto 5(P5) e ponto 6 (P6). 

Unesp, especificando os seis pontos de coleta de amostras 

 

A área selecionada para estudo comparativo e que não possui características referentes 

se no Distrito de Montalvão, conforme ilustração da       

Unesp e os pontos de coleta P7 e P8 



 

Figura 19 - Croqui indicando a distância entre FCT

Fonte: Adaptado do Google Maps. 
 

6.2 Determinação e Otimização dos parâmetros e

 

 Para iniciar a determinação e quantificação de chumbo em amostras de solo pela 

técnica voltamétrica de pulso diferencial com 

mercúrio, foram necessário a investigação das melhores condições para a quantificação do 

analito de interesse. A determinação dos metais em amostras de solo por voltametria de pulso 

diferencial utilizando gota pe

principalmente de dois fatores: volume da amostra adicionada e do tempo de pré

concentração. Outros parâmetros, como amplitude de pulso e velo

também são importantes, uma vez que estã

técnica. A amplitude de pulso e velo

valores encontrados na literatura

 De acordo com a equação 

diretamente proporcional a corrente de pico:

 

indicando a distância entre FCT-Unesp até o Distrito de Montalvão.

Adaptado do Google Maps.  

Otimização dos parâmetros experimentais  

Para iniciar a determinação e quantificação de chumbo em amostras de solo pela 

técnica voltamétrica de pulso diferencial com redissolução anódica utilizando eletrodo de 

mercúrio, foram necessário a investigação das melhores condições para a quantificação do 

analito de interesse. A determinação dos metais em amostras de solo por voltametria de pulso 

diferencial utilizando gota pendente de mercúrio como eletrodo de trabalho depende 

principalmente de dois fatores: volume da amostra adicionada e do tempo de pré

concentração. Outros parâmetros, como amplitude de pulso e velo

também são importantes, uma vez que estão diretamente relacionados com a sensibilidade da 

técnica. A amplitude de pulso e velocidade de varredura foram selecionados de acordo com os 

valores encontrados na literatura [85-87].  

De acordo com a equação 3, de Parry e Osteryoung, a amplitude de pulso está 

onal a corrente de pico: 

 

                                             

FCT-UNESP 
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Distrito de Montalvão. 

 

Para iniciar a determinação e quantificação de chumbo em amostras de solo pela 

redissolução anódica utilizando eletrodo de 

mercúrio, foram necessário a investigação das melhores condições para a quantificação do 

analito de interesse. A determinação dos metais em amostras de solo por voltametria de pulso 

ndente de mercúrio como eletrodo de trabalho depende 

principalmente de dois fatores: volume da amostra adicionada e do tempo de pré-

concentração. Outros parâmetros, como amplitude de pulso e velocidade de varredura, 

o diretamente relacionados com a sensibilidade da 

de varredura foram selecionados de acordo com os 

, de Parry e Osteryoung, a amplitude de pulso está 

                                             (3)      

Distrito  de 
Montalvão 
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onde Ip é a corrente de pico, ∆E é a amplitude de pulso, A é a área do eletrodo, C é a 

concentração da espécie ativa eletroativa, F a constante de Faraday, D o coeficiente de 

difusão, n o número de elétrons, t é o tempo de duração do pulso, R a constante dos gases e T 

a temperatura absoluta. 

 Geralmente seleciona-se um valor de amplitude de pulso entre 10 e 100 mV. Na 

literatura, os valores mais utilizados são de 25 mV para sistemas com um elétron e 50 mV 

para sistemas com dois elétrons. Altos valores de amplitude de pulso proporcionariam um 

aumento nos valores de corrente de pico, ou seja, aumentaria a sensibilidade, entretanto um 

aumento da amplitude ocasiona o alargamento dos picos, reduzindo a resolução. Além de que, 

quando mais de uma espécie está envolvida, dois picos adjacentes não podem ser bem 

definidos, ao menos que a amplitude de pulso seja menor que a separação entre os dois 

potenciais de pico. Quando isso ocorre é selecionado a amplitude que fornece maior 

concordância entre a maior corrente de pico (que permite maior sensibilidade) e a maior 

separação entre eles (o que permite uma resolução melhor). Em virtude disso, foi selecionado 

valor de amplitude de pulso de 50 mV [88]. 

 Para análises utilizando as técnicas de pulso diferencial, deve ser utilizado um valor 

máximo de velocidade de varredura igual a 10 mV s-1, sendo que velocidades superiores 

proporcionam mudanças de potencial longas, fazendo com que o potencial de oxidação 

referente ao par redox das espécies em estudo não seja analisado. Sendo assim, a velocidade 

de varredura utilizada foi de 5 mV s-1 [88]. 

 Os parâmetros de tempo de pré-concentração, amplitude de pulso, velocidade de 

varredura de potenciais, faixa de varredura de potenciais bem como o eletrólito suporte foram 

estudados na tentativa de obter melhores resultados para análise, conforme Tabela 6. 

 

Tabela 6 -Parâmetros voltamétricos empregados na determinação de Pb2+ por voltametria de pulso 
diferencial com redissolução anódica em amostras de solos. 

Parâmetros Experimentais Valores Parâmetros Experimentais Valores 

Tempo de Purga com N2 30 s Potencial Inicial de Varredura -0.6 V 

Modo de Pulso Pulso diferencial (DP) Potencial Final de Varredura -0.2 V 

Amplitude de Pulso 0,05 V Tempo de Deposição 30 s 

Potencial de Deposição -1.2 Tempo de Equilíbrio 10 s 

Fonte:Elaborada pelo autor a partir de dados básicos da pesquisa. 
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6.2.1 Determinação do volume da amostra  
 
 A influência do volume de amostra sobre a resposta voltamétrica foi avaliada na faixa 

de 25 a 2500 µL fixando o tempo de pré-concentração de 30 s, acompanhando os valores de 

corrente de redissolução anódica para o chumbo (E = - 0,4 V vs. Ag/AgCl).  

 Inicialmente manteve-se constante o valor de tempo de pré-concentração de 30 

segundos, para obter o melhor volume de amostra. Ao realizar sucessivas adições de 250 µL 

de Pb (II) 1,0 x 10-9 mol/L e realizar a etapa de redissolução anódica utilizando a técnica 

voltamétrica de pulso diferencial em um intervalo de potencial de -0,6 a -0,2 V vs. Ag/AgCl, 

a magnitude de corrente aumentou gradualmente com acréscimo do volume da amostra 

adicionado na célula eletroquímica, apresentando saturação para volumes superiores a 2000 

µL e não observou-se um aumento significativo do sinal de corrente conforme a Figura 20. 

 Portanto, selecionou-se este valor (2000 µL) como mais apropriado por apresentar 

uma boa repetibilidade dos sinais analíticos. 

 

Figura 20 - Estudo da influência da variação do volume da amostra (250 a 2500 uL) com tempo de 
pré concentração de 30 segundos. 

