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RESUMO 

O Brasil vem apresentando crescimento no cultivo de cana-de-açúcar, bem como no 

número de usinas instaladas no país, ocupando hoje a posição de maior produtor mundial. O 

Estado de São Paulo destaca-se como o maior produtor do país, onde a Bacia Hidrográfica do 

Turvo/Grande é a 3ª maior do Estado. Com tal crescimento também veio a exigência do mercado 

externo sobre a produção sustentável, ou seja, necessidade de dar destinos adequados para os 

resíduos gerados em todo processo produtivo. Dentre os principais resíduos gerados na indústria 

sucroalcooleira destacam-se os efluentes líquidos, principalmente a água de lavagem (proveniente 

da limpeza de máquinas da indústria, da lavagem da cana, piso, entre outros) e a vinhaça 

(proveniente da destilação do álcool), sendo esta última apresentando um potencial poluidor muito 

elevado para os compartimentos ambientais (água, solo, ar). Visando o entendimento da dinâmica 

dos poluentes nesta região, este trabalho tem como objetivo principal avaliar a contribuição da 

atividade sucroalcooleira no aporte de poluentes para os compartimentos ambientais, como água, 

atmosfera, solo e sedimento na Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande. Neste contexto, amostras de 

água superficial e subterrânea, solo, sedimento, deposição atmosférica total e tecido vegetal foram 

coletadas no período de novembro/09 a outubro/10. Os resultados de deposição atmosférica total 

indicam que a atividade sucroalcooleira tem papel fundamental no aporte dos elementos 

quantificados, uma vez que, para a maioria dos parâmetros, a média ponderada pelo volume 

(MPV) no período de safra foi 4,5-9,5% maior do que a MPV do período de entressafra. A água 

de lavagem e a vinhaça apresentaram grandes variações nas concentrações mínimas e máximas 

obtidas, para as quais as maiores variações para vinhaça ocorreram nas determinações de TOC 

(11.117 a 30.466 mg L-1) e para a água de lavagem a condutividade (796 a 4.240 μS cm-1). Para a 

água superficial e subterrânea, a maior variação em relação ao período amostrado foi encontrada 

para o nitrato (N-NO3
-), o qual no mês de maior pluviosidade foram quantificadas as maiores 

concentrações (10,6 e 14,4 mg L-1 (N-NO3
-), respectivamente). A deposição atmosférica total 

contribui para o aporte de substâncias para o rio estudado, sendo que tal contribuição variou de 

0,8 a 37,7%, no qual as maiores contribuições foram para TOC, zinco e fósforo. O cobre, 

potássio, sódio, cálcio e zinco foram os elementos que apresentaram maior fator de 

enriquecimento no solo na região de estudo.

Palavras-Chave: Cana-de-açúcar, solo, sedimento, água superficial, vinhaça, metal.



ABSTRACT 

 Brazil has been an increase in the sugar cane cultivation, as well as the number of 

ethanol industry installed in the country. São Paulo state is the largest producer in the country, 

where the Turvo/Grande watershed is the 3rd largest producer in this state. The reasons for 

growth also came from demand of foreign markets about sustainable production and need to 

appropriate destinations for the waste generated throughout the production process. The main 

waste generated in the ethanol industry is wastewater, especially washes water (cleaning 

machines, washing sugarcane and floor and others from industrial process) and vinasse 

(derived from alcohol distillation), being this wastewater shows high pollution potential for 

environmental matrices. For understanding pollutants dynamics in the region, this study 

conducts at assessing the contribution of sugarcane and ethanol activity in the input of 

pollutants into water, atmosphere, soil and sediment in Turvo/Grande watershed. In this 

context, samples of surface water, groundwater, soil, sediment, total atmospheric deposition 

and plant tissue were collected in the period from November 2009 to October 2010. Results 

indicate that total atmospheric deposition acts intake for most parameters, since the volume-

weighted mean (VWM) was 4.5 to 9.5% greater during the harvest period compared to the 

non-harvest period.  Wash water and vinasse showed large variations in minimum and 

maximum concentrations obtained, where the largest variations to vinasse was of TOC 

analysis (11,117 a 30,466 mg L-1) and the wash water was conductivity (796 a 4,240 μS cm-1). 

For surface water and groundwater, the biggest variation occurred for nitrate, with higher 

values during the harvest period (10.6 and 14.4 mg L-1, respectively (value Ntotal). The 

contribution of total atmospheric deposition for the River ranged from 0.8 to 37.7%, where 

TOC, zinc and phosphorus had the largest contributions. The calculated Enrichment Factor 

showed that copper, potassium, sodium, calcium and zinc are enriched in relation to the soil in 

the study region. 

Keywords: Sugar cane, soil, sediment, vinasse, metal, surface water. 
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1. Introdução

O Estado de São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar do país com 

aproximadamente trezentos e quarenta e seis milhões de toneladas plantadas (UNICA, 

2011a). Na Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande, Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (UGRHI) 15, o cultivo de cana-de-açúcar está em expansão e hoje é considerada a 3ª 

maior de todas as 22 UGRHI no Estado, com uma área total cultivada de 370.342 ha, 

produzindo aproximadamente 18 milhões de m3 de vinhaça por safra. (ANDRADE, 2009; 

CANAOESTE, 2009; PLANEJAMENTO ESTADO DE SP, 2009). Os efluentes líquidos, 

também denominados água residuária, oriundos de uma usina de açúcar e álcool provém 

basicamente de dois processos: da destilação do álcool (vinhaça) e da limpeza de máquinas da 

indústria, da lavagem da cana, piso, entre outros (água de lavagem). 

A vinhaça é um resíduo rico em matéria orgânica, potássio, nitrogênio, fósforo, cálcio 

e magnésio, por este motivo pode vir a substituir de forma parcial a adubação mineral 

(LEITE, 1999). A aplicação deste resíduo pode prover alguns benefícios ao solo tais como a 

disponibilidade de nutrientes, melhora na retenção de cátions e da sua atividade microbiana 

(BIANCHI, 2008; BUENO et al., 2009). Entretanto, se usado de forma inadequada alguns 

efeitos maléficos podem ocorrer, tais como o aumento da concentração dos metais potássio, 

cálcio e magnésio, podendo assim provocar a salinização do solo, contaminação das águas 

subterrâneas e superficiais, entre outros (BIANCHI, 2008; BUENO et al., 2009). Corroborado 

com este panorama a CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, em 2005, 

estabeleceu diretrizes para o armazenamento, transporte e plano de aplicação para a vinhaça 

no solo, utilizada para fins de fertirrigação (adubação do solo por meio de água de irrigação), 

a fim de proteger as águas subterrâneas e superficiais, uma vez que a vinhaça é gerada em 

grande quantidade (14 litros de vinhaça para cada litro de álcool produzido) (ANDRADE, 

2009, CETESB, 2005). 

A constituição da água de lavagem e seu possível emprego para fins de fertirrigação 

são pouco conhecidos, sendo que não há uma normatização quanto ao destino deste efluente 

na agricultura, sendo assim, muitas vezes tratado em estações de tratamento de efluentes 

presentes dentro da própria usina geradora. Por outro lado, os produtores acreditam que a 

água de lavagem poderia ser misturada com a vinhaça e ser aplicada no solo. Neste contexto, 

a caracterização da vinhaça e da água de lavagem dará subsídios para definição sobre qual o 
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melhor destino. Pesquisa realizada nas principais bases de dados (Web of Science e Scopus, 

com as palavras chaves: “wastewater”, “sugar cane” e “metal”) não registrou nenhuma 

informação para a caracterização da água de lavagem. 

A mesma pesquisa realizada para a vinhaça encontrou estudos sobre os efeitos da 

aplicação da mesma no solo (fertirrigação) como corretivo de nutrientes, buscando obter 

maior produtividade de cana-de-açúcar, bem como reduzir o consumo de fertilizantes 

químicos e os impactos desta no ambiente (ANDRADE, 2007; BRITO et al., 2007; LEITE, 

1999; LYRA et al., 2003; MARTINELLI, 2008; PINTO, 1999). Entretanto o volume gerado 

de vinhaça e água de lavagem tem se tornado cada vez maior, superando a demanda requerida 

para fins de fertirrigação. A torta de filtro, outro resíduo gerado pela atividade 

sucroalcooleira, também pode ser utilizado em solos desgastados e com baixa fertilidade, uma 

vez que a torta de filtro apresenta quantidade de produto orgânico suficiente para a 

recuperação de solo bem como fornecimento de nutrientes no mesmo (cada tonelada de cana 

moída produz 35 quilos de torta de filtro) (FRAVET, 2007). 

Frente a este contexto, estudos que busquem avaliar a contribuição desta atividade que 

apresenta potencial para poluir e/ou contaminar os compartimentos ambientais, têm-se 

tornado de grande relevância e permitirá buscar alternativas para redução e controle da 

poluição. Várias ações têm sido feitas por parte do governo, sendo que no Estado de São 

Paulo foi criado um programa de financiamento para estudos em diferentes temas 

relacionados à atividade canavieira e bioenergia, denominado BIOEN (BIOEN, 2011). Para 

vencer as barreiras comerciais tem-se que comprovar vários itens, dentre eles há a questão 

ambiental, quanto aos impactos gerados na produção do etanol. Esta área é considerada uma 

lacuna, principalmente no contexto do entendimento da dinâmica dos poluentes oriundos de 

tal cultura nos compartimentos ambientais e da caracterização dos dois principais subprodutos 

líquidos de tal atividade. 

Ressalta-se que as usinas de açúcar e álcool geram emissões gasosas durante o 

processo industrial, na queima da palha da cana-de-açúcar e também pelo tráfego de 

caminhões, os quais acarretam no aporte de poluentes para a atmosfera e, conseqüentemente, 

podem contaminar outros compartimentos ambientais por intermédio da deposição 

atmosférica total e apenas úmida. O bagaço é produzido em grandes quantidades pelas usinas, 

em média cada tonelada de cana moída gera cerca de 150 quilos de bagaço, entretanto este 

pode ser utilizado como insumo para produção de energia elétrica, bem como fonte de 
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nutrientes (FRAVET, 2007). O efluente líquido gerado, em especial a vinhaça, é lançada do 

solo para fertilização, sendo que em eventos de chuva, podem carrear poluente para o subsolo, 

águas subterrâneas e águas superficiais, por meio do escoamento superficial agrícola.  

2. Revisão bibliográfica 

2.1.Expansão da cana-de-açúcar e seus impactos no ambiente  

Em 1975, dois anos depois da crise do petróleo, o governo brasileiro implantou o 

Programa Nacional do Álcool (Pró-álcool), o qual teve como principal objetivo estimular a 

substituição em larga escala dos combustíveis veiculares derivados do petróleo por etanol. O 

álcool pode ser produzido a partir de uma grande variedade de matrizes tais como milho, 

beterraba, materiais celulósicos, dentre outros (BALAT, 2011), entretanto no Brasil a cultura 

que melhor se adaptou foi a cana-de-açúcar. 

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a safra brasileira de 

cana-de-açúcar em 2011 será cerca de 642 milhões de toneladas, numa área plantada de 8,5 

milhões de hectares (CONAB, 2011). O Brasil tem em operação atualmente em torno de 423 

usinas de açúcar e etanol, deste total, 332 estão localizadas na região Centro Sul e 91 na 

região Nordeste do Brasil, sendo que somente o Estado de São Paulo é responsável por 

aproximadamente 60 % da produção de açúcar e etanol no Brasil (UNICA, 2010b), o que 

contribui sobremaneira na substituição do que antes eram pastagens e cultivo de laranja por 

cultivo da cana-de-açúcar. 

O uso do álcool como combustível apresenta diversas vantagens comparadas à 

gasolina, tais como redução de emissões do monóxido de carbono, compostos como enxofre, 

de material particulado e também por ser renovável (PEREIRA et al., 2006). Entretanto, 

considerando a cadeia produtiva do álcool, alguns impactos podem ocorrer ao ambiente, tais 

como a contaminação de cursos d’água por meio da lixiviação de pesticidas e fertilizantes 

utilizados no cultivo da cana, comprometimento da qualidade do solo e sedimento, produção 

elevada de resíduos bem como ocasionar problemas socioeconômicos (CORBI et al., 2006; 

OLIVEIRA et al., 2002; RIBEIRO et al., 2007). Além disso, outros impactos como poluição 

atmosférica causada pelas emissões gasosas industriais e pelas queimadas também podem 

ocorrer (LARA et al., 2005; MACEDO et al., 2008; VASCONCELOS et al., 2007). 
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2.2. Água Residuária  

Como exposto anteriormente, a água residuária de uma usina de cana-de-açúcar 

provém basicamente da destilação do álcool (vinhaça) e da limpeza da usina (manutenção das 

máquinas) e limpeza da cana (água de lavagem). 

Em 2005, a CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo publicou a 

Norma Técnica P4.231 que dispõe sobre critérios e procedimentos para armazenamento, 

transporte e plano de aplicação da vinhaça em solos agrícolas do Estado de São Paulo. A 

norma estipula, principalmente, medidas de proteção das águas superficiais e subterrâneas, 

exigindo impermeabilização de tanques de armazenamento e canais de distribuição do 

resíduo, locais passíveis de aplicação e a dose máxima de 185 kg de K2O por hectare 

(quantidade extraída pela cultura da cana-de-açúcar por hectare, por corte), calculada em 

função da concentração de potássio presente na vinhaça. Para a dosagem ideal desse resíduo 

no solo ainda deve-se considerar a fertilidade e profundidade do solo, no qual o conhecimento 

da concentração de potássio e capacidade de troca catiônica do solo devem ser conhecidos. O 

órgão ambiental estabelece também que o empreendedor deve elaborar e encaminhar todo ano 

o Plano de Aplicação de Vinhaça, um documento utilizado para fins de acompanhamento e 

fiscalização (CETESB, 2006). Neste documento não é abordada a utilização da água de 

lavagem para fins de fertirrigação; assim a caracterização deste efluente seria de grande valia 

para o direcionamento sobre seu emprego. 

Segundo Resende et al. (2006), cada litro de álcool gera de 10 a 14 litros de vinhaça 

como sub-produto, constituindo-se no maior efluente da indústria do álcool, no entanto, 

trabalhos mais antigos citam que a quantidade gerada de vinhaça era de 10 a 18 litros para 

cada litros de álcool (MIGUEL, 1991). Essa redução de resíduo gerado pode ser atribuída ao 

avanço tecnológico na produção de açúcar e álcool, com o intuito de melhorar o 

aproveitamento da cana-de-açúcar e assim a redução na geração de resíduos.

De acordo com Andrade (2007), a maioria das usinas localizadas no Estado de São 

Paulo utiliza não apenas a vinhaça, mas também a água de lavagem produzida para fins de 

fertirrigação. Por outro lado, o emprego da água de lavagem juntamente com a vinhaça na 

fertirrigação não é permitido pelo órgão ambiental, uma vez que pouco se conhece sobre os 

constituintes presentes na mesma. 
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As características físico-químicas da vinhaça são dependentes de uma série de fatores, 

sendo o monitoramento em períodos que representem a sazonalidade permitiria entender o 

efeito provocado nas características físico-químicas dessa água residuária em função do tipo 

de solo, do tipo de plantio e fertilização, da composição da matéria-prima, do sistema de 

fermentação, do tipo do processo industrial, dentre outros (PINTO, 1999).  