 
 

6.2.2 Determinação do tempo de pré-concentração 
 
 A etapa de pré-concentração consistiu de uma eletrodeposição da espécie em interesse 

a potencial constante. Portanto, avaliou-se o melhor tempo de pré-concentração para 
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acumulação de Pb (II) 2,5 x 10-7 mol L-1 no eletrodo de mercúrio aplicando um potencial de -

1,2 V vs. Ag/AgCl em um intervalo de 30 a 540 segundos. Em seguida realizou-se a etapa de 

redissolução anódica utilizando a técnica voltamétrica de pulso diferencial em um intervalo de 

potencial de – 0,6 a -0,2 V vs. Ag/AgCl. 

 Observou-se um incremento contínuo da corrente com o aumento do tempo de pré-

concentração, e não observou-se nenhum patamar que indicasse uma magnitude máxima para 

um determinado tempo, conforme Figura 21. Logo, o tempo de pré-concentração de 30 

segundos foi selecionado por ser suficiente para realizar as análises. 

 

Figura 21 - Estudo da influência do tempo de pré-concentração em intervalo de 30 a 540 segundos 
para 2,5 x 10-3 mol L-1 de Pb (II).  

 

 

6.2.3 Determinação dos Interferentes 
 

 As interferências causadas pela sobreposição de picos ou pela presença de determinada 

concentração de um elemento junto à amostra limitam a aplicação do método a um grupo de 

matrizes. 

 Amostras de solos, geralmente, apresentam valores de concentração na grandeza de 

ppm (partes por milhão) para o Pb e também para a maioria dos demais metais (Cd, Co, Cr, 

Cu, Hg, Mn, Ni e Zn) [89]. Para verificar o quanto esse método foi livre da ação dos 
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concomitantes, efetuou-se um estudo dos íons Zn (II), Cu (II) e Cd (II) sobre a resposta 

voltamétrica na determinação do chumbo. 

 Para esse estudo, a concentração de Pb (II) em solução foi fixa em 2,5 x 10-7 mol L-1 e 

variou-se a concentração dos interferentes em 2,5 x 10-7 e 1,75 x 10-6 mol L-1. Em seguida 

realizou-se a voltametria de redissolução anódica no intervalo de potencial -1,2 a 0,15 V vs. 

Ag/AgCl em velocidade de varredura 5 mV s-1. 

 De acordo com as Figuras 22 a 24, observou-se que a análise de chumbo não é 

influenciada pela presença dos cátions metálicos Zn (II), Cd (II) e Cu (II)  

   

Figura 22 - Estudo do interferente Zn(II) em análise de Pb para amostras de solo. 

 

Figura 23 - Estudo do interferente Cu (II) em análise de Pb para amostras de solo. 

 

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2,5 x 10-7

1,75 x 10-6

Pb

Zn

I
 /  

µ µ  µ µ
A

E / V vs Ag/AgCl (KCl 3 mol L-1)

-0,6 -0,4 -0,2 0,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2,5 x 10-7

1,75 x 10-6

Pb

Cu

I
 / 

µµ µµ
A

E / V vs Ag/AgCl (KCl 3 mol L-1)



61 
 

Figura 24 - Estudo do interferente Cd (II) em análise de Pb para amostras de solo. 

 

 

6.3 Quantificação de chumbo por análise voltamétrica 

 
 Os valores de corrente anódica referente à oxidação do Pb (- 0,4 V vs. Ag/AgCl) 

geraram uma relação linear com a concentração padrão de Pb adicionado no intervalo de     

4,5 x 10-8 a 1,2 x 10-6 mol L-1.  

 A Figura 25 apresenta a curva de calibração para Pb obtido pela voltametria de 

redissolução anódica pelo método de adição múltipla de padrão.  

 

Figura 25 - Análise da concentração de Pb obtida pelo método de adição múltipla de padrão.  
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 O eletrodo apresentou

condições da faixa linear estimou

detecção. 

 O cálculo para o limite de detecção para a técnica de voltametria de redissolução 

anódica foi de acordo com a equação 4

 

                                 
 

onde Sb é a estimativa do desvio padrão da média aritimética 

três voltamogramas de brancos 

obtido da curva analítica.  

 Os resultados foram : limite de detecção de 0,017 µmol L

nA µmol L-1 mostrando que o método analítico utilizado provou ter um baixo li

detecção, sendo apto a ser empregado em análises de rotina.

 A partir da análise quantitativa de

UNESP ( pontos P1 a P6), 

843,30 mg kg-1, e o desvio padrão

CETESB, excedem os valores t

encaixando-se nos valores de intervenção, que no caso de áreas residenciais é de 240 mg Kg

indicando um excedente que varia de 113 a 351

de solo coletadas na FCT-UNESP.

 Em comparação, por exemplo, com estudos realizados às margens de estradas em 

regiões metropolitanas, onde as concentrações de Pb sofrem variação entre 2,1 a13,3 mg kg

(ainda dentro do valor de referê

rodoviário e grande volume de água de escorrimento superficial das rodovias que tais solos 

foram influenciados [91], ressaltou

 As concentrações de Pb nos pontos P7 e P8 (Distrito de Montalvão) variaram

intervalo de 6,83 a 15,95 mg kg

com a Tabela 7. 

 A concentração de chu

que nas áreas de suposta falha geológica. Quando comparado a concentração de chumbo em 

regiões rurais da Austrália, onde quantificou

Distrito de Montalvão, foi possível perceber quão livre do metal a área se encontra. Esse 

O eletrodo apresentou resposta linear e coeficiente de correlação (R) de 0,999. Nas 

condições da faixa linear estimou-se a sensibilidade (inclinação da curva) e limite de 

limite de detecção para a técnica de voltametria de redissolução 

foi de acordo com a equação 4 [90]. 

                                                                                                 

é a estimativa do desvio padrão da média aritimética das concentrações obtidas de 

três voltamogramas de brancos e o b é o valor do coeficiente angular da reta de calibração 

foram : limite de detecção de 0,017 µmol L-1, e sensibilidade

que o método analítico utilizado provou ter um baixo li

, sendo apto a ser empregado em análises de rotina. 

análise quantitativa de Pb nos pontos de coleta dentro do

 observou-se que as concentração variaram no intervalo de 271,22

desvio padrão máximo correspondeu a 2,04. Tais resultados, segundo a 

CETESB, excedem os valores tanto de referência de qualidade quanto de prevenção, 

se nos valores de intervenção, que no caso de áreas residenciais é de 240 mg Kg

indicando um excedente que varia de 113 a 351% de concentração de chumbo nas amostras 

UNESP. 

Em comparação, por exemplo, com estudos realizados às margens de estradas em 

regiões metropolitanas, onde as concentrações de Pb sofrem variação entre 2,1 a13,3 mg kg

ainda dentro do valor de referência de qualidade), justificáveis pelo intenso tráfego 

rodoviário e grande volume de água de escorrimento superficial das rodovias que tais solos 

, ressaltou-se agravante os valores encontrados nos pontos P1 a P6.

As concentrações de Pb nos pontos P7 e P8 (Distrito de Montalvão) variaram

mg kg-1 e o desvio padrão máximo correspondeu

A concentração de chumbo nas amostras de solo nessa área foi demasiadamente

que nas áreas de suposta falha geológica. Quando comparado a concentração de chumbo em 

rurais da Austrália, onde quantificou-se até 14 mg Kg-1 [92], com a área rural do 

Distrito de Montalvão, foi possível perceber quão livre do metal a área se encontra. Esse 
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resposta linear e coeficiente de correlação (R) de 0,999. Nas 

se a sensibilidade (inclinação da curva) e limite de 

limite de detecção para a técnica de voltametria de redissolução 

                                                                      (4)                                  

das concentrações obtidas de 

é o valor do coeficiente angular da reta de calibração 

e sensibilidade de 0,552 

que o método analítico utilizado provou ter um baixo limite de 

dentro do Campus da FCT - 

o variaram no intervalo de 271,22 a 

Tais resultados, segundo a 

anto de referência de qualidade quanto de prevenção, 

se nos valores de intervenção, que no caso de áreas residenciais é de 240 mg Kg-1, 

% de concentração de chumbo nas amostras 

Em comparação, por exemplo, com estudos realizados às margens de estradas em 

regiões metropolitanas, onde as concentrações de Pb sofrem variação entre 2,1 a13,3 mg kg-1 

ncia de qualidade), justificáveis pelo intenso tráfego 

rodoviário e grande volume de água de escorrimento superficial das rodovias que tais solos 

se agravante os valores encontrados nos pontos P1 a P6.  

As concentrações de Pb nos pontos P7 e P8 (Distrito de Montalvão) variaram no 

desvio padrão máximo correspondeu a 2,58 de acordo 

demasiadamente menor 

que nas áreas de suposta falha geológica. Quando comparado a concentração de chumbo em 

, com a área rural do 

Distrito de Montalvão, foi possível perceber quão livre do metal a área se encontra. Esse 
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resultado possibilitou a utilização desses perfis de solo como comparativo com os solos 

analisados nas áreas de suposta falha geológica. 

 

 Tabela 7 - Valores de concentração, desvio padrão (DP) e fator de correlação (R) para os pontos de 
coleta de amostras de solo. 

Ponto de 
coleta 

Horizonte 
 (cm) 

[Pb]  
mg Kg-1 

DP R 

P1 15 338,00 0,48 0,999 
30 556,12 1,41 0,993 
60 683,76 1,87 0,998 

P2 15 369,23 0,45 0,999 
30 610,82 0,55 0,999 
60 843,30 0,27 0,999 

P3 15 355,50 0,87 0,999 
30 508,26 1,96 0,995 
60 790,88 0,62 0,999 

P4 15 271,22 0,43 0,999 
30 300,85 0,77 0,999 
60 453,56 0,29 0,991 

P5 15 373,78 0,18 0,999 
30 407,97 0,37 0,999 
60 449,00 0,46 0,999 

P6 15 647,29 0,99 0,999 
30 613,10 2,04 0,998 
60 727,06 1,28 0,999 

P7 15 6,83 2,58 0,998 
30 9,11 0,56 0,999 
60 13,67 1,77 0,997 

P8 15 11,39 2,15 0,996 
30 13,67 2,54 0,994 
60 15,95 2,29 0,995 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados básicos da pesquisa. 
 

 De acordo com dados da Tabela 7, os valores de concentração de Pb para os pontos P1 

a P6 (FCT-Unesp) no horizonte mais superficial são similares. A Figura 26 ilustra a 

comparação entre as concentrações do metal em cada ponto de coleta das amostras e confirma 

uma certa linearidade nos pontos referentes a FCT-Unesp, que difere apenas no P6, indicando 

que tal região apresenta estabilidade quanto à concentração de chumbo, não apresentando 

discrepâncias que poderiam estar envolvidas com ações antropogênicas ou deposição de MPA 

na superfície do solo, sugerindo provavelmente que possuem a mesma fonte natural do metal 
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em análise. O ponto P6 por ser uma região onde o solo apresentava-se bastante mexido, com 

presença de entulhos e lixos domésticos, justifica o fato de apresentar concentração de Pb 

maior, saindo da linearidade.  Os pontos P7 e P8, indicam quão livre de Pb as amostras de 

solo do Distrito de Montalvão encontravam-se.  

 

Figura 26 - Valores de concentração de Pb dos pontos P1 a P8 nos horizontes mais superficiais.  

 

 

 Ainda conforme dados da Tabela 7 os valores de concentração de Pb aumentam de 

acordo com o aumento da profundidade dos horizontes, ou seja, na maioria dos pontos os 

valores de concentração de chumbo nos horizontes mais superficiais (15 cm) são menores 

quando comparados com as concentrações do metal nos horizontes mais profundos (60 cm). 

Esse comportamento pode ser explicado pelo fato da fonte de chumbo ser decorrente da 

emanação de radônio, que tem como elemento mais estável na série de decaimento o próprio 

metal (Pb), e que por sua vez também sugere o indicativo da existência de uma falha 

geológica. 

  Seria possível através da lixiviação do solo, que o metal fosse deslocado para os 

horizontes mais profundos. Mas o fato dos locais de coletas não apresentarem consideráveis 

fontes externas e antropogênicas de chumbo que justifiquem as concentrações encontradas, 

assegura ainda mais a hipótese da origem desse metal ser decorrido da emanação de Rn. 
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6.3.1 Relação da concentração de Pb nas amostras de solos incubadas em trincheiras nas 
regiões de falhas geológicas 
 
 Na intenção de verificar quanto o perfil de solo sofre influência na concentração de 

chumbo em áreas de falhas geológicas, realizou-se as incubações desses perfis em trincheiras, 

na mesma área do ponto P2 das coletas de amostras. Escolheu-se esse ponto pois encontra-se 

na faixa que corresponde a suposta falha geológica e apresentou umas das maiores 

concentrações de chumbo quando comparados aos demais pontos de coleta. A incubação deu-

se no período de 04/08/2014 até 06/11/2014, totalizando 95 dias. 

 A tabela 8 lista os valores de concentração de chumbo nos pontos P7 e P8, antes de 

serem incubados na trincheira, denominado de tempo zero (t = 0) e após incubação por um 

período de 95 dias (t = 95). 

Tabela 8 - Concentração de Pb nos diferentes horizontes das amostras de solo dos pontos P7 e P8, de 
acordo com o tempo de incubação na trincheira. 

Ponto (P7) Ponto (P8) 
Horizontes 

(cm) 

Tempo (dias) Horizontes 

(cm) 

Tempo (dias) 

0 95 0 95 

15 *[Pb] = 6,83 [Pb] = 13,67 15 [Pb] = 11,39 [Pb] = 20,51 

30 [Pb] = 9,11 [Pb] = 216,52 30 [Pb] = 13,67 [Pb] = 382,90 

60 [Pb] = 13,67 [Pb] = 569,80 60 [Pb] = 15,95 [Pb] = 597,15 

*[Pb]: concentração de chumbo em mg.Kg-1. 
Fonte:Elaborada pelo autor a partir de dados básicos da pesquisa. 
 