Dos poucos trabalhos que realizaram a caracterização da vinhaça proveniente da cana-

de-açúcar, Brito e colaboradores (2007) analisaram mensalmente amostras de vinhaça 

coletadas no período de janeiro a março de 2004 da usina de Petribu em Pernambuco, os quais 

encontraram concentrações médias de 5.000 e 26.771 mg L-1 para DBO e DQO, 

respectivamente. As concentrações de cálcio, magnésio e potássio encontradas por estes 

mesmos autores foram de 352, 16 e 1.123 mg L-1. Além disso, esses autores realizaram 

estudos de perfil de solo onde foram adicionadas doses crescentes de vinhaça variando o 

período de incubação entre 30 e 60 dias e observaram que o potássio era lixiviado da solução 

de solo.  

Resultados diferentes foram encontrados por Lyra e colaboradores (2003) em amostras 

coletadas mensalmente de dezembro de 2001 a março de 2002 na usina Ipojuca em 

Pernambuco, onde as concentrações médias de DBO e DQO na vinhaça foram de 10.000 e 

21.500 mg L-1, respectivamente. Além disso, esses autores encontraram concentrações de 560 

mg L-1 de cálcio, 340 mg L-1 de magnésio e 3.000 mg L-1 de potássio.  

Bianchi (2008) caracterizou a vinhaça gerada pela Usina da Serra, localizada no 

município de Ibaté - SP a qual encontrou valores (em mg L-1) de 1.393 (Ca), 0,6 (Cu), 60,2 

(Fe), 5.158 (K), 650 (Mg), 7,8 (Mn), 1,6 (Na) e 1,3 (Zn). Elia Neto e Nakahodo (1995 apud 

Andrade; 2005) caracterizou a vinhaça oriunda de uma agroindústria da cana-de-açúcar, e 

encontrou concentrações de Ca, Mg, Mn, Fe e Na que variaram de 71 - 515, 97 - 226, 1 - 5, 2 

- 25 e 8 - 52 mg L-1, respectivamente. 

2.3. Solo e Sedimento 

Estudos realizados por diversos pesquisadores apontaram a importância da aplicação 

da vinhaça (fertirrigação) e fertilizante no solo (LYRA et al., 2003; SILVA et al., 2007; 

SINGH et al., 2007). Segundo Lyra e colaboradores (2003) quando depositada no solo, a 
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vinhaça pode promover melhoria na fertilidade do mesmo, todavia, quando usada para este 

fim as quantidades não devem ultrapassar a capacidade de retenção de íons pelo solo, sendo 

que estes íons (principalmente nitrato e potássio) podem ser lixiviados contaminar outros 

compartimentos ambientais, como água superficial e sedimentos. No entanto, segundo Silva e 

colaboradores (2007), em solos onde a lixiviação é reduzida, pode-se esperar que ocorra 

concentração de sais no mesmo, o que pode acarretar na salinização dessa matriz com a 

aplicação da vinhaça ao longo dos anos. Singh e colaboradores (2007) relataram que a cana-

de-açúcar remove dos solos nutrientes essenciais para o crescimento, tais como nitrogênio, 

potássio, fósforo, ferro, cobre, zinco e manganês. Outras substâncias também são absorvidas 

tais como cálcio, magnésio e, em menor concentração, o sódio, (LYRA et al., 2003), e que o 

uso da vinhaça controlado pode repor parte dessas substâncias ao solo. 

Alguns dos fertilizantes empregados no cultivo da cana-de-açúcar são principalmente 

à base de nitrogênio (MARTINELLI; FILOSO, 2008; YADOV et al., 2001) e/ou fósforo 

(KORNDORFERL et al., 2009; SPAROVEK, 2001). Segundo Costa et al. (2003) os 

fertilizantes à base de nitrogênio na sua maioria são aplicados na forma da uréia (CO(NH2)2) 

e, apenas 20 a 40% deste é absorvido pela planta e o restante permanece no solo onde parte 

dele pode resultar em perdas por meio da volatilização, erosão, lixiviação, entre outros. Os 

fertilizantes à base de fósforo são aplicados predominantemente na forma de fosfatados. 

Bianchi (2008) observou que o solo fertilizado com a vinhaça apresentou aumento nas 

concentrações dos íons nitrato e amônio no lixiviado em experimento de perfil do solo, bem 

como constatou aumento na concentração de potássio, cálcio e magnésio nesses solos. 

Tejada e Gonzales (2007) estudaram as propriedades físico-químicas e biológicas do 

solo utilizado para a produção de trigo por um período de três anos fertirrigado com vinhaça 

de beterraba. Os autores observaram aumento na concentração de nitrato, carbono orgânico e 

microorganismos no solo, bem como aumento da capacidade de troca catiônica (CTC). 

Estudos realizados por Madejón et al. (2001), corroboraram com esses resultados observando 

aumento da matéria orgânica, nitrogênio e CTC. 

Segundo estudo realizado por Corbi et al. (2008), a concentração dos metais cromo, 

ferro, cobre e zinco em sedimento localizado próximo de área com plantação de cana-de-

açúcar encontra-se maior do que em sedimento próximo a área de referencia adotada.
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2.4.Água Subterrânea e Água Superficial 

Em relação à contaminação das águas subterrâneas, estas são consideradas mais 

resistentes à poluição do que as águas superficiais, pois a camada de solo atua como filtro 

físico, químico e biológico. No entanto, quando poluída o processo de recuperação é 

dispendioso e o tempo e custo é normalmente elevado (TUCCI et al., 2003; SINGH et al., 

2007). 

Andrade (2009) realizou um levantamento teórico a fim de realizar um estudo sobre os 

impactos da atividade sucroalcooleira de maneira a criar um índice de sustentabilidade 

ambiental. Este autor relacionou a atividade sucroalcooleira com a contaminação das águas 

superficiais e subterrâneas, por meio de prática excessiva de adubação química e de outros 

produtos utilizados na agricultura, os quais podem ser lixiviados e contaminar não somente as 

águas, mas também o sedimento. Entretanto, para o elemento potássio em amostras de água 

subterrânea, Gloeden e colaboradores (1991) observaram que mesmo com doses crescentes de 

vinhaça em uma área de plantação de cana-de-açúcar, a concentração de potássio foi mantida 

próxima ao valor basal nas águas subterrâneas.  

Bianchi (2008) realizou estudo em microcosmo e verificou o aumento da concentração 

de nitrato de até 4 vezes no lixiviado de solo com aplicação de vinhaça, quando comparado ao 

solo que recebeu somente adubação por KCl. Em estudo realizado por Filoso et al. (2003), foi 

demonstrado que as águas do rio Piracicaba apresentaram aporte de nitrogênio, no qual foi 

atribuído às atividades agrícolas, principalmente pela produção de cana-de-açúcar. 

2.5. Deposição atmosférica 

Os poluentes emitidos para atmosfera podem ser removidos da mesma por meio de 

incorporação nas gotas de água presentes nas nuvens (rainout) e/ou pela lavagem da 

atmosfera pela água da chuva (washout) ou ainda ser depositados por via seca pela ação da 

gravidade (AIKAWA; HIRAKI, 2009). 

A atmosfera é dividida em várias camadas, sendo que os poluentes emitidos na 

troposfera são os que mais preocupam a humanidade, pois estes podem se dispersar e serem 

transportados para longas distâncias podendo contaminar regiões remotas e distantes das 
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fontes de poluição. Regiões com cultivo de cana-de-açúcar são bastante susceptíveis à 

poluição devido aos compostos emitidos durante a atividade de queimadas. O período de safra 

ocorre, normalmente, entre abril a novembro de cada ano sendo este coincidente com a 

estação de seca na área do estudo. Lara e colaboradores (2005), em estudos realizados na 

cidade de Piracicaba no Estado de São Paulo, constataram que nos meses de maior seca foram 

quantificadas concentrações mais elevadas (cerca de 2 a 10 vezes maior) dos metais Al, K, 

Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr e Pb, do que nos meses mais chuvosos.  

Na investigação de carbono orgânico dissolvido (DOC) em água de chuva nas cidades 

de Araraquara e Ribeirão Preto no Estado de São Paulo, Coelho e colaboradores (2008) 

encontraram concentrações de DOC acima de 1.000 mol L-1. Apesar do DOC poder ser 

proveniente de várias fontes como a combustão dos combustíveis, atividades industriais e do 

transporte de longas distâncias, estes mesmos autores constataram que em período de 

queimadas houve um aumento de 50% de DOC o que aponta para a queima da palha da cana-

de-açúcar como sendo a principal fonte. Com o intuito de estudar a relação entre as fontes de 

carbono orgânico dissolvido na atmosfera com a utilização do etanol na Cidade de Ribeirão 

Preto, Campos et al. (2007) demonstraram que as fontes de DOC estão associadas com 

praticamente todas as fases da produção do etanol, entre elas a queima da palha da cana-de-

açúcar para facilitar o corte, a queima do bagaço como fonte de energia nas usinas e o uso do 

etanol pelos veículos automotores. 

Segundo vários pesquisadores (AYDIN et al., 2010; KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 

2001; MCBRIDE; SPIERS, 2001; TILLER, 1989) alguns metais como cádmio, cobre, e zinco 

pode ter seu aporte para a atmosfera por meio do uso de pesticidas utilizados na agricultura e 

também devido à presença destes metais em rochas fosfatadas, que podem ter seu aporte por 

meio do intemperismo ou mesmo por meio de ressuspensão de partículas do solo ou ainda 

pelo tráfego de caminhões durante o período de safra. 

O aporte de espécies de enxofre, carbono, fósforo e nitrogênio para atmosfera podem 

ser relacionados com atividade humana, tais como a agricultura, queima de combustíveis 

fósseis e biomassa, exaustões industriais e de veículos automotores (FELIX; CARDOSO, 

2004; LIVINGSTON; RIEGER; WINER, 2009; MACHADO; CARDOSO; ALLEN, 2008; 

ROCHA; ROSA; CARDOSO, 2009). Lara et al. (2001) determinaram o pH das amostras de 

água de chuva na região da bacia do rio Piracicaba, uma região bastante impactada pelo 

cultivo da cana-de-açúcar, onde o pH das amostras dos locais estudados mostrou-se 
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característico de chuva ácida (pH menor que 5,6). O pH característico de chuva ácida foi 

atribuído à presença de nitrato e ácidos orgânicos na atmosfera com sua emissão relacionada à 

queima de biomassa. Por outro lado, Medeiros (2011) caracterizou amostras de deposição 

atmosférica (apenas úmida e total) durante os anos de 2009 e 2010 na cidade de São José do 

Rio Preto. Este autor obteve valores de pH maiores no período de safra do que entressafra, 

sendo este comportamento associado à presença de cinzas oriundas da queima da palha da 

cana-de-açúcar. 

2.6. Área de Estudo 

Em 1994 por meio da Lei 9.034 instituiu-se o Plano Estadual de Recursos Hídricos e 

neste, o Estado de São Paulo foi dividido em 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (UGHRI) visando a conservação, preservação e recuperação desses recursos 

naturais. O projeto em questão está inserido na UGHRI-15, denominada como Bacia 

Hidrográfica do Turvo/Grande com área de 1,76 milhões de ha, onde a área com produção de 

cana-de-açúcar é de 21,6% deste total (ANDRADE, 2009). A Figura 1 mostra os pontos de 

coleta, os quais estão localizados em um local típico e representativo da atividade 

sucroalcooleira, sendo uma sub-bacia da Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande. A amostragem 

de deposição atmosférica total e água subterrânea (P1) estão localizadas por volta de 1,5 Km 

de uma usina com elevada produtibilidade. A amostragem de água superficial e sedimento 

(P2) foram realizadas em uma área cercada de cultivo de cana-de-açúcar com fertirrigação 

com vinhaça, onde foram realizadas as amostragem do solo e tecido vegetal (P3).   

É importante destacar que o Estado de São Paulo é responsável por 60% da produção 

brasileira de açúcar e álcool, e a região noroeste já conta com 30% deste total produzidos por 

30 usinas (ANDRADE, 2009). 
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Figura 1. Mapa de satélite dos pontos de amostragem, no qual P1: localização do amostrador passivo de 
deposição total e coletas de água subterrâneas; P2: coletas de água superficial e sedimento no rio e 
P3: coleta de solo e tecido vegetal. Fonte: Google maps. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009), na região 

predominam solos do tipo argissolos vermelho-amarelo, onde a principal característica desse 

solo é o aumento de argila em profundidade. Por esse motivo a velocidade de infiltração da 

água é muito rápida na superfície e lenta em subsuperfície, o que pode tornar o solo 

fragilizado quanto à erosão. 

O clima é tropical com temperatura média de 25°C, onde segundo a CETESB (2009) 

no ano de 2008 no período de dezembro a março foram os meses de maior ocorrência de 

chuva com valores entre 100 e 300 mm ao mês.  

3. Objetivos 

3.1.Objetivo geral 

Este trabalho teve como objetivo principal avaliar a contribuição da atividade 

sucroalcooleira no aporte de poluentes para os compartimentos ambientais, como água, 

atmosfera, solo e sedimento em uma sub-bacia representativa localizada na Bacia 

Hidrográfica do Turvo/Grande. 
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3.2 Objetivos específicos

- Caracterização físico-química da água residuária (vinhaça e água de lavagem) por meio da 

determinação dos metais potássio, ferro, cobre, zinco, manganês, sódio, cádmio cálcio, 

magnésio e cromo, bem como de carbono orgânico total (TOC), pH, condutividade (CE), 

nitrato, sulfato e fósforo.    

- Caracterização dos compartimentos ambientais água superficial, subterrânea e atmosfera de 

uma região com atividade canavieira, com relação aos compostos acima citados mais o Al. 

- Caracterização das matrizes solo e sedimento com relação a presença de alumínio, potássio, 

ferro, cobre, zinco, manganês, sódio, cádmio cálcio, magnésio e cromo, pH e condutividade  

- Caracterização do tecido vegetal da cana-de-açúcar por intermédio da determinação das 

concentrações de alumínio, potássio, ferro, cobre, zinco, manganês, sódio, cádmio, cálcio, 

magnésio e cromo. 

- Estimar a contribuição da deposição atmosférica total no aporte de poluente para as águas 

superficiais. 

- Determinação do fator de enriquecimento para estimar contribuição das queimadas e a 

ressuspensão do solo para a atmosfera. 

- Avaliação a dinâmica dos compostos entre os compartimentos ambientais. 

4. Parte Experimental 

4.1. Materiais e equipamentos 

 Os seguintes materiais e equipamentos foram dispensados para o desenvolvimento do 

trabalho:  

   A) Vidrarias (Laborglas), B) Micropipetas (Eppendorf – Research), C) Sistema de 

produção de água deionizada (Millipore – Direct-Q), D) Balança analítica (Shimadzu – 

AX200), E) Espectrofotômetro de UV-Vis (Femto – 700Plus), F) Espectrofotômetro de 
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Absorção Atômica com Atomização por Chama - FAAS (Varian – AA240FSZ), G) 

Espectrofotômetro de Absorção Atômica com Atomização por Forno de Grafite e corretor 

Zeeman - GFAAS (Varia - AA280Z), H) Medidor Multiparâmetro pH/Cond/TDS/Temp 

(Hanna, HI991300), I) Medidor de Oxigênio Dissolvido (Hanna, HI9146-04), J) Analisador 

de Carbono Orgânico Total (Shimadzu – TOC-VCSN) e L) Destilador de ácidos Sub-boiling 

(Marconi), M) Bloco Digestor (Marconi), Chapa Agitadora (Logen). 