 As Figuras 27 e 28 ilustram o aumento da concentração de Pb nos perfis de solos 
coletados no Distrito de Montalvão, indicando as devidas proporções da variação da 
concentração do metal em  t = 0 e  depois da incubação na trincheira onde t = 95 dias. 
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Figura 27 - Variação da concentração de Pb (por horizontes) das amostras de solo do pontos P7 de 
acordo com o tempo de incubação na trincheira. 

 
 
 
Figura 28 - Variação da concentração de Pb (por horizontes) das amostras de solo do pontos P8 de 
acordo com o tempo de incubação na trincheira. 
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 Os valores da concentração de Pb, indicados nas figuras 27 e 28, revelaram que após 

95 dias de incubação nas trincheiras, os perfis de solos sofreram um acréscimo acentuado na 

concentração de chumbo. Em P7, o acréscimo da concentração de Pb foi maior que 4150% no 

horizonte de 60 cm; de 2376% no horizonte de 30 cm e 200% no horizonte mais superficial. 

 No ponto P8, a amostra do horizonte mais profundo (60 cm) teve um acréscimo na 

concentração de Pb superior a 3740%; e no horizonte de 15 cm teve um aumento de 180% na 

concentração de chumbo. 

 As altas porcentagens evidenciam a relevante influência que a região de falha 

geológica, local onde as trincheiras foram abertas, tem em relação ao aumento da 

concentração de Pb nos solos. Confirmou-se que nos horizontes de 60 cm houveram aumentos 

mais significativos na concentração do metal, indicando que a origem do chumbo pode estar 

diretamente influenciada a emanação do gás radônio, que é oriunda da base inferior do perfil 

do solo, mais especificamente das anomalias da rocha mãe (supostas falhas geológicas). 

 Pode-se também atribuir esse aumento da concentração de Pb às variações das 

condições metereológicas, mesmo que seja menos provável, a influência da precipitação 

pluvial pode proporcionar a lixiviação do Pb para os horizontes mais profundos do perfil do 

solo, porém pouco se sabe sobre o processo de lixiviação do chumbo, haja visto que por ser 

um metal mais denso provavelmente sofra menor deslocamento com o arraste de água. De 

acordo com os dados disponíveis pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) [93], 

durante o período de incubação dos solos, choveu aleatoriamente em 22 dias, sendo que as 

chuvas do mês de novembro foram as mais significativas, com média de precipitação de 21,4 

mm.  

 

6.4 Avaliação granulométrica 

 

 As análises granulométricas foram realizadas nas amostras P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 e 

P8 pelas quais foram obtidos as porcentagens de areia, argila e silte, possibilitando classificar 

as texturas dos solos baseando-se no Diagrama das Classes Texturais [47]. As Tabelas 9 a 24 

listam esses dados além de apresentarem a descrição geral do perfil pedológico de cada solo, 

indicando: localização, coordenadas geográficas, altitude, vegetação, litologia, relevo, dentre 

outros dados relevantes. 
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Tabela 9 - Descrição geral do perfil do solo no ponto 1. 

Ponto 1 
Data da coleta 20/10/1013 
Localização, Município, e 
 Coordenadas UTM 

Unesp (atrás do museu), Presidente Prudente,  
22K 0457811 m E - 7553372 m S 

Cobertura vegetal atual Gramínea (campo aberto) 
Altitude 449 m 
Litologia e formação geológica Rochas sedimentar da Formação Adamantina 
Cronologia Cretácio Superior 
Relevo local Suavemente ondulado 
Erosão Não aparente 
Drenagem Bem drenado 
Profundidades da coleta 15, 30 e 60 cm 

 

 
Tabela 10 - Dados referentes à análise textural do solo no ponto 1. 

Perfil 1 
Composição 

(g.Kg-1) 
Profundidade 

15 cm 30cm 60cm 
 Areia 803,77 681,11 679,48 
Silte 179,23 236,00 127,18 

 Argila 17,00 82,89 193,34 
Classe Textural Areia Franca  Franco Arenosa Franco Arenosa 

 
 

 

Tabela 11 - Descrição geral do perfil do solo no ponto 2. 

Ponto 2 
Data da coleta 20/10/1013 
Localização, Município, e  
Coordenadas UTM 

Unesp (lateral do museu), Presidente Prudente, 
 22K 0457376 m E - 7553392 m S 

Cobertura vegetal atual Gramínea (campo aberto) 
Altitude 448 m 
Litologia e formação geológica Rochas sedimentar da Formação Adamantina 
Cronologia Cretácio Superior 
Relevo local Suavemente ondulado 
Erosão Não aparente 
Drenagem Bem drenado 
Profundidade da coleta 15, 30 e 60 cm 

 
 
 



69 
 

Tabela 12 - Dados referentes à análise textural do solo no ponto 2. 

Perfil 2 
Composição 

(g.Kg-1) 
Profundidade 

15 cm 30cm 60cm 
 Areia 804,55 795,72 726,55 
Silte 118,45 120,27 170,00 

 Argila 77,00 84,01 103,45 
Classe Textural Areia Franca Areia Franca Franco Arenosa 

 
Tabela 13 - Descrição geral do perfil do solo no ponto 3. 

Ponto 3 
Data da coleta 20/10/1013 
Localização, Município, e  
Coordenadas UTM 

Unesp (próximo discente IV), Presidente Prudente,  
22K 0457811 m E - 7553475 m S 

Cobertura vegetal atual Gramínea (campo aberto) 
Altitude 441 m 
Litologia e formação geológica Rochas sedimentar da Formação Adamantina 
Cronologia Cretácio Superior 
Relevo local Suavemente ondulado 
Erosão Não aparente 
Drenagem Bem drenado 
Profundidade da coleta 15, 30 e 60 cm 

 
Tabela 14 - Dados referentes à análise textural do solo no ponto 3. 

Perfil 3 

Composição 
(g.Kg-1) 

Profundidade 
15 cm 30cm 60cm 

 Areia 760,08 613,38 716,29 
Silte 146,59 284,00 158,71 

 Argila 93,33 102,62 125,00 

Classe Textural Areia Franca Franco Arenosa Franco Arenosa 

 
Tabela 15 - Descrição geral do perfil do solo no ponto 4.  

Ponto 4 
Data da coleta 20/10/1013 
Localização, Município, e 
Coordenadas UTM 

Unesp (próximo a maqueteria), Presidente Prudente,    
22K m E 0457749 - 7553562 m S  

Cobertura vegetal atual Gramínea, região com árvores, folhagem no chão 
Altitude 446 m 
Litologia e formação geológica Rochas sedimentar da Formação Adamantina 
Cronologia Cretácio Superior 
Relevo local Suavemente ondulado 
Erosão Não aparente 
Drenagem Drenado 
Profundidade da coleta 15, 30 e 60 cm 
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Tabela 16 - Dados referentes à análise textural do solo no ponto 4. 

Perfil 4 
Composição 

(g.Kg-1) 
Profundidade 

15 cm 30cm 60cm 
 Areia 658,60 735,96 739,80 
Silte 215,00 127,04 114,20 

 Argila 126,40 137,00 146,00 

Classe Textural Franco Arenosa Franco Arenosa Franco Arenosa 

 
Tabela 17 - Descrição geral do perfil do solo no ponto 5.  

Ponto 5 
Data da coleta 20/10/1013 
Localização, Município, e 
Coordenadas UTM 

Unesp (fundos da maqueteria), Presidente Prudente,      
22K 0457621 m E - 7553673 m S 

Cobertura vegetal atual Gramínea, presença de árvores e folhagens 
Altitude 431 m 
Litologia e formação geológica Rochas sedimentar da Formação Adamantina 
Cronologia Cretácio Superior 
Relevo local Suavemente ondulado 
Erosão Não aparente 
Drenagem Drenado 
Profundidade da coleta 15, 30 e 60 cm 

 
Tabela 18 - Dados referentes à análise textural do solo no ponto 5. 

Perfil 5 
Composição 

(g.Kg-1) 
Profundidade 

15 cm 30cm 60cm 
 Areia 798,06 844,41 679,72 
Silte 137,94 89,59 218,00 

 Argila 64,00 66,00 102,28 
Classe Textural Areia Franca Areia Franca Franco Arenosa 

 
Tabela 19 - Descrição geral do perfil do solo no ponto 6. 

Ponto 6 
Data da coleta 20/10/1013 
Localização, Município, e 
Coordenadas UTM 

Unesp (próximo ao lago), Presidente Prudente,              
22K 0457561 m E - 755372 m S 

Cobertura vegetal atual Gramínea, presença de árvores e folhagens 
Altitude 425 m 
Litologia e formação geológica Rochas sedimentar da Formação Adamantina 
Cronologia Cretácio Superior 
Relevo local Suavemente ondulado 
Erosão Não aparente 
Drenagem Drenado 
Profundidade da coleta 15, 30 e 60 cm 
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Tabela 20 - Dados referentes à análise textural do solo no ponto 6.  

Perfil 6 
Composição 

(g.Kg-1) 
Profundidade 

15 cm 30cm 60cm 
 Areia 811,80 811,68 781,26 
Silte 94,62 106,32 76,74 

 Argila 93,58 82,00 142 
Classe Textural Areia Franca Areia Franca Franco Arenosa 

 
Tabela 21 - Descrição geral do perfil do solo no ponto 7. 

Ponto 7 
Data da coleta 06/11/2014 
Localização, Município, e Coordenadas UTM Distrito de Montalvão, Presidente Prudente  

22K 0466061 m E – 7559555 m S 
Cobertura vegetal atual Gramínea (campo aberto) 
Altitude 391 m 
Litologia e formação geológica Rochas sedimentar da Formação Adamantina 
Cronologia Cretácio Superior 
Relevo local Suavemente ondulado 
Erosão Não aparente 
Drenagem Drenado 
Profundidades da coleta 15, 30 e 60 cm 

 
Tabela 22 - Dados referentes à analise textural do solo no ponto 7. 

Perfil 7 
Composição 

(g.Kg-1) 
Profundidade 

15 cm 30cm 60cm 
 Areia 819,90 805,00 792,36 
Silte 39,10 27,00 19,01 

 Argila 141,00 168,00 188,66 
Classe Textural  Areia Franca Franco Arenosa Franco Arenosa 

 
Tabela 23 - Descrição geral do perfil do solo no ponto 8. 

Ponto 8 
Data da coleta 06/11/2014 
Localização, Município, e Coordenadas UTM Distrito de Montalvão, Presidente Prudente 

22K 466101 m E – 7559659 m S 
Cobertura vegetal atual Gramínea (campo aberto) 
Altitude 386 m 
Litologia e formação geológica Rochas sedimentar da Formação Adamantina 
Cronologia Cretácio Superior 
Relevo local Suavemente ondulado 
Erosão Não aparente 
Drenagem Drenado 
Profundidades da coleta 15, 30 e 60 cm 
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Tabela 24 - Dados referentes à analise textural do solo no ponto 8. 

 

  

 Os dados da análise textural revelaram que os solos, na sua maioria, são caracterizados 

por porcentagens relativamente altas da fração areia, classificando-os em classes texturais 

Areia Franca e Franco Arenoso, diferenciando-se apenas no ponto P8 que possuem 

porcentagens relativamente mais altas de argila classificando-os em Franco Argilo Arenoso e 

Argila Arenoso. Solos com alto teor de areia, geralmente, possuem baixa capacidade de 

retenção de água haja vista sua alta taxa de drenagem. Em contrapartida, possuem boa aeração 

e uma propriedade intrínseca de rápida decomposição da matéria orgânica e alto potencial de 

lixiviação de poluentes. Existem poucos dados sobre a perda de chumbo no perfil do solo por 

lixiviação. 

 Solos que possuem em sua composição teor acima de 35% de argila, ou seja, solos de 

textura argilosa, apresentam maior força de coesão entre as partículas, facilitando a aderência 

do solo aos implementos e dificultando os trabalhos de mecanização nesse solo [94], 

características essas vinculadas ao horizonte de 60 cm de profundidade do ponto P8 sendo 

típico de Argissolos. 

 As porcentagens da fração argila variaram de 1,8 a 38,6% nos pontos de coletas de 

amostras. A concentração de chumbo nos solos pode variar em função da disponibilidade de 

húmus, matéria orgânica e argila, sendo o parâmetro argila o mais importante em solos 

tropicais [95]. Segundo Xian, mais de 43% do chumbo presente no solo encontram-se na 

fração orgânica, sendo o restante ligado a outros componentes do sistema solo, como óxidos e 

hidróxidos de ferro e alumínio, carbonatos e fosfatos [96]. 

 Se houver excesso de carga negativa na superfície do grão, pode acontecer uma 

atração dos cátions da fase líquida do solo, bem como de outros grãos. Este fenômeno de 

adsorção (ligação fraca e reversível de íons) é denominado de capacidade de troca de cátions 

(CTC). É natural, que as partículas com grande área superficial específica apresentem maior 

Perfil 8 
Composição 

(g.Kg-1) 
Profundidade 

15 cm 30cm 60cm 
 Areia 842,33 712,00 558,95 
Silte 37,66 44,00 55,05 

 Argila 120,01 244,00 386,00 
Classe Textural Areia Franca Franco Argilo 

Arenosa 
Argila Arenosa 
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CTC. De fato, a CTC só é significativa nas partículas da fração argila. Nesse caso é possível 

que haja substituição de silício (Si+4) e alumínio (Al+2) por Pb+4 e Pb+2 respectivamente [97]. 

 Nesse sentido, conforme dados da Tabela 25, nota-se que a concentração de chumbo 

aumenta nos horizontes onde a porcentagem de argila é maior, confirmando a propriedade 

intrínseca da argila de capacidade de troca de cátions. 

 

Tabela 25 - Dados referente à concentração de Pb e variação da porcentagem de argila para cada 
ponto de coleta. 