4.2 Reagentes e Vidrarias 

 Os reagentes utilizados para a determinação dos metais, bem como os padrões 

comerciais dos mesmos foram todos de alta pureza (Sigma-Aldrich e Fluka). Os ácidos 

empregados no preparo de soluções foram destilados em um destilador sub-ebulição anterior a 

sua utilização. As vidrarias foram lavadas com detergente e enxaguadas com água da torneira 

abundantemente e três enxágües com água deionizada. Depois de limpa as vidrarias foram 

submergidas no banho de ácido clorídrico a 10% (v/v) e mantidos durante 24 horas (USEPA; 

1994). 

4.3 Amostragem, preservação e preparo da amostra 

4.3.1 Água de deposição atmosférica total, água subterrânea e água 

superficial. 

Para a caracterização dos metais (alumínio, potássio, ferro, cobre, zinco, manganês, 

sódio, cádmio cálcio, magnésio e cromo) na água de deposição total, água subterrânea e água 

superficial, as amostras foram coletadas em garrafas de polietileno tereftalato (PET) de água 

mineral previamente limpa. Um volume de 510,0 mL foi amostrado para cada tipo de amostra 

tomando o cuidado de enxaguá-las três vezes com a amostra antes de preenchê-las. Todas as 

amostras coletadas para a quantificação de metais foram preservadas em campo com 

aproximadamente 5,0 mL de HNO3 2,0 mol L-1 para se obter um pH menor que 2 e mantidas 

sob refrigeração até a chegada ao laboratório, onde posteriormente, foram armazenadas em 

geladeira a 4ºC até o momento da quantificação. 

Os procedimentos de amostragem das amostras de água superficial seguiram as 
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recomendações da NBR 9898 onde foram feitas lavagens do frasco com a própria amostra e 

seguido de coleta de 15 a 30 cm de profundidade. Para a água subterrânea, foi realizada a 

amostragem conforme a Norma da CETESB 6410, na qual foi feita a lavagem do frasco com 

amostra de água e depois coleta diretamente da mangueira que sai do poço de 

aproximadamente 11 metros de profundidade.  

Para a quantificação de carbono orgânico total (TOC), as amostras foram coletadas em 

frascos de vidro com tampa, e mantidas em geladeira até o momento da análise não 

ultrapassando prazo de 7 dias. Ressalta-se que as amostras de deposição atmosférica total e 

água residuária foram coletadas em frascos plásticos. 

Para a quantificação de nitrato e fósforo, no qual possuem prazo de validade de 2 e 28 

dias, respectivamente, as amostras foram preservadas com H2SO4 concentrado até pH < 2 (4 

ºC). E, por fim para a quantificação de sulfato as amostras foram refrigeradas e quantificadas 

em até 7 dias.  

Para a coleta de deposição atmosférica total foi utilizado um amostrador manual 

(Figura 2), sendo que as amostragens foram coletadas logo após cada evento de chuva. Um 

total de 39 amostras de deposição atmosférica total foram obtidas no período de novembro de 

2009 a Novembro de 2010.  

Figura 2. Foto do amostrador de deposição atmosférica, o qual está alocado no ponto descrito na Figura 1 para 
coleta da deposição total. O amostrador é constituído de um galão de policarbonato de 20,0 L cortados 
ao meio e ligado a uma garrafa de Polietileno Tereftalato (PET), na qual as amostras de deposição 
total foram recolhidas a cada evento de precipitação.
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4.3.2 Solo 

A coleta de solo superficial foi feita no local P3 (Figura 1) nos meses de fevereiro e 

julho de 2010. Para a amostragem de solo, seguiram-se as recomendações da USEPA 2012 

(USEPA, 2000), onde, removeu a camada superior do solo, coletando-se seis amostras de 

aproximadamente 20cmx20cmx20cm (Figura 3) em saco plástico. Em seguida fez-se a 

homogeneização e o quarteamento dessas seis amostras (Figura 4) para a obtenção de uma 

amostra composta. Obtida a amostra única, foi seca (temperatura ambiente) em capela, sendo 

em seguida macerado em almofariz descontaminado retirando as impurezas e reservando-o 

em local seco.   

Figura 3. Detalhes do perfil de solo superficial 
amostrado em uma área com aplicação de 
vinhaça.

Figura 4. O último quarteamento feito para a 
obtenção de uma amostra composta dos 
seis pontos amostrados.

4.3.3 Sedimento 

A amostragem de sedimento foi feita de acordo com o método USEPA 2016 (USEPA, 

1994) nos meses de fevereiro e julho de 2010. Para isto, utilizou uma draga do tipo Van-Veen 

(Figura 5), tomando o cuidado de descartar as amostras que se encontravam em contato com a 

parte metálica da mesma. O sedimento coletado foi reservado em saco plástico e congelado a 

-18°C até o momento da análise. 
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Figura 5. Foto do amostrador de sedimento superficial do tipo Van-Veen utilizado na coleta de sedimento de 
um corpo aquático margeado por plantações de cana-de-açúcar. 

4.3.4 Tecido vegetal 

A amostragem de tecido vegetal foi realizada segundo procedimento descrito pela 

EMBRAPA (2009) nos meses de fevereiro e julho de 2010, perfazendo área de 

aproximadamente 3.000 m2, com seis pontos de coleta, sendo coletadas quinze folhas por 

ponto. Tomou-se o cuidado de coletar apenas as folhas verdes (sem ressecamento) e após a 

coleta realizou a limpeza com algodão umedecido com água deionizada folha por folha para a 

remoção de resíduos. Em seguida, as folhas foram levadas para a estufa onde realizou a 

secagem a temperatura de 60°C por 3 horas. Retirou-se as folhas da estufa, transferindo para 

um dessecador, até a temperatura ambiente. Procedeu-se a pesagem e retornando as amostras 

para a estufa, até a obtenção de peso constante. As amostras (folhas) foram trituradas em 

almofariz e armazenadas em recipiente de plástico com tampa, descontaminado e mantidas 

em dessecador até a análise. 

4.3.5 Vinhaça e água de lavagem 

As amostras de vinhaça e água de lavagem foram coletadas mensalmente e 

refrigeradas, pela própria usina fornecedora, em frascos plásticos (PET), no período de 
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novembro de 2009 a outubro de 2010, no período da manhã e entregues ao laboratório. As 

amostras foram preservadas e armazenadas conforme a finalidade da análise seguindo as 

recomendações da USEPA (1994) e APHA (2005). A Figura 6 mostra o aspecto das amostras 

de água de lavagem de um mês para o outro. 

Figura 6. Amostra de água de lavagem, A) Mês de fevereiro/10; B) Mês de março/10 depois da agitação 
(solubilizado) e C) Mês de março/10 com o particulado no fundo (decantado).

Ainda com relação ao aspecto da amostra de água de lavagem, no mês de agosto 2010, 

esta apresentou cor (Figura 7) e cheiro semelhantes ao da vinhaça, entretanto estavam com 

aparência levemente mais límpida. 

Figura 7.  Aspecto da água de lavagem e da vinhaça coletadas nos meses de agosto de 2010. A aparência normal 
da água de lavagem pode ser vista na Figura 6 (A). 

A B C

Particulado 
preto 

Água de 
Lavagem Vinhaça 
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4.4 Métodos 

Seguiram-se as exigências da Norma Brasileira, NBR 9898, para coleta e preservação 

das amostras, e de métodos oficiais para quantificação USEPA (1994), USEPA (1996) e 

APHA (2005), entretanto as condições de coleta das amostras foram validadas para garrafas 

PET. Os parâmetros condutividade e pH foram todos quantificados em campo com o uso do 

equipamento multiparâmetros para as amostras de água subterrânea e superficial. Outros 

parâmetros como: carbono orgânico total, sulfato, nitrato, metais e fósforo foram 

quantificados em laboratório após coleta e preservação das amostras.  

Em relação às análises de nitrato foram utilizados dois métodos distintos: um para a 

quantificação nas amostras de deposição total, água superficial e subterrânea (APHA, 2005); e 

outro para a quantificação de nitrato nas amostras de vinhaça e água de lavagem (RUMP; 

KRIST,1992). Foram utilizados os dois procedimentos uma vez que a matéria orgânica é o 

principal interferente no método descrito em APHA (2005). Estudos de adição e recuperação 

foram realizados nas amostras a fim de verificar a exatidão dos métodos utilizados. 

 O Laboratório de Estudos em Ciências Ambientais (LECA), no qual este trabalho foi 

desenvolvido, participou de dois Ensaios de Proficiência durante o ano de 2009 e 2010 

(Anexo A). Um deles foi promovido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) e consistiu na quantificação dos metais cobre, zinco e potássio em amostras de 

tecido vegetal para o ano de 2009 e dos metais cobre, zinco, potássio, sódio, manganês e ferro 

para o ano de 2010. O outro foi promovido pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) para análise de bário em amostra de água 

para o ano de 2009. O ensaio de proficiência realizado pela EMBRAPA ano 2009, consistiu 

de 4 rodadas, onde cada uma continha 3 amostras de tecido vegetal. Para o ano de 2010 foram 

5 rodadas, onde cada uma tinha 2 amostras de tecido vegetal. As amostras foram decompostas 

empregando o Método 3050B da USEPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos, 1996) e os metais foram determinados por Espectrofotometria de Absorção Atômica 

com Atomização por Chama (FAAS). O ensaio de proficiência do INMETRO foi feito para 

uma amostra de água e o metal bário foi determinado por Espectrofotometria Absorção 

Atômica com Atomização por Forno de Grafite (GFAAS). Os resultados se mostraram 

satisfatório para a maioria desses ensaios de proficiência como explanado no ANEXO A. 
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4.5 Decomposição ácida das amostras de água residuária, solo, sedimento 

e tecido vegetal para determinação dos metais. 

Há vários métodos para decomposição ácida, onde os mais utilizados são por via 

úmida que consiste no aquecimento da amostra na presença de ácidos oxidantes ou com 

ácidos oxidantes com peróxido de hidrogênio. Com a presença do aquecimento a amostra é 

oxidada permitindo que os elementos a serem determinados fiquem disponíveis na solução na 

forma inorgânica para serem quantificados. 

4.5.1 Determinação de metais em solo e sedimento 

Para a quantificação de metais em amostras de sedimento optou-se pelo emprego do 

Método 3050B da Agência de Proteção Ambiental de decomposição ácida (USEPA) 

(USEPA, 1996). Para isto, 1 a 2 g da amostra úmida previamente homogeneizada foi 

transferida para um tubo, ao qual adicionou-se 10,0 mL de HNO3 1:1 (v/v). O tubo foi 

parcialmente coberto com filme plástico e levado o bloco digestor no interior de uma capela, 

onde a amostra foi aquecida a uma temperatura de 95°C ± 5°C por um período de 15 minutos. 

Após esse período, retirou-se a amostra do bloco digestor e após a mesma ter sido resfriada, 

adicionou-se 5,0 mL de HNO3 concentrado, aquecendo-a novamente a 95°C ± 5°C por um 

período de 30 minutos. Esta etapa foi repetida até que nenhum vapor marrom fosse gerado 

pela amostra, indicando que a reação da amostra com o ácido foi completa.  

Em seguida, a amostra foi retirada do bloco digestor e resfriada, adicionando 2,0 mL 

de água deionizada e 3,0 mL de H2O2 30% (v/v). O tubo contendo a amostra foi então 

recolocado no bloco digestor onde foi aquecido até que a amostra apresentasse uma 

efervescência mínima. A amostra foi removida do bloco aquecedor, resfriada e alíquotas de 

1,0 mL de H2O2 30% (v/v) foram adicionadas com posterior aquecimento até que não 

houvesse alterações na aparência geral da amostra. Após adições suficientes de H2O2 30% 

(v/v), a amostra foi aquecida a uma temperatura de 95°C ± 5°C por 2 horas, e posteriormente 

resfriada. Na sequência, adicionou-se 10,0 mL de HCl concentrado à amostra, aquecendo-a 

em bloco digestor a uma temperatura de 95°C ± 5°C por 15 minutos. Após esse período, 

removeu-se a amostra do bloco digestor e esperou-se resfriar.     
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Depois de resfriada, a amostra foi filtrada com papel de filtro whatman nº 41 e o 

filtrado transferido para um balão volumétrico de 100 mL, aferindo-se o volume indicado com 

água deionizada. Esse procedimento foi realizado em triplicata tanto para as amostras quanto 

para o branco. 

4.5.2 Determinação de metais em água residuária 

  As amostras de água de lavagem e vinhaça foram decompostas utilizando-se o Método 

3030G (APHA, 2005), sendo que a decomposição da amostra é feita mediante uma 

combinação de ácido nítrico e sulfúrico. Para a decomposição, tomou-se 20,0 mL de amostra 

com uma pipeta volumétrica descontaminada e transferiu para o tubo do bloco digestor. 

Posteriormente adicionou-se 10,0 mL de ácido nítrico e deixou a uma temperatura de 95°C ± 

5°C por duas horas. Em seguida, resfriou-se a amostra para a adição de mais 10,0 mL de 

ácido nítrico e 10,0 mL de ácido sulfúrico. Retornou-se ao bloco digestor a temperatura de 

95°C ± 5°C por mais duas horas. Como não havia mais a liberação de vapor marrom retirou 

novamente a amostra do bloco digestor e esperou que a temperatura abaixasse. Volumes de 

3,0 mL de H2O2 30% (v/v) foram adicionados fazendo com que as amostras apresentassem

efervescência mínima quando aquecidas. Alíquotas de 1,0 mL foram adicionadas, seguidas de 

aquecimento, até que não houvesse alteração nas amostras. Deixou as amostras em 

aquecimento por mais duas horas.  

Depois de resfriada, a amostra foi filtrada com papel de filtro whatman nº 41 e o 

filtrado foi transferido para um balão volumétrico de 100 mL, aferindo-se o volume indicado 

com água deionizada. Esse procedimento foi realizado em triplicata tanto para as amostras 

quanto para o branco. 

4.5.3 Determinação de metais em tecido vegetal 

 As amostras de tecido vegetal foram descompostas utilizando o método 3050B da 

Agência de Proteção Ambiental de decomposição ácida (USEPA) (USEPA, 1996). A 

decomposição foi feita utilizando a mistura de ácido nítrico e peróxido de hidrogênio, onde a 

amostra foi parcialmente oxidada com o ácido nítrico e o restante oxidado pelo peróxido de 
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hidrogênio. Para a decomposição pesou-se 1,0 grama de amostra e adicionou-se 10,0 mL de 

HNO3 concentrado aquecendo a 95°C ± 5°C por duas horas em bloco digestor. Como a 

presença de fumaça marrom era aparente, retirou a amostra do bloco digestor para que 

resfriasse e adicionou-se mais 5,0 mL de HNO3 concentrado e, em seguida, retornando para o 

bloco digestor por mais 2 horas. Volumes de 3,0 mL de H2O2 30% (v/v) foram adicionados 

fazendo com que as amostras apresentassem efervescência mínima quando aquecidas. 

Alíquotas de 1,0 mL de H2O2 30% (v/v) foram adicionadas, seguidas de aquecimento, até que 

não houvesse alteração nas amostras. As amostras foram mantidas em aquecimento por mais 

duas horas. 

Depois de resfriada, a amostra foi filtrada com papel de filtro whatman nº 41 e o 

filtrado foi transferido para um balão volumétrico de 100,0 mL, aferindo-se o volume 

indicado com água deionizada. Esse procedimento foi realizado em triplicata tanto para as 

amostras quanto para o branco. 

4.6 Condições Instrumentais para Quantificação de Metais por FAAS.  

A Tabela 21 (Anexo B) mostra as condições instrumentais sugeridas pelo fabricante 

do equipamento e utilizadas na determinação dos metais potássio, sódio, cálcio e magnésio, 

no modo de emissão atômica e zinco, no modo de absorção atômica (VARIAN, 1988). 

4.7 Condições Instrumentais para Quantificação de Metais por GFAAS. 

 As Tabelas de 22 a 27 (Anexo B) mostram as condições instrumentais para 

determinação dos metais cádmio, cobre, cromo, ferro, manganês, alumínio, respectivamente, 

sugeridas pelo fabricante do equipamento (VARIAN, 1988). Vale ressaltar que para a 

quantificação dos metais totais Cr e Cd em amostras de água residuária (vinhaça e água de 

lavagem) e para o metal Cu em amostras de água de lavagem a rampa de temperatura foi 

modificada para melhor atomização das amostras. Assim, nesses dois casos aumentou-se uma 

etapa na rampa de aquecimento, aumentando assim o tempo e a temperatura de pirólise das 

amostras para a remoção lenta e completa do resíduo de matéria orgânica. Para a 
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quantificação de cádmio, cobre, cromo, ferro, manganês foi utilizado modificador químico 

contendo 1500 mg L-1 de Pd e 1000 mg L-1 de Mg(NO3)2 (Welz et al., 1988). 

5. Resultados e Discussão 

5.1 Adaptação dos Métodos Analíticos

Os métodos de determinações de fósforo (na forma de fosfato), nitrato e sulfato são 

todos baseados na técnica espectrofotométrica. Na quantificação de sulfato a leitura é feita 

considerando a absorbância da amostra antes de adicionar o sal de cloreto de bário e após a 

adição, lendo a turbidez ocasionada nas amostras devido à reação do sulfato presente na 

amostra com o bário adicionado (cloreto de bário). A leitura feita antes da adição do cloreto 

de bário é necessária para descontar a interferência provocada pela presença de cor das 

amostras.  

De acordo com o método analítico empregado, a matéria orgânica pode provocar efeito 

de matriz interferindo na quantificação de nitrato e fósforo. A determinação de nitrato é feita 

por meio da reação do nitrato com o reagente tartarato de sódio e potássio em meio alcalino. 

Já a determinação de fósforo consiste na reação em meio ácido de molibdato de amônio, 

tartarato de antimônio e potássio com ortofosfato, para formar um ácido que é reduzido para 

molibdênio pelo ácido ascórbico (APHA, 1998). Como as amostras de água de lavagem e 

vinhaça apresentaram concentrações consideráveis de matéria orgânica a quantificação destes 

parâmetros foi realizada comparando o método de padrão externo e de adição padrão (Miller e 

Miller, 2002). 

Nas Figuras 8 e 9 estão apresentadas as curvas de regressão das absorbâncias obtidas 

empregando a curva de adição padrão e de padrão externo feitas em triplicata, e as equações 

de 1 a 3 (a e b), bem como o valor de t de Student com grau de liberdade como sendo (n-2) 

foram empregadas para  calcular os desvios de confiança de Sx/y, Sa e Sb. Os valores limites de 

confiança para a e b foram calculados com base nas equações 4 e 5 (Miller e Miller, 2002). 
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Figura 8. Gráfico das absorbâncias obtidas com a curva 
de adição de padrão versus absorbâncias 
obtidas com a curva de padrão externo para 
fósforo. Valores de a = 0,098; b = 0,899; r2 = 
0,98. 
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Figura 9. Gráfico das absorbâncias obtidas com a 
curva de adição de padrão versus 
absorbâncias obtidas com a curva de padrão 
externo para nitrato. Valores de a = 0,39; b
= 0,85; r2 = 0,996.

Equação 4

Equação 5

Tabela 1. Valores de a e b com seus respectivos valores de confiança com nível de significância de 95%. 

Nitrato Fósforo 

Coeficiente angular (a) 0,39 ± 1,1 0,098 ± 2,2 

Coeficiente Linear (b) 0,85 ± 0,9 0,899 ± 0,9 

 Comparando-se os valores dos coeficientes angular e linear com os seus respectivos 
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limites de confiança (Tabela 1) com os coeficientes angular e linear de nitrato e fósforo 

(Tabela 2), observa-se que estes valores estão dentro do limite de confiança do método, 

podendo se concluir que não há interferência de matriz na quantificação de nitrato e fósforo 

nas amostras de água de lavagem e vinhaça.  Por exemplo, o coeficiente angular e o limite de 

confiança para nitrato é de 0,39 ± 1,1 (Tabela 1) e o coeficiente angular do nitrato (Tabela 2) 

é de 0,15. Considerando que o limite de confiança é de 1,1, então o intervalo dos coeficientes 

angulares 0,39 e 0,15 estão dentro do limite de confiança. 

   

5.2 Figuras de Mérito dos Métodos Analíticos Empregados

As curvas analíticas de todos os parâmetros foram feitas todas às vezes anteriores à 

quantificação das amostras. Todas as análises foram realizadas em triplicata. Para o cálculo do 

Limite de Detecção (LD) dos métodos analíticos realizou-se a leitura de dez brancos de cada 

parâmetro estudado. O cálculo do LD foi feito de acordo com Miller e Miller (2002), 

conforme descrito na Equação 6. O Limite de Quantificação (LQ) foi realizado utilizando o 

LD conforme a Equação 7. 

B
xSDLD 3====                                                Equação 6 

Onde: SD = desvio padrão da absorbância da leitura de dez brancos; 

 B = coeficiente angular da curva analítica 

                      33,3×= LDLQ  Equação 7 

Nas Figuras de 24 a 28 (Anexo C) podem ser observadas as curvas analíticas de nitrato 

(APHA, 2005), nitrato (RUMP; KRIST, 1992), sulfato tampão A, sulfato tampão B e fósforo. 

A Tabela 2 apresenta os valores de comprimento de onda empregado (  máximo), regressão 

linear, equação da reta e limite de quantificação (LQ) dos parâmetros nitrato, sulfato, fósforo, 

TOC e NPOC para a quantificação em amostras de vinhaça, água de lavagem, água de chuva, 

água subterrânea e água superficial. 

 Nas Figuras de 29 a 33 (Anexo C), podem ser observadas as curvas analíticas para os 

metais Potássio, Sódio, Cálcio, Magnésio e Zinco quantificados empregando um 

Espectrofotômetro de Absorção Atômica com Atomização por Chama.
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Tabela 2. Valores para   máximo, regressão linear, equação da reta, LQ (mg L-1) para os parâmetros nitrato, 
sulfato, fósforo, TOC e NPOC.

Parâmetros  máximo (nm) Regressão linear Equação da reta LQ (mg L-1) 

Nitrato 220 R=0,995 Y=0,1126+0,15X 0,23 

Sulfato1 * R=0,991 Y=-0,0453+0,01X 1,82 

Sulfato2 * R=0,995 Y=0,0923+0,01X 1,09 

Fósforo 881 R=0,999 Y=0,0876+0,71X 0,01 

TOC - R=0,997 Y= 0,092+3,27X 0,03 

NPOC - R=0,999 Y=0,0919+3,26X 0,03 

Na Tabela 3 os valores de concentração característica, regressão “New Rational®” 

equação de regressão “New Rational®” e limite de detecção.  O LD para as análises 

realizadas no FAAS e GFAAS foi calculado de acordo com as Equações 8 e 9, nas quais 

foram utilizados a concentração característica (concentração do elemento que apresenta uma 

absorbância de 0,0044), sensibilidade do método e desvio padrão da leitura de dez 

absorbâncias da solução de branco (BUTCHER; SNEDDON, 1998). O LQ foi calculado 

conforme a Equação 7. 

s
xSDLD 3= Equação 8

s
Cc 0044,0= Equação 9

No qual: 

  LD: limite de detecção; 

  SD: desvio padrão da absorbância da leitura de dez brancos; 

  Cc: concentração característica; 

  s: sensibilidade. 

1 Curva feita com tampão A. 
2 Curva feita com tampão B.
*como não é um processo de absorção não tem sentido falar em  máximo, portanto, o 
empregado foi 420 nm. 
- A detecção foi feita por um detector de infravermelho não dispersivo.
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Tabela 3. Regressão “New Rational®”, Equação de regressão “New Rational®” e Limite de Detecção (LQ) para 
os metais Potássio, Sódio Cálcio, Magnésio e Zinco, quantificados por FAAS. 

Parâmetros Concentração 

Característica

(mg L-1)

Regressão 

New 

Rationa®l 

Equação New Rational® LQ 

(mg L-1) 

Potássio 0,009 R= 0,992 
( )46522,054642,026958,0 +×−××

=
AAA

AConc 0,010 

Sódio 0,004 R= 0,997 
( )99946,076421,1,037128,1 +×−××

=
AAA

AConc 0,023 

Zinco 0,004 R= 1,000 
( )00092,000036,001265,0 +×−××−

=
AAA

AConc 0,003 

Cálcio 0,050 R = 0,999 
( )08610,006145,003529,0 +×−××

=
AAA

AConc 0,023 

Magnésio 
0,030 R = 0,999 

( )14275,000811,010670,0 +×−××−
=

AAA
AConc 0,076 

Conc = Concentração do Analito; A = Absorbância do Analito de Interesse. 

Tabela 4. Concentração Característica, Regressão “New Rational®” e Equação de Regressão “New Rational®” 
para os metais Cádmio, Cobre, Cromo, Ferro, Manganês e Alumínio por GFAAS. 

Parâmetros Concentração 

Característica 

(μg L-1) 

Regressão 

New 

Rational®

Equação New Rational® LQ  

(μg L-1) 

Cádmio 0,07 R= 1,000 
( )05897,025081,061071,5 +×−××

=
AAA

AConc 0,03 

Cobre 1,19 R= 1,000 
( )00378,002260,046313,0 +×−××

=
AAA

AConc 0,33 

Cromo 0,27 R= 1,000 
( )01657,001767,004217,0 +×−××

=
AAA

AConc 0,66 

Ferro 0,27 R= 1,000 
( )01609,003675,005929,0 +×−××

=
AAA

AConc 3,36 

Manganês 0,37 R= 1,000 
( )01186,000135,001221,0 +×−××

=
AAA

AConc 1,66 

Alumínio 4,72 R= 1,000 ( )00093,000027,000004,0 +×+××
=

AAA
AConc 4,69 

 Conc =  Concentração do Analito; A = Absorbância do Analito de Interesse. 

Nas Figuras de 34 a 39 (Anexo C), podem ser observadas as curvas analíticas para os 

elementos Cádmio, Cobre, Cromo, Ferro, Manganês e Alumínio e na Tabela 4 os valores de 

concentração característica, regressão “New Rational®” equação de regressão “New 

Rational®” e limite de detecção para esses metais. 
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5.3 Caracterizações dos parâmetros nas amostras de água de lavagem e 

vinhaça

Nas Figuras de 10 a 15 estão representados os valores encontrados para fósforo, 

nitrato, TOC, sulfato, pH e condutividade para as amostras de vinhaça e água de lavagem com 

relação a pluviosidade acumulada no período. Destaca-se que, apesar do mês de dezembro/10 

não ser o período de safra, houve a coleta de vinhaça no início desse mês devido a 

processamento da cana-de-açúcar coletada no final de mês anterior.  

As maiores concentrações de fósforo, nitrato, TOC e sulfato foram observadas no 

período de safra da cana-de-açúcar (Figura 10 a 13). As concentrações de TOC foram de 4 a 5 

vezes maiores para a vinhaça comparada com a água de lavagem, com exceção do mês de 

agosto de 2010, onde as concentrações foram semelhantes, sendo de 33.025 mg L-1 para a 

água de lavagem e de 30.466 mg L-1 para a vinhaça. Este fato torna-se importante, pois para 

este mês, a amostra de água de lavagem apresentou-se com aspecto físico (cor e cheiro) 

similar ao da vinhaça, indicando uma possível mistura desses dois resíduos, prática esta que 

segundo Andrade (2007) pode ser utilizada para diminuir o volume de água a ser tratada e 

diluir a vinhaça e, conseguinte, utilizada para fins de fertirrigação. Entretanto esta prática não 

é permitida pelo órgão fiscalizador, pois não é de conhecimento científico o possível impacto 

que a mesma pode ocasionar no ambiente, assim a água de lavagem deveria ser direcionada 

para estação de tratamento de efluente. 
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Figura 10. Concentração de fósforo para as amostras de água de lavagem e de vinhaça com relação à 
pluviosidade para o período de novembro/2009 a outubro/2010 .
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Figura 11. Concentração de nitrato para as amostras de água de lavagem e de vinhaça com relação à      
pluviosidade o período de novembro/2009 a outubro/2010. 
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Figura 12. Concentração de TOC para as amostras de água de lavagem e de vinhaça com relação à pluviosidade 
o período de novembro/2009 a outubro/2010.
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Figura 13. Concentração de sulfato para as amostras de água de lavagem e de vinhaça com relação à 
pluviosidade o período de novembro/2009 a outubro/2010. 
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Figura 14. Valores de pH para as amostras de água de lavagem e de vinhaça com relação à pluviosidade o 
período de novembro/2009 a outubro/2010.
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Figura 15. Valores de condutividade para as amostras de água de lavagem e de vinhaça com relação à 
pluviosidade o período de novembro/2009 a outubro/2010.

Com base na Figura 15, pode-se observar que os valores de condutividade variaram de 

9,6 a 24,7 mS cm-1 para a vinhaça e de 796 a 4.240 μS cm-1 para a água de lavagem. A 

variação da condutividade para a água de lavagem foi de até 5 vezes entre os meses 

amostrados. Este comportamento pode ser justificado devido às diferentes origens desta água, 

pois ela pode ser proveniente da simples lavagem da cana-de-açúcar e pátio, bem como da 

lavagem de caldeiras que pode contribuir sobremaneira com o aumento da condutividade, 

devido aos agentes neutralizadores de acidez empregados.   

A possibilidade do uso da água de lavagem e vinhaça para a irrigação, pode ser 

avaliada com relação às classes de risco de salinização do solo, como recomendado pelo 

“United States Salinity Laboratory Staff”(Laboratório Riverside), tendo como parâmetro 

indicador a condutividade elétrica. As classes de risco são nomeadas de C1 a C5, no qual 

correspondem, respectivamente a risco baixo de salinização a não apropriada para fins de 

irrigação (Tabela 5) (ALLISON et al., 1954; SANTOS; OLIVEIRA; MASSARO, 2000;  

WIEDENFELD, 2007). 
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Tabela 5: Avaliação das classes de risco de salinidade do solo como recomendado pelo “United States Salinity 
Laboratory Staff (Laboratório Riverside)” (ALLISON et al., 1954). 

Classe Risco de Salinização Condutividade 
(μS cm-1) 

C1 Baixo < 250 

C2 Moderado 250 a 750 

C3 Médio 750 a 2.250 

C4 Alto 2.250 a 5.000 

C5 Não apropriadas para 
uso de irrigação 

> 5.000 

Avaliando os dados representados na Figura 15 para a água de lavagem observa-se que 

para os meses de dezembro/10, janeiro/10, abril/10, junho/10 e setembro/10, foram 

quantificados valores de condutividade acima de 2.250  S cm -1, ficando evidente que para 

esses meses este resíduo não apresenta qualidade desejável para ser utilizada para a irrigação, 

uma vez que são classificadas pelo índice Riverside como C4 (risco alto). Para os demais 

meses, a água de lavagem apresenta valores de condutividade que o classifica como C3 

apresentando assim médio risco de salinização (SANTOS; OLIVEIRA; MASSARO, 2000). 

Os valores de condutividade observados para a vinhaça (Figura 15) foram superiores a 

C5, no qual, segundo a classificação apresentada na Tabela 11, indica que não é apropriada 

para uso em irrigação. Corroborando, alguns autores como Bueno et al. (2009) descreveram 

que a aplicação continua de vinhaça no solo pode contribuir para a salinização do solo. Dessa 

forma caso seja misturada água de lavagem com a vinhaça para aplicação no solo, esta região 

poderá ter agravado o risco de salinização do solo.