Localização do 
ponto de coleta 

Profundidade 
(cm) 

Argila 
(g Kg-1) 

[Pb] mg Kg-1 

P1 
(FCT-Unesp) 

15 17,00 338,00 
30 82,89 556,12 
60 193,34 683,76 

P2 
(FCT-Unesp) 

15 77,00 369,23 
30 84,01 610,82 
60 103,45 843,30 

P3 
(FCT-Unesp) 

15 93,33 355,50 
30 102,62 508,26 
60 125,00 790,88 

P4 
(FCT-Unesp) 

15 126,40 271,22 
30 137,00 300,85 
60 146,00 453,56 

P5 
(FCT-Unesp) 

15 64,00 373,78 
30 66,00 407,97 
60 102,28 449,00 

P6 
(FCT-Unesp) 

15 93,58 647,29 
30 82,00 613,10 
60 142,00 727,06 

P7 
(Distrito de 
Montalvão) 

15 141,00 6,83 
30 168,00 9,11 
60 188,66 13,67 

P8 
(Distrito de 
Montalvão) 

15 120,01 11,39 
30 244,00 13,67 
60 386,00 15,95 

 

 Pode-se perceber também, conforme tabela acima, que nos pontos de coletas no 

Distrito de Montalvão, P7 e P8, as concentrações de argila são maiores que nos demais pontos 

e tendem a crescer de acordo com o aumento da profundidade no perfil do solo, e mesmo 

assim as concentrações de chumbo são menores quando comparadas aos pontos de P1 a P6, 



74 
 

provando que nessa região a disponibilidade desse metal é baixa, independentemente da 

origem ser de fontes naturais ou antropogênicas. 

 Isso tornou-se evidente, pois após o tempo de incubação nas trincheiras, os perfis de 

solo P7 e P8 tiveram um aumento na concentração de Pb que também variou conforme a 

disponibilidade de argila no solo, ou seja, nos horizontes mais profundos (60cm) que 

possuíam maior porcentagem de argila, a concentração do metal foi maior. 

 Além da classificação textural, os dados da porcentagem de areia, argila e silte 

auxiliaram na identificação das características de uniformidade e graduação dos solos, obtidos 

diretamente pelo gráfico granulométrico, chamado também de curva granulométrica. 

 Alguns parâmetros são obtidos a partir das informações da curva granulométrica: 

• Diâmetro efetivo (D10): É o ponto característico da curva granulométrica para medir a 

finura do solo. É o diâmetro correspondente a 10% em peso total de todas as partículas 

menores que ele.  

• Coeficiente de uniformidade (Cu): é o índice da distribuição do tamanho das partículas 

do solo;  indica a falta de uniformidade, e quanto menor seu valor  mais uniforme será 

o solo, conforme equação 5. 

 

�� =	
���

���
                                                                 (5) 

 Define-se D30 e D60 da mesma maneira que foi definido D10. Os solos que 

apresentam Cu < 5 são denominados uniformes; e com Cu > 15 desuniformes. Para valores de 

Cu entre 5 e 15 são medianamente uniformes. 

• Coeficiente de curvatura (Cc): condizente com a forma e a simetria da curva 

granulométrica de acordo com a equação 6: 

 

�	 = 	

����



���		×���
		                                                        (6) 

 Para um solo bem graduado, o valor do coeficiente de curvatura deve estar entre 1 e 3. 

Portanto, a distribuição do tamanho de partículas é proporcional, de forma que os espaços 

deixados pelas partículas maiores sejam ocupados pelas menores. Para solos granulares há 

maior interesse no conhecimento do tamanho das partículas, visto que, algumas de suas 

propriedades estão relacionadas com os mesmos, o que não ocorre com os solos finos. 
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 A Tabela 26 indica os valores de coeficientes de uniformidade , curvatura e diâmetros 

efetivos para as amostras de solos analisados.  

 

Tabela 26 - Valores de coeficientes de uniformidade , curvatura e diâmetros efetivos. 

Ponto Horizonte(cm) D10 D30 D60 Cu Cc 

1 15 1,34 2,75 4,53 3,38 1,24 

30 2,91 2,02 4,38 1,50 0,32 

60 1,50 2,60 4,50 3,00 1,00 

2 15 1,50 2,60 4,30 2,85 1,04 

30 2,01 2,62 4,01 1,99 1,57 

60 1,03 2,32 4,24 4,12 1,23 

3 15 1,48 2,86 4,95 3,35 1,11 

30 1,18 2,39 4,88 4,13 1,00 

60 0,81 2,39 4,05 5,00 1,64 

4 15 1,50 2,63 4,62 3,08 1,00 

30 1,5 2,5 4,22 2,81 1,00 

60 1,43 2,46 4,20 2,93 1,01 

5 15 1,49 2,70 4,55 3,04 1,06 

30 1,45 2,5 3,88 2,67 1,11 

60 0,96 2,14 4,42 4,6 1,08 

6 15 1,16 2,50 3,97 3,41 1,35 

30 1,12 2,47 3,97 3,54 1,37 

60 0,96 2,61 4,13 4,27 1,72 

7 15 1,20 2,64 3,96 3,3 4,54 

30 1,38 0,96 5,01 3,63 0,13 

60 1,29 3,20 5,00 3,87 1,58 

8 15 0,97 2,67 4,01 4,13 3,10 

30 0,88 2,73 4,08 4,63 2,34 

60 0,84 2,76 4,15 4,97 2,19 

Fonte:Elaborada pelo autor a partir de dados básicos da pesquisa. 
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 Os valores de Cu não ultrapassam cinco unidades ( Cu < 5) indicando que tais solos são 

uniformes. Os valores de Cc indicam que os solos são bem graduados, pois possuem baixa 

descontinuidade de graduação no conjunto das amostras. 

  

6.5 Detecção de traços nos detectores CR-39  

Os dados referentes à contagem dos traços bem como a densidade de traços (ρ) e o 

erro de Poison (σ)  de cada CR-39 estão especificados na Tabela 27, onde também listou-se 

dados referente à localização, tempo de exposição, número de campos contados, área de cada 

campo, e as características dos CR-39 quando coletados após o tempo de exposição no meio 

ambiente (solo). 

 

Tabela 27 - Dados referentes aos detectores sólidos do tipo CR-39. 

Detector Localização 
Tempo de 
exposição 

(dias) 
Característica 

N° de 
campos 

contados 

N° de 
traços 

contados 

Área do 
campo 
(cm²) 

Densidade ρ 
(104 traços cm-2) 

 
1 

Distr. 
Montalvão 

 
95 

Ausência de 
umidade 

 
53 

 
2276 

 
9,00x10-6 

 
4,77(±2,10%) 

 
2 

Distr. 
Montalvão 

 
95 

Presença de 
umidade 

 
50 

 
2135 

 
9,00x10-6 

 
4,74(±2,16%) 

 
3 

Unesp  
95 

Ausência de 
umidade 

 
24 

 
2427 

 
9,00x10-6 

 
11,23(±2,03%) 

  
 

 Com os dados referentes ao número total de traços contados foi possível observar 

através do histograma que as distribuições de número de traços contados por campo são 

similares do ponto de vista estatístico para os detectores 1 e 2 (Figura 29 e 30). Os detectores 

1 e 2, possuem valores de densidade muito próximos, 4,77 e 4,74 x 104 cm-2 , justificável pela 

certa proximidade entre os pontos e por estarem em uma região sem falhamento geológico, 

gerando a expectativa de pouca variação em relação à emanação de Rn. 
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Figura 29 - Histograma de distribuição de número de traços contados, referente ao detector 1. 

 

 
Figura 30 - Histograma de distribuição de número de traços contados, referente ao detector. 

 
 
  

 O fato desses detectores terem sido expostos em regiões próximas, no Distrito de 

Montalvão,  que não apresentam características de falhamento geológico reflete na 

distribuição de  números de traços e possuem no entanto valores próximos de densidade 

indicando, de tal forma, que as amostras possuem uma fonte mais branda de emanação de Rn, 

que pode estar relacionado com o material detrítico da formação do solo. 

 Diferentemente, quando observa-se o histograma referente ao detector de número três 

(Figura 31), verifica-se espectros mais largos e a distribuição dos números de traços contados 
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por campo iniciam-se em valores mais altos (aproximadamente 60 traços por campo) 

indicando uma maior densidade de traços, que pode estar restritamente ligado ao fator da 

região possuir características de falhamento geológico o quê proporciona uma emanação do 

gás radônio mais efetiva e intensa. 

 

Figura 31 - Histograma de distribuição de número de traços contados, referente ao detector 3. 

 
 

 

Ao relacionar o valor de densidade (ρ) do detector CR-39 de número três, que foi 

exposto na área do campus da UNESP, mais precisamente no ponto P2 (referente aos pontos 

de coletas) com o valor anterior de ρ obtido pelo grupo DETRANES nessa mesma 

localização, pode-se perceber um aumento considerável no valor da densidade. Isso pode ser 

devidamente explicado devido a maneira de como procedeu-se a contagem dos traços, onde 

na contagem mais recente foram considerados os traços circulares, em formato de elipse e os 

traços alongados conforme a imagem microscópica na Figura 32. E na contagem anterior, 

foram considerados apenas os traços completamente circulares, gerando essa discrepância 

acentuada entre os valores de densidade. 
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Figura 32 - Imagens de traços de partículas 
acoplada ao microscópio óptico; em 
microscópico de 40x10 indicando os formatos dos traços
traço alongado. 

 

 Comparando os valores das densidades dos detectores 1 e 2,  com o detector 3 onde 

ρ = 11,23 x 104 cm-2 , é possível determinar um aumento de mais de 235%

densidade, indicando uma maior influência da emanação de Rn na região do pont

caracterizada pela presença da falha geológica. 

  

6.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (

 
 A morfologia das partículas que compõem as amo

imagens do MEV. Por possuírem frações de argila, areia e silte, obse

estudados, a sedimentação de partículas grossas e finas simultaneamente.

encontram na faixa de 2 a 0,05 mm

equidimensional, podendo variar em formas arredondadas, suba

angulares, dependendo dos efeitos do ataque dos agentes mecânicos

Figura 33 (a). Quando duas partíc

sedimentam-se simultaneamente e desta forma

formando aglomerados, conforme a Figura 33

 

 

 

 

 

de traços de partículas α no detector CR-39 captadas por uma câmara de vídeo 
ada ao microscópio óptico; em (A) um aumento microscópico de 10x10; em (

indicando os formatos dos traços (1) traço circular, (2

Comparando os valores das densidades dos detectores 1 e 2,  com o detector 3 onde 

, é possível determinar um aumento de mais de 235%

densidade, indicando uma maior influência da emanação de Rn na região do pont

caracterizada pela presença da falha geológica.  

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A morfologia das partículas que compõem as amostras de solo foi observada pelas 

Por possuírem frações de argila, areia e silte, obse

, a sedimentação de partículas grossas e finas simultaneamente.

2 a 0,05 mm são componentes da fração areia e possuem 

equidimensional, podendo variar em formas arredondadas, subarredondadas, subangulares, ou 

angulares, dependendo dos efeitos do ataque dos agentes mecânicos

Quando duas partículas de diâmetros menores que 0,02 m

se simultaneamente e desta forma outras partículas podem unir

nforme a Figura 33 (b).  
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captadas por uma câmara de vídeo 
um aumento microscópico de 10x10; em (B) um aumento 

2) formato de elipse e (2) 

 

Comparando os valores das densidades dos detectores 1 e 2,  com o detector 3 onde     

, é possível determinar um aumento de mais de 235% no valor de 

densidade, indicando uma maior influência da emanação de Rn na região do ponto P2, 

stras de solo foi observada pelas 

Por possuírem frações de argila, areia e silte, observou-se nos solos 

, a sedimentação de partículas grossas e finas simultaneamente. As partículas que se 

são componentes da fração areia e possuem formato 

rredondadas, subangulares, ou 

angulares, dependendo dos efeitos do ataque dos agentes mecânicos [98] de acordo com 

ulas de diâmetros menores que 0,02 mm se aderem, 

outras partículas podem unir-se ao grupo, 



 

Figura 33 - Imagens de MEV das amostras de
granulométricas referentes às areias,
das frações de argila e silte nos aglomerados de areia.

  

 Esses aglomerados produzem uma estrutura muito

de vazios, que podem ser ocupados por água e ar, onde o átomo de Rn pode ser incrustado e 

sofrer decaimento até o átomo de Pb.

influenciadas pela força peso em comparação com 

partículas e com as forças moleculares exercidas pela própria água

pequeno resulta em alta área superficial específica, o que por sua vez permite que os 

desbalanços elétricos da estrutura se man

Imagens de MEV das amostras de solos em solução etanólica: em (
às areias, (B) os aglomerados de partículas até 0,05 mm, e em 

das frações de argila e silte nos aglomerados de areia. 

 

Esses aglomerados produzem uma estrutura muito frágil e solta, com grande volume 

odem ser ocupados por água e ar, onde o átomo de Rn pode ser incrustado e 

sofrer decaimento até o átomo de Pb. As partículas menores que 0,0002 mm 

influenciadas pela força peso em comparação com as forças elétricas desenvolvidas entre as 

partículas e com as forças moleculares exercidas pela própria água

pequeno resulta em alta área superficial específica, o que por sua vez permite que os 

desbalanços elétricos da estrutura se manifestem superficialmente. 
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ólica: em (A) as frações 
os aglomerados de partículas até 0,05 mm, e em (C) a adesão 

 

frágil e solta, com grande volume 

odem ser ocupados por água e ar, onde o átomo de Rn pode ser incrustado e 

As partículas menores que 0,0002 mm são pouco 

as forças elétricas desenvolvidas entre as 

partículas e com as forças moleculares exercidas pela própria água. Seu tamanho muito 

pequeno resulta em alta área superficial específica, o que por sua vez permite que os 
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 Nessa fração do solo a forma das partículas tende a ser achatada, onde as argilas em 

sua maior parte mostraram-se com formato laminar (Figura 33 (c)). Esse formato proporciona 

diferentes relações entre área e volume das partículas e, portanto, uma atividade superficial 

muito distinta, no que se refere à absorção [99]. 