Nas amostras de água de lavagem os valores variaram entre 3,5 e 83 mg L-1 para o 

nitrato, entre 4,7 e 187 mg L-1 para o sulfato, entre 0,70 e 18 mg L-1 para o fósforo, entre 936  

a 7.821 mg L-1 para o TOC, entre 4,6 e 12,0 para o pH e entre 796 e 4.240 S cm -1 para a 

condutividade. Em relação à variação dos parâmetros quantificados descritos na Tabela 6, 

pode ser atribuída a sua procedência que não é uniforme, pois pode originar de diferentes 

fontes dentro da usina, tais como lavagem do piso da indústria, lavagem da cana-de-açúcar e 

das limpezas de máquinas, entre outros. O parâmetro que se destaca nesta amostra é a 
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condutividade que apresentou valores muito distintos nos meses amostrados como dito 

anteriormente (Figura 15), as quais foram até 170 vezes superiores quando comparados às 

amostras de vinhaça.  

Na Tabela 6, estão representados os valores mínimos e máximos encontrados na 

vinhaça e comparação de valores de vinhaça encontrados por outros autores. Ressalta-se que 

este trabalho é pioneiro na caracterização de água de lavagem, uma vez que não foram 

encontrados outros trabalhos nas bases de dados consultadas com as palavras chaves “sugar 

cane”, wastewater”,“metal” (scopus e web of science).  

Em relação ao pH para as amostras de vinhaça a variação entre os períodos amostrados 

foi 4,2 a 4,9. Diversos autores encontraram esse mesmo comportamento nos monitoramentos 

de pH (Tabela 6). De fato não era esperado grandes variações entre os resultados, uma vez 

que a vinhaça é proveniente do processo de fermentação do caldo, sendo assim o pH alterado 

poderia comprometer a eficiência da fermentação  (ANDRADE, 2007).   

Para a vinhaça, pode-se observar que, de modo geral, os valores quantificados pelos 

autores citados na Tabela 6 estão na mesma faixa encontrada neste trabalho, com exceção do 

sulfato e fósforo no qual Pinto (1999) encontrou valores cerca de 4 vezes menor para sulfato e 

10 vezes maior para fósforo.  

Tabela 6. Valores mínimos e máximos das análises físico químicas das amostras de vinhaça e faixa de valores 
de amostras de vinhaça analisados por outros pesquisadores. 

Nitrato 
(mg L-1)

Sulfato 
(mg L-1)

Fósforo 
(mg L-1)

Condutividade 
(mS cm -1) 

pH TOC 
(mg L-1)

Referência

Vinhaça 133 - 
731

1.125 - 
4.294

6,1 - 32 9,6 -24,7 4,2 - 4,9 11.117 - 
30.466

Este 
Trabalho 

Vinhaça 150 – 
700(1) 

600 – 
760

10 –
210

---- 3,7 – 4,6 15.000 – 
33.000(2)

Pinto, 1999 

Vinhaça 410 – 
440(1) 

---- 140 – 
160

13,8 – 14,1 4,4 – 4,5 24.450 – 
24.500(2)

Lyra, 2003 

Vinhaça 90 – 
885(1) 

790 – 
2.800

18,0 - 
188

--- 3,5 – 4,9 --- Andrade, 
2007 

(1) Valor corresponde a nitrogênio  
(2) Valor correspondente a DQO 
--- Não Analisado pelo autor 
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Ainda com relação à Tabela 6, verifica-se que há variação considerável dos resultados 

no decorrer dos meses para os parâmetros nitrato, sulfato e TOC para este e demais trabalhos. 

Esta variação é explicável uma vez que a composição da mesma pode ser afetada por fatores 

tais como a composição da matéria-prima, do tipo de solo, do sistema de fermentação, dentre 

outros (PINTO, 1999). Comparando com resultados obtidos por outros autores (SOPRAL, 

1986, apud PINTO, 1999; LYRA, 2003), encontra-se também variações entre as 

concentrações máximas e mínimas, assim como concentrações elevadas. 

Semelhante aos demais parâmetros físico-químicos, os resultados da quantificação dos 

metais também apresentou grande variação na concentração entre os meses amostrados 

(período de Nov/09 a Out/10), tanto para vinhaça quanto para a água de lavagem (Tabela 7). 

Os valores de cromo (3,0 - 200 μg L-1), sódio (49 - 148 mg L-1), potássio (2.012 - 4.639 mg L-

1), cálcio (1.076 - 3.303 mg L-1) e magnésio (619 - 1.690 mg L-1) para a amostra de vinhaça 

foram os que mais apresentaram variação no período estudado. Elia Neto e Nakahodo (1995) 

apud Andrade (2007) observaram uma grande variabilidade na concentração de metais entre 

os meses estudados corroborando com o comportamento observado neste estudo. Em 

contraste Lyra (2003) encontrou pouca variação na quantificação de K, Ca, Mg e Na, nas 

amostras de vinhaça da Usina Salgado, localizada no município de Ipojuca, PE. Comparando 

os resultados das determinações de metais deste estudo com os valores citados pelos autores 

apresentados na Tabela 7, observa-se que a caracterização da vinhaça proveniente da Usina 

Petribu, Lagoa de Itaenga, PE, coletada na tubulação de saída da destilaria por Brito (2007), 

apresenta valores ligeiramente abaixo daqueles encontrados na vinhaça caracterizada neste 

trabalho e também por demais autores citados (ANDRADE, 2007; BIANCHI, 2008; BRITO, 

2007; LYRA, 2003). Este panorama reflete a heterogeneidade desse tipo de resíduo, 

heterogeneidade esta que se mostra presente tanto na vinhaça presente da mesma usina em 

diferentes meses bem como em relação a vinhaça de diferentes usinas.   
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Tabela 7. Valores mínimos e máximos encontrado neste estudo para os metais analisados na vinhaça e água de lavagem no período de Nov/09 a Out/10 e valores encontrados 
por demais autores para a vinhaça. 

Cádmio Cromo Zinco Cobre Manganês Sódio Potássio Cálcio Ferro Magnésio Referência 

μg L-1 mg L-1

Vinhaça 0,07 - 1,3 3,0 - 200 0,1 - 0,8 0,1 - 0,3 1,2 - 3,6 49,2 - 148 2.012 - 4.639 1.076 – 3.303 10,2 – 29,8 619 - 1.690 Este 

Trabalho 

Vinhaça --- --- --- --- 1,0-12,0 8,0 - 220 3.852 - 814 71 - 1096 2 - 200 97 - 456 Andrade, 

2007 

Vinhaça --- --- --- --- --- 300 - 350 3.000 - 3.100 560 - 640 --- 280 - 340 Lyra, 

2003 

Vinhaça --- --- --- --- --- 113 1.123 352 --- 16 Brito, 

2007 

Vinhaça --- --- 1,3 0,6 7,8 114 5.158 1.393 60,2 650 Bianchi, 

2008 

Água de 

Lavagem 

0,07- 1,3 0,02 - 0,2 0,1 - 0,2 0,03-0,2 0,05 - 0,6 53,3-3.885 4,5 - 95,3 62,7 – 465 0,4–16,3 0,2 – 54,0 Este 

Trabalho 

--- Não Analisado pelo autor
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O potássio é o elemento de maior interesse presente na vinhaça devido seu elevado 

potencial como nutriente às plantas. Tanto isso é verdade que a Norma P4.231 da CETESB 

que discrimina limites para a aplicação de vinhaça no solo leva em conta a quantidade de 

potássio presente na mesma. Para este estudo concentrações de K na vinhaça variaram de 

2.012 até 4.639 mg L-1, encontrando-se na mesma faixa de concentração que outros autores 

para amostras oriundas de usinas localizadas nos Estados de Pernambuco e São Paulo 

(LYRA, 2003; BIANCHI, 2008;  ANDRADE (2007 apud ELIA NETO E NAKAHODO 

(1995)). Entretanto, apesar de o potássio ser o metal limitante para aplicação de vinhaça, na 

região de estudo o elemento cromo também se mostra importante devido a seus elevados 

valores que tem sido encontrados nas em águas subterrâneas (BERTOLO et al., 2009). O 

cromo se encontra presente na vinhaça em uma faixa de 3,0 a 200 μg L-1 ( Tabela 7) e apesar 

da concentração encontrada na água subterrânea estar abaixo do legislado (abordado mais a 

frente), a contínua fertirrigação pode agravar o problema de contaminação caso a retenção da 

cana-de-açúcar para esse metal for menor que o aporte do mesmo. Assim, torna-se importante 

o estudo e o entendimento de cada região para diagnosticar os problemas já existentes de 

modo que os mesmos não se agravem.  

Outro fator que se destaca é a variação da concentração de sódio, cálcio e magnésio na 

vinhaça, uma vez que a presença desses metais em excesso pode contribuir para a salinização 

do solo (SANTOS; OLIVEIRA; MASSARO, 2000). Dessa forma, torna-se importante 

observar o comportamento desses metais com relação ao potássio, haja vista que este metal é 

o fator limitante do volume de vinhaça no solo como dito anteriormente. Assim, observando a 

Figura 16, tem-se que, de forma geral, a variação das concentrações de cálcio, magnésio e 

sódio apresentaram comportamento semelhante à concentração de potássio, ou seja, se a 

concentração de potássio aumenta, a concentração de Ca, Mg e Na segue a mesma tendência e 

vice-versa. Corroborado com o que foi dito, o mês de junho/10 (período de safra) apresenta as 

maiores concentrações desses metais e o mês de março/10 (período de início de safra para este 

ano) as menores concentrações, o que pode estar associado também à pluviosidade do 

período, sendo que, para junho/10 foi de 15 mm e março foi de 107 mm. 

Desta forma, como há comportamento semelhante entre as concentrações de K, Ca, 

Mg e Na, o controle da concentração de potássio, indiretamente controlará a concentração 

desses outros metais, e conseguinte não aumentando o risco de salinização. 
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Figura 16: Variação Sazonal das concentrações de cálcio, magnésio, sódio e potássio na amostra de vinhaça. Os 
valores de sódio foram multiplicados por 10. 

Para as amostras de água de lavagem (Tabela 7) os valores de sódio (35,7 - 3.885 mg 

L-1), ferro (0,4 -16,3 mg L-1), potássio (4,5 - 95,3 mg L-1) e magnésio (0,2 - 54,0 mg L-1) 

foram os que apresentaram as maiores variações dentre os meses estudados. O elemento sódio 

se destaca devido ao elevado valor de concentração encontrado no mês de fevereiro/2010, 

mês anterior ao início da safra da cana-de-açúcar (ano 2010), o que pode ser atribuído a água 

proveniente da lavagem da caldeira, que poderia levar a um incremento na concentração de 

sódio (Tabela 7). Segundo vários autores (BIANCHI, 2008; BUENO et al., 2009) a vinhaça 

pode causar a salinidade do solo se aplicada de forma incorreta e, neste caso, se a água de 

lavagem for misturada com a vinhaça para aplicação no solo na região estudada, pode haver 

aumento do potencial de risco de salinização deste solo devido a contribuição de sódio.  

Para conhecer o quanto seria incorporado no solo devido à aplicação de vinhaça e da 

mistura desta com a água de lavagem, foram realizados cálculos considerando apenas a 

concentração de potássio. Deste modo, como Norma da CETESB P4.231 estipula que a 

dosagem de vinhaça no solo agrícola não deve exceder 185 Kg de K2O por hectare, a 

quantidade somente de potássio não deve exceder 153,6 Kg por hectare. Considerando que a 

média de potássio na mistura da vinhaça mais água de lavagem (água residuária total) e 

apenas vinhaça é de 1,68 e 3,27 g L-1, tem-se que o volume dessa mistura que pode ser 

utilizada no solo dentro do valor permitido é de 9,1 e 4,7 litros por m2 de solo, 

respectivamente. A massa média dos metais presente neste volume de água residuária total 
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(misturadas em volumes iguais) e apenas na vinhaça estão relacionados na Tabela 8. Ressalta-

se que os cálculos foram realizados considerando apenas a concentração de potássio na 

vinhaça e na água de lavagem e que fatores como CTC e concentração de potássio no solo não 

foram abordados.  

Tabela 8. Massa média dos metais incorporados em m2 de solo proveniente da aplicação de vinhaça e de 
vinhaça misturada com a água de lavagem na proporção de 1:1(água residuária total).  

Metais 

 Massa média aportado por m2 de solo 

Vinhaça 
Água Residuária 

Total 

Diferença em %  

Cádmio  μg
 3,0 4,0 33 

Cromo 

m
g 

0,3 0,5 66 

Cobre 0,9 1,1 22 

Cálcio 12.182 12.673 4,0 

Ferro 90 126 40 

Magnésio 5.545 5.489 -1,0 

Manganês 11 13 18 

Potássio 15.361 15.352 -- 

Sódio 387 3.138 711 

Zinco 1,6 2,3 44 
-- o cálculo foi realizado considerando a concentração de máxima de potássio segundo CETESB (2005), 
assim a massa aportada para potássio na vinhaça e na água residuária total são a mesma. 

Observando os dados apresentados na Tabela 8, tem-se que para todos os metais, com 

exceção do sódio, a diferença dos valores de massa incorporada por m2 no solo pela vinhaça e 

pela água residuária total não ultrapassam o valor de 66%. Entretanto para o sódio este 

panorama é bem diferente, haja vista que a diferença entre o aporte ocasionado pela aplicação 

de vinhaça e de água residuária total é de quase dez vezes maior. Lingle et al. (2000) 

observaram que, em concentrações desejáveis de potássio no solo e/ou no fertilizante, a 

absorção de sódio pela cana-de-açúcar (Saccharum ssp.) é baixa, causando acúmulo de sódio 

no solo, ficando evidente neste contexto que a mistura da água de lavagem e vinhaça pode ser 

um agravante no risco de salinização do solo devido ao aporte de sódio. 
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5.4  Deposição Atmosférica Total (DT) 

5.4.1  Caracterização da deposição atmosférica Total 

 Para a realização do cálculo da deposição atmosférica total (DT) foi utilizada a 

Equação 10, a qual considera a concentração dos elementos de interesse na amostra, o volume 

do evento de chuva no dia em que a coleta foi realizada, a área do amostrador e a quantidade 

de dias sem evento de chuva.

dA
VCDT

×
×= Equação 10 

No qual, DT: deposição atmosférica total;  

C: concentração dos elementos de interesse na amostra;  

V: volume do evento de chuva;  

A: área do amostrador;  

d: dias sem evento de chuva. 

Na Tabela 9 estão apresentadas as médias anuais, o desvio padrão (SD) e o coeficiente 

de variação (CV) para SO4
2-, P, NO3

-, TOC, NPOC, Cr, Cu, Ca, Cd, Al, Mg, Mn, Na, Zn, Fe e 

K nas amostras de deposição atmosférica total no período de novembro/09 a novembro/10.  

O Coeficiente de Variação ou Desvio Padrão Relativo, é uma medida de dispersão que 

é utilizada para a comparação de distribuições diferentes, apresentada em porcentagem, sendo 

calculado conforme a Equação 11 (MILLER; MILLER, 2005). 