 As cargas elétricas das partículas, principalmente da fração argila, podem neutralizar-

se sob a influência da adição de íons de carga positiva oposta: um eletrólito por exemplo. 

Com suas cargas neutralizadas, chocam-se entre si, mantendo unidos pelas forças de 

aderência que se desenvolvem, de acordo com as Figuras 33 (b) e 33 (c). Assim, nas regiões 

de aproximação entre os grãos de areia e das frações de argila e silte foram formadas ligas 

argilosas altamente consolidada, que define fundamentalmente a capacidade dos solos em 

suportar cargas. 

 

7 CONCLUSÃO 

 
 Foram coletadas seis amostras em regiões pré-estabelecidas de acordo com os dados 

referentes à emanação de Rn e esboço dos lineamentos das prováveis falhas geológicas. 

Coletou-se dois perfis de solos em área rural do município de Presidente Prudente/SP. A 

coleta do perfil de solos foi possível utilizando os tubos de PVC previamente adaptados, bem 

como o método de reimplantação dos perfis de solo em trincheiras.  

 O método USEPA 350 mostrou-se eficaz para a abertura das amostras de solos, 

proporcionando a realização da quantificação de Pb via análise voltamétrica de redissolução 

anódica com eletrodo de mercúrio. 

 Os parâmetros experimentais otimizados: volume da amostra e tempo de pré-

concentração selecionados, foram 2 mL e 30 s, respectivamente, uma vez que demonstraram 

um maior incremento na magnitude de corrente e foram suficientes para a realização das 

análises de Pb. 

 Os possíveis interferentes foram Zn, Cd e Cu, que conforme os voltamogramas não 

apresentaram diferenças significativas nos valores de corrente e deslocamento de potencial 

para a determinação do analito em interesse.  

 A técnica voltamétrica de redissolução anódica utilizando eletrodo de mercúrio, 

mostrou-se satisfatória e provou ter um baixo limite de detecção (0,0173 µmol L-1 ) sendo 

apta em análises de amostras de solo contendo concentrações de metais extremamente baixas.  
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 A partir da análise quantitativa de Pb nos pontos de coleta dentro do Campus da FCT - 

UNESP ( pontos P1 a P6), as concentração variaram no intervalo de 271,22 a 843,30 mg kg-1,  

que segundo a CETESB, encaixam-se nos valores de intervenção, indicando um excedente 

que varia de 113 a 351% de concentração de chumbo nas amostras de solo coletadas na FCT-

UNESP. 

 Os valores de concentração de Pb aumentaram de acordo com o aumento da 

profundidade dos horizontes e tal comportamento pode ser explicado pelo fato da fonte de 

chumbo ser decorrente da emanação de radônio, que tem como elemento mais estável na série 

de decaimento o próprio metal (Pb), e que por sua vez também sugere o indicativo da 

existência de uma falha geológica. 

 As concentrações de Pb nos pontos P7 e P8 (Distrito de Montalvão) variaram no 

intervalo de 6,83 a 15,95 mg kg-1 , indicando que tal região possui concentração de Pb 

demasiadamente inferior que nas áreas de suposta falha geológica.  

 Quanto aos perfis de solo incubados nas trincheiras, após 95 dias de incubação, 

sofreram um acréscimo acentuado na concentração de chumbo. Em P7, o acréscimo da 

concentração de Pb foi maior que 4150% no horizonte de 60 cm; de 2376% no horizonte de 

30 cm e 200% no horizonte mais superficial. Já no ponto P8, a amostra do horizonte mais 

profundo teve um acréscimo na concentração de Pb superior a 3740%; e no horizonte de 15 

cm teve um aumento de 180% na concentração de chumbo. 

 As altas porcentagens evidenciam a relevante influência que a região de falha 

geológica tem em relação ao aumento da concentração de Pb nos solos. Confirmou-se que nos 

horizontes mais profundos houveram aumentos mais significativos na concentração do metal, 

indicando que a origem do chumbo pode estar diretamente ligada a emanação do gás radônio, 

que é oriunda da base inferior do perfil do solo, mais especificamente das anomalias da rocha 

matriz (supostas falhas geológicas). 

 Os dados obtidos através da análise textural revelaram que as amostras de solo, na sua 

maioria, são caracterizados por porcentagens relativamente altas da fração areia, 

classificando-os em classes texturais Areia Franca e Franco Arenoso, diferenciando-se apenas 

no ponto P8 que possuem porcentagens relativamente mais altas de argila classificando-os em 

Franco Argilo Arenoso e Argila Arenoso. 

 As porcentagens da fração argila variaram de 1,8 a 38,6% nos pontos de coletas de 

amostras e concluiu-se que a concentração de chumbo aumentou nos horizontes onde a 

porcentagem de argila era maior, confirmando a propriedade intrínseca da argila de 

capacidade de troca de cátions. 
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 Após o tempo de incubação nas trincheiras, os perfis de solo P7 e P8 tiveram um 

aumento na concentração de Pb que também variou conforme a disponibilidade de argila no 

solo, ou seja, nos horizontes mais profundos (60cm) que possuíam maior porcentagem de 

argila, a concentração do metal foi maior. 

 Comparando os valores das densidades (ρ) dos detectores CR-39, que são de 4,77 e 

4,74 x 104 cm-2  respectivamente ao detector 1 e 2,  com o detector 3 onde                                

ρ = 11,23 x 104 cm-2 , é possível determinar um aumento de mais de 235%, indicando uma 

maior influência da emanação de Rn na região do ponto P2, caracterizada pela presença da 

falha geológica. 

 As imagens obtidas através do MEV indicaram a sedimentação de partículas grossas e 

finas simultaneamente, justamente pelo fato dos solos possuírem frações de argila, areia e silte 

(amostras bem graduadas) formando aglomerados com uma estrutura muito frágil e solta, com 

grande volume de vazios, que podem ser ocupados por água e ar, onde o átomo de Rn pode 

ser incrustado e sofrer decaimento até o átomo de Pb.  

 Contudo, em virtude dos dados apresentados, concluí-se que existe uma contribuição 

significativa quanto a concentração de Pb em solos de regiões que possuem característica de 

falhas geológicas, chegando a altas concentrações que exigem certa intervenção conforme 

indicado pela CETESB.  

8 ATIVIDADES FUTURAS 

 

 A continuidade de trabalho nessa área será a identificação e quantificação de bismuto, 

também inserido na linha de decaimento radioativo do urânio, a fim de comprovar de forma 

mais categórica esta relação de concentração de metais relativamente tóxicos em regiões de 

falhas geológicas. Propõe-se também a determinação de Pb em amostras de águas referente a 

córregos e torrentes presentes nas áreas de falhamento geológico. 
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