100×=
média

ãodesviopadrCV                                            Equação 11  

  

Como pode ser observado na Tabela 9, houve grande variação para a maioria dos 

elementos determinados, isto mostra que, durante um ano hidrológico, a atmosfera 

apresentou grande variabilidade que podem estar relacionados com o cultivo da cana-de-

açúcar, principal atividade nesta região.   
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Para o período amostrado, a deposição atmosférica anual total para os elementos 

estudados foi de 117 mg m-2 ano-1, no qual, para os metais, as maiores deposições ocorreram 

para potássio (1,5% do total) e cálcio (3,1% do total) e para os demais  parâmetros as 

maiores deposições foram para TOC e nitrato (29,5% do total). 

Ainda com relação aos resultados obtidos da deposição atmosférica total, tem-se que 

para a maioria dos parâmetros quantificados o CV está próximo ou acima de 100 %. Este 

comportamento revela a dispersão dos resultados durante o período amostrado, dispersão 

esta que parece estar associada aos períodos de safra e entressafra da cana-de-açúcar, que 

modificam o comportamento da atmosfera por meio da atividade canavieira, tais como as 

queimadas, tráfego intenso de caminhões, entre outros. 

Tabela 9. Média anual, desvio padrão (SD) e o coeficiente de variação (CV) para as amostras de deposição 
atmosférica total. 

Parâmetros 
Deposição Atmosférica Total 

Média SD CV (%) 

Al 

μg
 m

-2
 a

no
-1

22,2 5,6 25,6 

Cu 24,4 28,3 116 

Cd 0,06 0,11 187 

Cr 0,9 1,1 119 

Fe 92,8 89,6 96,5 

Mn 14,8 14,5 97,3 

Zn 78,0 85,0 108 

Ca 

m
g 

m
-2

 a
no

-1

3,6 3,9 107 

Mg 1,0 1,14 114 

K 1,7 2,4 140 

Na 0,40 1,04 264 

P 0,53 0,74 138 

NO3
- 34,5 96,8 276 

SO4
- 17,0 16,5 97,0 

TOC 34,5 26,5 76,8 

NPOC 23,3 20,3 87,3 
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Os valores estão sendo apresentados também na forma de MPV, uma vez que, o 

volume de chuva no evento pode interferir na concentração dos elementos quantificados nas 

amostras, ou seja, quanto maior o volume de chuva maior a diluição da mesma. Para o cálculo 

da MPV e do desvio padrão da mesma, foram utilizadas as equações 12 e 13, como sugerido 

por HU e Balasubramanian (2003):  

Equação 12

Equação 13 

Onde, MPV: média ponderada pelo volume; Ci: concentração obtida no evento; Vi: volume do evento e 

DPMPV: desvio padrão da média ponderada pelo volume. 

 A Tabela 10 mostra os valores da média ponderada pelo volume (MPV) e desvio 

padrão da media ponderada pelo volume (DPMPV) para nitrato, sulfato e fósforo, pH, metais, 

condutividade quantificados nas amostras de deposição total, para o período de safra e 

entressafra da cana-de-açúcar.   

Considerando que período de safra da cana-de-açúcar teve início em março de 2009 

(devido ao processamento da cana da safra passada) (IEA, 2009), a Tabela 10 mostra um 

aumento da MPV de todos os valores de nitrato, fósforo, condutividade, sulfato e TOC no 

período de safra.  

Comportamento inverso foi observado para o parâmetro pH, no qual a MPV foi menor 

no período de safra do que na entressafra apresentando valor mínimo de pH de 3,96 no mês de 

junho, característico de chuva ácida (BAIRD, 2002). Comportamento semelhante foi 
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verificado por Lara et al. (2001) ao estudar a atmosfera da Bacia do rio Piracicaba, uma região 

fortemente impactada pelo cultivo da cana-de-açúcar, cujos valores de pH foram inferiores a 

5,6. Ainda segundo Lara et al. (2001) o pH característico de chuva ácida foi atribuído à 

presença de nitrato e ácidos orgânicos na atmosfera com sua emissão relacionada à queima de 

biomassa. Corroborado com Lara et al. (2001), outros autores (MACHADO, et al. 2008; 

ROCHA et al., 2009; TSUKUDA et al., 2005) atribuíram a presença desses compostos a 

práticas antropogênicas como agricultura, queima de biomassa e exaustões industriais. 

Comportamento oposto foi observado por Medeiros (2011) em caracterização da deposição 

atmosférica total e apenas úmida, no período de março/2009 a setembro/2010, coletadas na 

cidade de São José do Rio Preto. Neste estudo observou-se caráter básico durante o período 

de safra da cana-de-açúcar, sendo esse comportamento atribuído à neutralização por meio das 

cinzas emitidas na queima da biomassa.  

Tabela 10. Média Ponderada pelo volume com desvio padrão das amostras de deposição atmosférica total para 
os parâmetros nitrato, condutividade, sulfato, pH, TOC, NPOC e fósforo. 

Parâmetros Safra da cana-de-açúcar Entressafra da cana-de-açúcar 

Nitrato (mg L-1) 5,8 ± 0,1 1,5 ± 0,6 

CE ( S cm -1) 26,2 ± 1,4 11,1 ± 0,4 

Sulfato (mg L-1) 2,6 ± 0,1 2,1 ± 0,1 

pH 5,4 ± 0,1 5,9 ± 0,1 

TOC (mg L-1) 9,6 ± 0,3 3,2 ± 0,1 

NPOC (mg L-1) 6,5 ± 0,3 2,8 ± 0,1 

Fósforo (mg L-1) 0,10 ± 0,01 0,010 ± 0,005 

 O aumento da MPV de sulfato e fósforo (Tabela 10), neste estudo, pode ser devido ao 

período de safra da cana-de-açúcar, uma vez que autores atribuíram como principais fontes de 

sulfato e fósforo para a atmosfera a queima da biomassa, ressuspensão do solo e emissões 

industriais (LARA el al. 2001; MIGON; SANDRONI, 1999;  Da ROCHA et al., 2005). 

Segundo Lara e colaboradores (2001) o nitrato encontrado na atmosfera pode ser 

decorrentes da queima da biomassa. Rocha e colaboradores (2003) estudaram a presença de 

NO3
- na cidade de São Paulo, cidade esta que são freqüentes emissões de compostos a base de 

nitrogênio, entretanto esses pesquisadores não encontraram diferenças significativas durante o 
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período de seca em relação ao período de chuva. Portanto, como mostra a Tabela 10, o 

aumento de nitrato na atmosfera pode estar associado com a prática agrícola, ou seja, com a 

queima da biomassa. A condutividade, assim como o nitrato, apresentou valores de MPV 

maiores na época de safra do que na entressafra (Tabela 10).  

A MPV de TOC foi 1,5 vezes maior que a MPV para NPOC (Tabela 10). Estudo 

realizado por Coelho (2007) na cidade de Ribeirão Preto atribuiu a diferença entre TOC e 

NPOC (TOC-NPOC) ao chamado Carbono Orgânico Volátil (VOC), e como a correlação 

entre a concentração das amostras de TOC e NPOC (Figura 17) foi de 0,84, é possível que 

estes compostos tenham a mesma origem, a qual pode estar associado a fontes pirogênicas e 

de veículos automotores abastecidos com álcool como citado por Campos et al. (2007).  
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Figura 17: Correlação 0,84 entre a concentração de TOC e NPOC das amostras de deposição total. 

Na Tabela 11 são descritos os valores da MPV no período de safra e entressafra da 

cana-de-açúcar para Cd, Cu, Cr, Fe, K, Mn, Na, Ca, Mg  e Zn . A partir desses resultados, 

observa-se que os valores de MPV dos metais Cu, Cr, Fe, K, Mn, Ca e Mg foi maior no 

período de safra da cana-de-açúcar do que na entressafra, sendo que a diferença variou de 25 a 

60% entre os períodos.  Para os metais Cd e Zn esta diferença não ultrapassou 5%. Vale 

destacar que para Cd e Na, apenas 30 e 35%, respectivamente, das amostras apresentavam 

valores acima do LQ. Para os demais metais determinados, concentrações abaixo do LQ 

ocorreram de forma mais esporádica e sempre entre intervalos curtos de eventos de chuva 

e/ou em eventos de chuva mais intensa. 
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Diversos autores têm citado como fonte para a atmosfera os metais Cd, Cr, Zn, K, Ca, 

Cu, Mn e Fe devido a prática de cultivo da cana-de-açúcar, tanto a queima da palha e/ou a 

utilização de fertilizantes (AYDIN et al., 2010; MCBRIDE; SPIERS, 2001; TILLER, 1989; 

KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 2001; LARA et al., 2005). Coelho (2007) observou que no 

período de safra houve aumento da concentração de potássio na atmosfera em relação ao 

período de entressafra, o que foi atribuído a queima da biomassa. Outras fontes desses metais 

também são conhecidas, tais como ressuspensão do solo para os metais Ca, Cr, Fe, Mn e K, 

emissões provenientes da exaustão de veículos para Cd, Zn e Cu e ainda emissões por meio 

de incineradores para Cd e Zn (CHARLESWORTH; MIGUEL; ORDÓÑEZ, 2011).  

Tabela 11. Média Ponderada pelo Volume com desvio padrão da média ponderada pelo volume das amostras de 
deposição total para os metais Cd, Cu, Cr, Fe, K, Ca, Mg, Mn, Na e Zn. 

Metais Safra da cana-de-

açúcar 

Entressafra da cana-de-

açúcar 

Cádmio (ng L-1) 10 ± 1,0 9,7 ± 2,0 

Cobre (μg L-1) 4,2 ± 0,4 2,50 ± 0,06 

Cromo (μg L-1) 0,32 ± 0,03 0,10 ± 0,01 

Ferro (μg L-1) 17,3 ± 1,1 7,8 ± 0,2 

Potássio (mg L-1) 0,80 ± 0,07 0,30 ± 0,02 

Manganês (μg L-1) 3,31 ± 0,3 1,10 ± 0,06 

Sódio (mg L-1) 0,20 ± 0,03 0,010 ± 0,001 

Zinco (μg L-1) 3,67 ± 0,27 3,5 ± 0,2 

Cálcio (mg L-1) 1,03 ± 0,05 0,31 ± 0,01 

Magnésio (mg L-1)  0,20 ± 0,01 0,12 ± 0,01 

5.4.2 Fator de Enriquecimento 

Neste estudo foi analisado a concentração dos metais Cd, Cr, Zn, K, Ca, Mg, Na, Cu, 

Mn e Fe nas folhas da cana-de-açúcar em idade adulta, a fim de verificar a contribuição das 

queimadas para o aporte desses elementos para a atmosfera. Na Tabela 12 são mostrados os 

valores de concentrações no tecido vegetal da cana adulta (pronta para a colheita), do solo e o 

fator de enriquecimento (FE) do solo em relação à água de chuva, considerando o Al como 

elemento de referência (COELHO, 2007) 
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 O fator de enriquecimento foi calculado de acordo com a Equação 14. 

solo

solo

chuva

chuva

Al
Metal

Al
Metal

FE = Equação 14

    

  Os elementos que apresentaram maior enriquecimento foram o cobre, potássio, sódio, 

cálcio e o zinco (Tabela 12). Esse enriquecimento mostra a importância das fontes locais 

como a queima da biomassa, uma vez que esses elementos são metais nutrientes e sendo 

assim presentes em elevadas quantidades no tecido vegetal (Coelho, 2007).  

Observando esses resultados entende-se a ocorrência da maioria desses elementos na 

atmosfera em época de safra, período que ocorrem as queimadas. Com exceção do Cd, os 

metais determinados estão presentes no tecido vegetal, sendo alguns em concentrações 

elevadas, como o K, Fe, Na, Ca e Mg, elementos esses que também estão presentes em 

abundância no solo (Tabela 12) e na vinhaça (Tabela 7), utilizada na fertirrigação das 

plantações de cana-de-açúcar.  O cromo está presente na cana-de-açúcar em concentrações 

abaixo da média encontrada em hortaliças (2,7 a 3,0 mg kg-1) (Tabela 12), bem como abaixo 

de valores encontrados  por Segura-Muñoz et al. (2006) em estudo dos níveis de metais na 

cana-de-açúcar em área sob antiga influencia de resíduos urbanos e hospitalares. Ainda 

segundo esse autor, o cromo é um elemento que fica retido principalmente nas raízes das 

plantas. O cobre e o zinco também estão presentes em concentrações abaixo estimado (de 6,0 

a 25 e 25 a 200 mg kg-1), concentrações esta que caracterizam locais não poluídos por esses 

metais (SEGURA-MUÑOZ et al., 2006). A concentração de manganês nas folhas da planta 

neste estudo está semelhante à concentração encontrada em folhas de cana-de-açúcar em local 

sem impacto por resíduos urbanos (SEGURA-MUÑOZ et al., 2006).  

 Segundo Sereno (2004) e Segura-Muñoz et al. (2006) a cana-de-açúcar é capaz de 

acumular elevadas quantidades de metais em suas raízes bem como crescer em áreas cujo solo 

apresenta acúmulo de metais. 
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Tabela 12. Concentrações dos metais Cd, Cu, Cr, Fe, K, Mn, Ca, Mg, Na e Zn quantificados no tecido vegetal 
da cana-de-açúcar adulta e no solo com plantação de cana-de-açúcar onde há prática de fertirrigação. 

Metais 

mg kg-1

Cana-de-açúcar 

Adulta 

Solo  Fator de 

Enriquecimento (FE) 

Cádmio  <0,10 <0,06 - 

Cobre  4,9 ± 0,2 4,8 ± 0,6 92,4 

Cromo  1,9 ± 0,3 47,2 ± 4,3 0,4 

Ferro 264 ± 6 18.169 ± 716 0,1 

Potássio 11.154 ± 516 337 ± 9 325,1 

Manganês  190 ± 4 106 ± 8 2,9 

Sódio  564 ± 51 378 ± 15 180,3 

Zinco  11,4 ± 2,1 8,0 ± 0,2 158,1 

Cálcio  5.267 ± 40 344 ± 59 60,1 

Magnésio  1.723 ± 198 483 ± 34 45,9 

  

 Para os metais Cd, Cu, Cr e Zn a Resolução CONAMA 420/09 dispõe sobre valores 

orientadores de qualidade dos solos, sendo esses valores 1,5; 60; 75 e 300 mg kg-1

respectivamente, no qual refere-se ao valor da concentração limite das substâncias no solo, 

haja vista que ele seja capaz de sustentar as principais funções. Comparando tais valores com 

os resultados apresentados na Tabela 12, tem-se que todos os metais apresentam 

concentrações inferiores ao de prevenção, que refere-se a concentração de valor limite de 

determinada substância no solo, tal que ele seja capaz de sustentar as suas funções principais 

segundo a referida Resolução (CONAMA, 2009). Cabe ressaltar que apesar da concentração 

de cromo presente no solo não o caracteriza como impactado, a concentração desse metal na 

vinhaça está presente na faixa de 3,0 a 200 μg L-1 (como já discutido anteriormente, Tabela 

7), portanto a aplicação contínua desse resíduo neste solo pode comprometer a sua qualidade 

no futuro. Valores de concentração de cromo semelhantes aos quantificados neste estudo 

foram encontrados por Santos et al.(2009), em estudo de área predominantemente agrícola 

contaminada por resíduo de curtumes na cidade de Araraquara-SP, no qual faixa de 

concentração de 30,9 - 55,8 mg kg-1 de cromo foram determinadas.  
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5.4.3 Estimativa do aporte de poluentes da folha da cana-de-açúcar na deposição 

atmosférica total  

 A partir dos dados de deposição total e da concentração encontrada na folha da cana-

de-açúcar é possível estimar a massa de cada substância emitida e depositada por hectare em 

uma área típica e representativa da atividade canavieira, onde as amostras de água de chuva e 

tecido vegetal foram coletadas. Para o cálculo das emissões dos elementos pela queima da 

palha da cana-de-açúcar considerou que cada hectare de cana-de-açúcar produz 20 toneladas 

de folha (LARA; 2001) e que o produto das toneladas de palha queimadas pela concentração 

quantificada permite estimar o total emitido. Para o cálculo da deposição, considerou-se o 

volume total de água de chuva depositado em um hectare, e multiplicou-se pelo valor 

encontrado na média anual das amostras de deposição atmosférica total. 

 Os dados de emissão e deposição anual para os elementos abordados neste trabalho 

estão apresentados na Tabela 13.  

Tabela 13. Deposição em kg pela chuva em um hectare, emissão oriunda da queima da palha em um hectare e 
porcentagem de deposição com relação ao emitido. 

Parâmetros
Deposição (kg) 

por ano 

Emissão 

(kg) por ano

% deposição com 

relação ao emitido 

Cd <0,02 <0,02 -- 

Ca 105 227 46,2 

Cu 0,01 1,1 0,9 

Cr 0,04 0,07 57,1 

Fe 5,09 5,3 96,0 

Mg 34,4 67,6 50,9 

Mn 1,3 3,8 34,2 

K 215 223 96,4 

Na 1,3 31,3 4,1 

Zn 0,3 3,2 9,4 

 Como pode ser observado na Tabela 13, para nenhum dos metais quantificados o fluxo 

de deposição superou o fluxo de emissão, o que indicaria a presença de outras fontes 

importantes de emissão nesta região ou de fontes distantes como relatado por Orlando et al. 
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(2006) em estudo da contribuição da queima da palha de cana-de-açúcar nas emissões para a 

atmosfera, o qual observou deposição superior a emissão para Na.   

Assim, a concentração dos metais na atmosfera deste trabalho está diretamente 

associada à prática da queima da palha da cana-de-açúcar e também de outras atividades 

relacionados com o setor sucroalcooleiro menos importantes como a ressuspensão do solo 

devido ao tráfego de caminhões, entre outros, entretanto não desprezíveis. 

5.2  Água Superficial e Subterrânea 
  

As Figuras 18 e 19 mostram a variação da concentração dos parâmetros investigados 

em função da pluviosidade mensal acumulada.  Observa-se que a maior variação em relação 

ao período amostrado foi para o nitrato (N-NO-
3), onde no mês de maior pluviosidade foram 

quantificadas as maiores concentrações (14,4 e 10,6 mg L-1 para água subterrânea e 

superficial, respectivamente), indicando assim possível lixiviação, uma vez que esse ânion é 

fracamente adsorvido no solo e, por este motivo, a sua mobilidade é relativamente grande 

(BIANCHI, 2008). Os demais parâmetros mantiveram comportamentos semelhantes nos três 

meses amostrados, com exceção da condutividade que aumentou no mês de julho, outubro e 

novembro. Como a condutividade é uma medida da quantidade de sais dissolvidos e expressa 

numericamente a capacidade de uma água conduzir a corrente elétrica (RICHTER e 

AZEVEDO, 2003), esse resultado pode estar relacionado ao fato de que as amostras foram 

coletadas no período de seca, no qual é observado o menor volume de água do rio. 
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Figura 18. Valores dos parâmetros nitrato (Ntotal), 
condutividade, sulfato, pH, TOC, 
fósforo para água superficial e 
comportamento da pluviosidade.
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Figura 19. Valores dos parâmetros nitrato (Ntotal), 
condutividade, sulfato, pH, TOC, 
fósforo para água subterrânea e 
comportamento da pluviosidade.

Com relação aos valores permitidos pela Resolução CONAMA 357/05 para rios de 

classe 2, como é o caso do rio estudado neste trabalho, os parâmetros nitrato e fósforo para a 

água superficial estão acima dos valores permitidos (10,0 e 0,003 mg L-1, respectivamente) 

(Figura 18). Esta situação pode acarretar na eutrofização dessas águas, uma vez que estes 

compostos são considerados nutrientes e assim facilitando a proliferação das algas (DA 

SILVA; JARDIM, 2006, HAVENS, 1995). 

Os valores máximos permitidos para nitrato (N-NO-
3) e sulfato pela Resolução 

CONAMA 396/08 são de 10 e 250 mg L-1, respectivamente. Como ilustrado na Tabela 14, os 

resultados obtidos para água subterrânea desses parâmetros, mostram que para o nitrato, o 

valor quantificado no mês de fevereiro/10 se encontra acima do permitido pela legislação com 

relação à quantidade de nitrogênio. Para o sulfato as concentrações encontradas na água 

subterrânea estão abaixo do valor máximo permitido (Figura 19). 
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Tabela 14. Valores médios e desvio padrão dos parâmetros nitrato (N-NO-
3), condutividade, sulfato, pH, TOC e fósforo nas águas superficiais e subterrâneas para os meses de 

fevereiro, abril, julho, outubro e novembro de 2010.  

  Água Superficial   Água Subterrânea   

 Fev Abr Jul Out Nov Fev Abr Jul Out Nov 

  N-NO-
3

m
g 

L
-1

10,6 ± 0,7 6,6 ± 0,6 0,3 ± 0,4 2,0 ± 0,1 6,2 ± 0,1 14,4 ± 0,2 6,6 ± 0,5 4,6 ± 0,4 2,7 ± 0,1 6,9 ± 0,1 

 P  0,06 ± 8x10-3 0,05 ± 2x10-3 0,07 ± 3x10-3 0,05 ± 2x10-3 0,08 ± 4x10-3 0,01 ± 5x10-3 0,01 ± 8x10-4 0,02 ± 4x10-3 0,02 ± 3x10-3 0,01 ± 2x10-3

SO4
-  8,2 ± 1,2 0,3 ± 0,4 4,9 ± 0,2 <0,3 <0,3 0,9 ± 0,1 1,5 0,1± 0,9 ± 0,2 3,4 ± 0,2 4,3 ± 0,2 

 TOC  2,4 ± 0,7 2,4 ± 0,2 3,1 ± 0,1 4,0 ± 0,2 3,6 ± 0,4 0,20 ± 0,03 0,30 ± 0,01 0,7 ± 0,1 1,0 ±0,1 1,0 ± 0,3

CE  

S 
cm

 -1

25 12 24 166 106 11 11 30 44 64 

pH -- 6,4 6,3 6,9 7,0 6,8 5,4 5,3 5,2 5,3 5,4 
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 Nas Figuras de 20 a 23 está representado o comportamento dos 10 metais 

determinados nas matrizes água superficial e subterrânea durante os meses amostrados 

(fevereiro, abril, julho, outubro e novembro de 2010). Dos metais avaliados no presente 

estudo, a Resolução CONAMA 357/05, estabelece valores de concentrações máximas para rio 

classe 2, expressos em  mg L-1, para os elementos Cd (0,001), Cu (0,05), Cr (0,05), Fe (0,3), 

Mn (0,1) e Zn (0,18). Observando os resultados apresentados nas Figuras 20 e 21, verifica-se 

que todos os metais estão em conformidade com a legislação, com exceção do ferro que 

apresentou valor no mês de julho/2010 de dez vezes superior ao legislado.  
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Figura 20. Resultados dos metais potássio, cálcio, 
magnésio, ferro e sódio nas amostras de 
água superficial coletadas nos meses de 
fevereiro a novembro de 2010.
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Figura 21. Resultados dos metais cádmio, cobre, 
zinco, manganês, cromo e alumínio nas 
amostras de água superficial coletadas 
nos meses de fevereiro a novembro de 
2010.

  

 Ainda em relação aos resultados de água superficial, não é possível relatar uma 

tendência e/ou alteração na concentração de todos os metais determinados com relação aos 

meses amostrados. No entanto, sugere-se que o aporte de metais possa ser oriundo tanto de 

fontes difusas (escoamento superficial agrícola, deposição atmosférica) ou de fontes pontuais 

(descarga de efluente urbano e industrial). Então, com o objetivo de confirmar a principal 

fonte de metais para a água superficial, e partir dos resultados apresentados para todos os 

parâmetros avaliados calculou-se qual seria a contribuição das substâncias químicas da 

deposição atmosférica total para o rio estudado, em um trecho de 1000 metros a poucos 

quilômetros de uma usina de açúcar e álcool.  

O cálculo foi realizado assumindo que a deposição atmosférica total fosse a única 

fonte dessas substâncias para o rio. Para o cálculo utilizou-se dados como volume de água do 

rio, considerando o período de cheia, de 100.000 m3 (área superficial de aproximadamente 
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20.000 m2 (20mx1000 m) e a profundidade de 5 metros), o volume de chuva (cada 1 mm de 

chuva representa 20 m3 de água do rio) e a concentração encontrada na deposição atmosférica 

total no rio (Equação 15).  

2211 VCVC = Equação 15

No qual:  C1: concentração média do parâmetro após diluição no rio (μg L-1 ou mg L-1); 
  V1: volume total das águas do rio (m3); 
  C2: concentração média da deposição total do parâmetro (μg L-1 ou mg L-1); 

V2: volume médio de chuva acumulada no período, que foi de 17,333 m³. 

Tabela 15. Contribuição da deposição atmosférica total no aporte de substâncias químicas para o rio, localizado 
em área de intensiva atividade canavieira. (C1: concentração média do parâmetro após diluição no 
rio; μg L-1). 

Parâmetros Contribuição anual  

C1 Conc. no rio Contribuição (%) 
Al 

ug
 L

-1

5,5 126 4,3 

Cu 0,6 3,3 18,1 

Cd 0,003 0,02 15,0 

Cr 0,5 2,0 25,0 

Fe 2,8 2270 0,12 

Mn 0,9 42,4 2,1 

Zn 1,7 4,5 37,7 

Ca 

m
g 

L-1

0,13 11,1 1,2 

Mg 0,04 3,6 1,1 

K 0,14 4,9 2,8 

Na 0,05 6,0 0,8 

P 0,02 0,06 33,3 
NO3

-
0,85 22,8 3,7 

SO4
-2

0,46 2,8 16,4 
TOC 1,17 3,1 37,7 

A Tabela 15 apresenta a contribuição da deposição atmosférica total para o rio, como 

pode ser observado, houve uma contribuição que variou 0,8 a 37,7%.  Para as substâncias 

NO3
-, Ca e Mn pode-se observar que houve baixa contribuição pela deposição atmosférica 

total para o rio. Entretanto, observando as Figuras de 20 a 23, as concentrações dessas 
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substâncias aumentaram consideravelmente nos meses de maior pluviosidade nas águas 

superficial e subterrânea. Assim, como a contribuição atmosférica não foi tão expressiva para 

tais substâncias, o aporte deve ter sido principalmente por meio da lixiviação dos compostos 

presentes no solo.  

Diferentemente das substâncias citadas acima, o fósforo apresentou uma das maiores 

contribuições para o rio, cerca de 33%, o que mostra que a deposição atmosférica total 

aparentemente contribui com um terço do aporte desse elemento para o rio, sendo a deposição 

atmosférica total uma fonte potencial de contribuição para a eutrofização do rio. 

 Os resultados para o sedimento são abordados com relação aos valores de TEL 

(threshold effect level) corresponde à concentração do contaminante abaixo da qual efeitos 

adversos raramente são esperados, e o valor de PEL (probable effect level) indica que 

sedimentos nos quais a concentração de um contaminante excede o seu valor apresentam 

maior probabilidade de causar efeito adverso à biota (CCME, 2002). 

Tabela 16. Concentração de Cd, Cu, Cr, Fe, K, Mn, Ca, Mg, Na e Zn nas amostras de sedimento do rio e valores 

de PEL e TEL para Cd, Cu, Cr e Zn. 

Metais 

mg Kg-1

Sedimento TEL PEL 

Cádmio  <0,10 0,6 3,5 

Cobre  4,4 ± 0,8 35,7 197 

Cromo  48,7 ± 3,5 37,3 90 

Ferro 24.198 ± 275 -- -- 

Potássio 536 ± 67,2 -- -- 

Manganês  750 ± 19,1 -- -- 

Sódio  428 ± 25,2 -- -- 

Zinco  11,0 ± 1,1 123 315 

Cálcio  1.217 ± 25,9 -- -- 

Magnésio  707 ± 46,5 -- -- 
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A Tabela 16 apresenta os valores dos metais quantificados no sedimento do rio e os 

valores para PEL e TEL para cádmio, cobre, cromo, e zinco segundo Valores Guia de 

Qualidade de Sedimentos (VGQS) desenvolvidos pela Canadian Council of Ministers of the 

Environment. 

 Para cádmio, cobre e zinco os valores quantificados estão abaixo do TEL, portanto não 

indicando efeito adverso para a biota com relação a esses metais de acordo com o Canadian 

sediment quality guidelines for the protection of aquatic life.  (CCME, 2002). A concentração 

de cromo foi de aproximadamente 31% maior que o valor de TEL, no entanto, valor menor 

que PEL (Tabela 16). De acordo com Corbi et al. (2006), que realizaram um diagnóstico 

ambiental de metais nos sedimentos, cujo uso e ocupação do solo são pastagens, cultivo de 

cana-de-açúcar e de mata ciliar, valores de cromo estiveram abaixo de 2,0 mg kg-1, uma vez 

que, segundo esses autores esse elemento é raramente encontrado em águas naturais. A 

concentração de cobre e zinco quantificados no sedimento do rio, foram cerca de 6 e 1,5 vezes 

menor ao obtido por Corbi et al. (2006) nos sedimento em área com cultivo de cana-de-

açúcar, apresentando semelhança quanto aos valores quantificados em área com mata ciliar. 

Já para manganês e ferro as concentrações obtidas no sedimento neste estudo foram de 750 e 

24.198 mg Kg-1 (Tabela 16) estando superiores àquelas encontradas em sedimentos de área 

com cultivo de cana-de-açúcar (CORBI et al., 2006).  

  Para águas subterrâneas, a Resolução CONAMA 396/08 estabelece diretrizes para o 

enquadramento dessa águas visando os valores máximos permitidos (VMP). Os elementos de 

interesse para este estudo que são abordados pela resolução são o Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Na e 

Zn no qual seus VMP são respectivamente, 5,0; 2.000; 50; 300; 100; 200.000; e 5.000 μg L-1

para a água subterrânea. Nas Figuras 22 e 23 estão apresentadas as concentrações obtidas dos 

metais avaliados nos meses amostrados. É possível observar que todos os resultados obtidos 

estão de acordo com a resolução, entretanto, apesar do ferro não ter ultrapassado o valor 

máximo permitido, o valor da sua concentração no mês de julho/10 ficou bem próximo do 

limite (220 μg L-1). As concentrações de Cr, Cu, Mn, Ca, K e Mg apresentaram relação com 

sazonalidade, observando no período de seca, decréscimo dessas concentrações nesse 

compartimento. Este comportamento pode estar associado ao aporte desses metais na água 

subterrânea em função da lixiviação desses do solo.  
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Figura 22. Resultados dos metais potássio, cálcio, 
magnésio, ferro, alumínio e sódio nas 
amostras de água subterrânea coletadas nos 
meses de fevereiro a novembro de 2010.

0

20

40

60

80

100

Novembro/10Outubro/10Julho/10

µ

Fevereiro/10 Abril/10

0

2

4

6

8

Figura 23.  Resultados dos metais cádmio, cobre, 
zinco, manganês e cromo nas amostras 
de água subterrânea coletadas nos 
meses de fevereiro a novembro de 
2010.

  
6 Conclusão  

Tanto a vinhaça quanto a água de lavagem desta usina de açúcar e álcool apresentaram 

grande variabilidade de concentrações da maioria dos parâmetros avaliados ao longo de um 

ano hidrológico, bem como elevadas concentrações para a maioria dos ânions avaliados. A 

água de lavagem mostrou-se imprópria para o uso na agricultura devido a elevada condutividade e 

concentração de sódio, sendo que problemas relacionados com a salinidade do solo podem ser 

intensificados. 

Com relação à água subterrânea, esta se mostrou impactada por nitrato (N-NO3
-) no mês 

de Fev/10, estando acima dos valores máximos permitidos pela Resolução CONAMA 396/08. 

A água superficial apresentou valores de nitrato também acima da legislação e de fósforo em 

concentrações que favorecem a eutrofização do rio em questão, prejudicando assim a vida 

aquática.  

A contribuição da deposição atmosférica total para os parâmetros analisados para o rio 

variou de 0,8 a 37,7%, sendo o fósforo um dos parâmetros que apresentou maior contribuição, 

com 33%, tornando a contribuição atmosférica uma das percussoras para a eutrofização.  A 

atmosfera apresenta maiores valores de MPV nos períodos de safra da cana-de-açúcar para a 

maioria dos parâmetros quantificados no período amostrado o que indica que a atividade 

sucroalcooleira pode estar contribuindo para o aporte desses compostos quantificados no 

ambiente.  
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Os resultados obtidos no tecido vegetal e solo corroboram quanto o aporte dos 

elementos para a atmosfera, uma vez que compostos presentes nas folhas são liberados 

durante a queima da palha da cana-de-açúcar, e também através da ressuspensão do solo. Os 

elementos que apresentaram maior enriquecimento no solo foram o cálcio, cobre, zinco, sódio e 

potássio com fatores de 60; 92; 158; 180; 325. 
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ANEXO A – Resultado do Ensaio de Proficiência em Tecido Vegetal 

Tabela 17. Cronograma da participação no Ensaio de Proficiência em Tecido Vegetal ano três, realizado em 
2009, oferecido pela Embrapa - Pecuária Sudeste. 

Tabela 18. Cronograma da participação no Ensaio de Proficiência em Tecido Vegetal ano três, realizado em 
2010, oferecido pela Embrapa - Pecuária Sudeste. 

O laboratório de Estudos em Ciências Ambientais (LECA), no qual este projeto de 

mestrado está sendo desenvolvido, está cadastrado como Lab. 11. Os Resultados do Ensaio de 

Proficiência estão apresentados na Tabela 19 e 20 referente aos resultados divulgados pela 

Embrapa ano 2009 e 2010 respectivamente (os resultados da amostra 1, 6, 8 e 10 (ano 2009) e 

e das amostras 6 a ARTV 3 (ao 2010) não foram divulgados pela Embrapa . O desempenho 

dos laboratórios participantes é medido empregando-se o “índice z robusto” para definir os 

resultados que estão fora do intervalo de confiança no qual foi adotado o seguinte critério: o 

resultado que estiver dentro do intervalo | z |  2 será considerado satisfatório e; o resultado 

que estiver no intervalo 2 < | z | < 3 será considerado resultado questionável; e o resultado 

que estiver acima do intervalo | z |  3 será considerado insatisfatório. 

Tabela 19. Índice z referente ao Ensaio de Proficiência para Laboratórios de Tecido Vegetal (2009). 
 K Cu Zn 

Rodada 1 Amostra 2 0,5 0,0 1,3 
Amostra 3 -0,6 -1,1 0,9 

Rodada 2 Amostra 4 3,2 -0,1 -1,0 
Amostra 5 5,3 -0,4 -1,3 

Rodada 3 Amostra 7 -0,1 0,0 -1,8 
Amostra 9 -0,6 -0,6 -0,8 

Rodada 4 Amostra 11 -0,3 -1,0 -2,5 
Amostra 12 -1,1 -2,2 -0,6 
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Tabela 20. Índice z referente ao Ensaio de Proficiência para Laboratórios de Tecido Vegetal (2010). 

 K Cu Zn Fe Mn Na 

Rodada 1
Amostra 01 -1,0 -1,1 -2,3 -0,8 -0,9 0,0 
Amostra 02 -0,5 -0,9 -3,3 -0,1 -0,3 0,0 

Rodada 2
Amostra 03 -1,1 -2,1 -1,2 -0,8 -3,0 0,0 
Amostra 04 -1,2 -2,0 -1,3 0,6 -2,2 0,0 

Rodada 3
Amostra 05 0,0 -0,5 -1,1 0,5 -1,5 0,0 
Amostra 06 -0,2 -1,1 -3,4 0,3 -1,5 1,5 

O ensaio de proficiência é composto pela determinação de 12 parâmetros: nitrogênio, 

cálcio, fósforo, magnésio, potássio, enxofre, sódio, boro, cobre, ferro, manganês e zinco. No 

ano de 2009 (Tabela 19), para os metais cobre, zinco e potássio o laboratório obteve resultado 

satisfatório para a maioria dos ensaios, com exceção das amostras 4 e 5 para o metal potássio, 

amostra 11 para o metal zinco e amostra 12 para o metal cobre. O resultado insatisfatório para 

o potássio foi devido ao preparo incorreto de solução padrão para a análise, o qual foi 

resolvido para as amostras seguintes. Já com relação ao zinco e ao cobre o resultado 

insatisfatório pode estar relacionado com a perda de material durante a digestão da amostra, a 

qual foi feita em chapa de aquecimento com sistema de refluxo aberto, haja vista que apenas 

uma das duas amostras da rodada teve índice insatisfatório. No ano de 2010 (Tabela 20) 

foram realizados ensaios para potássio, cobre, ferro, manganês, sódio e zinco, obtendo o 

“índice z robusto” satisfatório para a maioria dos resultados, com exceção das amostras 03 

para Cu, das amostras 01, 02 e 06 para zinco e 03 e 04 para manganês. O resultado 

questionável ou insatisfatório pode estar relacionado ainda com a perda de material durante a 

digestão da amostra, a qual foi feita em não mais e chapa aquecedora, mas sim em bloco 

digestor que também é um sistema de refluxo aberto, ou ainda perdas durante a filtração das 

amostras. 

 O ensaio de proficiência realizado pelo INMETRO consistiu de apenas uma única 

amostra enviada para a quantificação do metal bário. O resultado apresentado em relatório 

pelo INMETRO mostrava o Índice Z obtido para a amostra, sendo este índice interpretado da 

mesma maneira que a EMBRAPA. O valor do Índice Z obtido foi de 1,6, considerado 

satisfatório. 



82 

 ANEXO B – Condições Instrumentais para análise em FAAS e GFAAS 

Tabela 21. Condições instrumentais para a determinação de potássio, sódio, zinco, cálcio e magnésio em amostras 
de deposição atmosférica empregando FAAS.

 Compriment

o de Onda 

Fenda Corrente da 

Lâmpada 

(mA) 

Chama Estequiometria da 

Chama (L min-1) 

K 766,5 nm 0,2 nm - Ar/Acetileno Oxidante 

(13,50/2,00) 

Na 589,9 nm 0,2 nm - Ar/Acetileno Oxidante 

(13,50/2,00) 

Zn 213,9 1,0 nm 5,0 Ar/Acetileno Oxidante 

(13,50/2,00) 

Ca 422,7 0,2 nm - N2O/ 

Acetileno 

Oxidante 

(11,00/6,35) 

Mg 285,2 0,2 nm - N2O/ 

Acetileno 

Oxidante  

(11,00/ 6,63) 
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Tabela 22 Condições instrumentais utilizadas na determinação de cádmio em amostras de deposição total por 
GFAAS.

Parâmetros Cádmio Parâmetros Cádmio 

 Comprimento de onda 

(nm) 

228,8 Volume de Injeção de 

Amostra (μL) 

20,0 

Resolução CONAMA 

396/08 Abertura de 

Fenda (nm) 

0,5 Volume de Injeção de 

Modificador (μL) 

10,0 

Corrente Lâmpada 

(mA) 

4,0 Corretor de Fundo 

(Zeeman) 

ON 

Pré-Concentrações - Tubo de Grafite Coated 

Rampa de temperatura 

Temperatura (ºC) Tempo (s) Fluxo Gás (L min-1) Comando de leitura

85 5,0 0,3 No 

95 40,0 0,3 No 

120 10,0 0,3 No 

250 5,0 0,3 No 

250 1,0 0,3 No 

250 2,0 0,0 No 

1800 0,8 0,0 Yes 

1800 2,0 0,0 Yes 

1800 2,0 0,3 No 
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Tabela 23. Condições instrumentais utilizadas na determinação de cobre em amostras de deposição total por 
GFAAS. 

Parâmetros Cobre Parâmetros Cobre 

Comprimento de onda 

(nm) 

327,4 Volume de Injeção de 

Amostra (μL) 

5,0 

Abertura de Fenda (nm) 0,5 Volume de Injeção de 

Modificador (μL) 

5,0 

Corrente Lâmpada (mA) 4,0 Corretor de Fundo (Zeeman) ON 

Pré-Concentrações Quatro Tubo de Grafite Coated 

Rampa de temperatura 

Temperatura (ºC) Tempo 

(s) 

Fluxo Gás (L min-1) Comando de leitura 

85 5,0 0,3 No 

95 40,0 0,3 No 

120 10,0 0,3 No 

800 5,0 0,3 No 

800 1,0 0,3 No 

800 2,0 0,0 No 

2300 0,8 0,0 Yes 

2300 2,0 0,0 Yes 

2300 2,0 0,3 No 
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Tabela 24. Condições instrumentais utilizadas na determinação de cromo em amostras de deposição total por 
GFAAS. 

Parâmetros Cromo Parâmetros Cromo 

Comprimento de onda 

(nm) 

357,9 Volume de Injeção 

de Amostra (μL) 

10,0 

Abertura de Fenda (nm) 0,2 Volume de Injeção 

de Modificador (μL)

5,0 

Corrente Lâmpada (mA) 7,0 Corretor de Fundo 

(Zeeman) 

ON 

Pré-Concentrações Duas Tubo de Grafite Coated 

Rampa de temperatura 

Temperatura (ºC) Tempo (s) Fluxo Gás (L min-

1)

Comando de leitura 

85 5,0 0,3 No 

95 40,0 0,3 No 

120 10,0 0,3 No 

1000 5,0 0,3 No 

1000 1,0 0,3 No 

1000 2,0 0,0 No 

2600 0,8 0,0 Yes 

2600 2,0 0,0 Yes 

2600 2,0 0,3 No 
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Tabela 25. Condições instrumentais utilizadas na determinação de ferro em amostras de deposição total por 
GFAAS. 

Parâmetros Ferro Parâmetros Ferro 

Comprimento de onda 

(nm) 

248,3 Volume de Injeção de 

Amostra (μL) 

20,0 

Abertura de Fenda (nm) 0,2 Volume de Injeção de 

Modificador (μL) 

2,0 

Corrente Lâmpada (mA) 10,0 Corretor de Fundo 

(Zeeman) 

ON 

Pré-Concentrações - Tubo de Grafite Coated 

Rampa de temperatura 

Temperatura (ºC) Tempo (s) Fluxo Gás (L min-1) Comando de leitura 

85 5,0 0,3 No 

95 40,0 0,3 No 

120 10,0 0,3 No 

700 5,0 0,3 No 

700 1,0 0,3 No 

700 2,0 0,0 No 

2300 0,8 0,0 Yes 

2300 2,0 0,0 Yes 

2500 2,0 0,3 No 
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Tabela 26. Condições instrumentais utilizadas na determinação de manganês em amostras de deposição total por 
GFAAS. 

Parâmetros Cobre Parâmetros Manganês 

Comprimento de onda 

(nm) 

279,5 Volume de Injeção de 

Amostra (μL) 

10,0 

Abertura de Fenda (nm) 0,2 Volume de Injeção de 

Modificador (μL) 

5,0 

Corrente Lâmpada (mA) 10,0 Corretor de Fundo 

(Zeeman) 

ON 

Pré-Concentrações - Tubo de Grafite Coated 

Rampa de temperatura 

Temperatura (ºC) Tempo (s) Fluxo Gás (L min-1) Comando de leitura

85 5,0 0,3 No 

95 40,0 0,3 No 

120 10,0 0,3 No 

700 5,0 0,3 No 

700 1,0 0,3 No 

700 2,0 0,0 No 

2400 0,9 0,0 Yes 

2400 2,0 0,0 Yes 

2400 2,0 0,3 No 
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Tabela 27. Condições instrumentais utilizadas na determinação de alumínio em amostras de deposição total por 
GFAAS. 

Parâmetros Alumínio Parâmetros Alumínio 

Comprimento de onda 

(nm) 

396,2 Volume de Injeção de 

Amostra (μL) 

12 

Abertura de Fenda (nm) 0,5 Volume de Injeção de 

Modificador (μL) 

- 

Corrente Lâmpada (mA) 10,0 Corretor de Fundo 

(Zeeman) 

ON 

Pré-Concentrações - Tubo de Grafite Coated 

Rampa de temperatura 

Temperatura (ºC) Tempo (s) Fluxo Gás (L min-1) Comando de leitura 

85 5,0 0,3 No 

95 40,0 0,3 No 

120 10,0 0,3 No 

1000 5,0 0,3 No 

1000 1,0 0,3 No 

1000 2,0 0,0 No 

2500 0,8 0,0 Yes 

2500 2,0 0,0 Yes 

2500 2,0 0,3 No 
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ANEXO C – Curvas Analíticas dos Parâmetros quantificados. 

Nas Figuras 24 a 39 estão discriminadas as curvas analíticas para os parâmetros nitrato 

(APHA, 2005) e nitrato (RUMP; KRIST, 1992), sulfato com tampão A e sulfato com tampão 

B, fósforo, potássio, sódio, cálcio, magnésio, ferro, zinco, cádmio, cobre, manganês, cromo, e 

respectivamente. 
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Figura 24. Curva analítica de Nitrato, obtida pelo 
método espectrofotométrico, pela 
diferença dos resultados dos 
comprimentos de onda 220 e 275 nm 
(APHA, 2005).
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Figura 25. Curva analítica de Nitrato, obtida pelo 
método espectrofotométrico, em 
comprimento de onda de 420 nm 
(RUMP; KRIST, 1992). 
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Figura 26. Curva analítica de Sulfato, obtida pelo 
método espectrofotométrico em 
comprimento de onda de 420 nm e feita 
com o Tampão A.
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Figura 27. Curva analítica de Sulfato, obtida pelo 
método espectrofotométrico em 
comprimento de onda de 420 nm e feita 
com o Tampão B. 
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Figura 28.  Curva analítica de Fósforo, obtida pelo 
método espectrofotométrico em 
comprimento de onda de 880 nm.
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Figura 29. Curva analítica de Potássio obtida por 
FAAS.
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Figura 30. Curva analítica de Sódio obtida por FAAS. 
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Figura 31. Curva analítica de Cálcio obtida por FAAS. 
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Figura 32. Curva analítica de Magnésio obtida por 
FAAS. 
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Figura 33.  Curva analítica de Zinco obtida por
FAAS.  
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Figura 34. Curva analítica de Cádmio obtida por 
GFAAS. 
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Figura 35. Curva analítica de Cobre obtida por 
GFAAS. 

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

Ab
so

rb
ân

ci
a 

(n
m

)

µ

Figura 36.  Curva analítica de Cromo obtida por 
GFAAS. 
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Figura 37. Curva analítica de Ferro obtida por GFAAS. 
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Figura 38. Curva analítica de Manganês obtida por 
GFAAS.
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Figura 39. Curva analítica de Alumínio obtida por 
GFAAS. 
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