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Introdução
A qualidade do solo exerce influência na saúde de seres humanos. A ingestão de solo

aderido à pele ou aos dedos, inalação e absorção dérmica, os componentes minerais, químicos e
biológicos dos solos podem ser prejudiciais à saúde.

Atualmente no Brasil tramita no CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) uma
resolução que define as características químicas do solo quanto à probabilidade de efeitos adversos
a saúde humana1.

O presente estudo utilizou parte da área urbana da cidade de Rio Grande como piloto para
avaliação da qualidade dos solos, utilizando parâmetros químicos e ferramentas de
geoprocessamento para classificar o solo e determinar a parcela da população exposta a riscos
causados pela qualidade geoquímica do mesmo.

Metodologia
Na área urbano residencial da cidade de Rio Grande foram coletadas 203 amostras de solo

superficial. As amostras foram peneiradas em malha de 100µm com o objetivo de remover o
material inerte, que tende a diminuir a concentração dos contaminantes e assim dificultar a
interpretação ambiental.

A digestão das amostras para análise química de Cu, Ni, Pb, Zn e Cr se procedeu segundo o
método EPA 3050b2 com leitura por Espectrofotometria de Absorção Atômica por Chama. O Hg foi
extraído através de um ataque sulfúrico e foi dosado através da técnica de vapor a frio com leitura
por Espectrofotometria de Absorção Atômica.

Os resultados analíticos foram interpolados com o método geoestatístico Kriging e tratados
do software IDRISI3 para classificação (segundo parâmetros de qualidade do CONAMA1) e cálculos de
área e populacionais (a partir de dados do IBGE4).

Resultados e Discussão
Dado o tratamento das cartas de distribuição dos elementos, segundo critérios das Tab. 1 e

2, a classificação dos solos individualmente pode ser observada na Fig. 1.

Tab. 1 – Parâmetros de referência da qualidade dos solos para os elementos analisados1.

Identificou-se com o estudo que dentre os elementos estudados os que apresentam maior
contribuição para a degradação da qualidade dos solos são o Pb na área centro-histórica da cidade, e
o Cr na região leste da área de estudo. A área do centro histórico da cidade já foi descrita como
fonte de Pb em trabalhos anteriores5. Já a presença de Cr na região identificada pode ter origem nas
atividades de reciclagem de maquinário automotivo e industrial abundantes no local.



Tab. 2 – Critérios de classificação dos solos1.

Fig. 1 – Classificação dos solos¹ dados os teores dos elementos estudados individualmente.



O cruzamento das cartas de qualidade produzidas para os 6 elementos estudados gerou a
carta da Fig. 2, que retrata a situação global de qualidade dos solos na área de estudo. A área
coberta pela classe 4 de qualidade dos solos representa 26,75 % da área estudada, cobrindo um
total de 3,15 km². Dado a densidade populacional de 6.406 habitantes/km² da área urbana da cidade
(calculada a partir de dados do IBGE4), tem-se uma população de cerca de 20.180 habitantes
residindo numa área com qualidade do solo considerada potencialmente perigosa a saúde humana.

Fig. 2 – Classificação dos solos¹ dados os teores dos elementos estudados em conjunto.

Conclusões
Segundo a resolução CONAMA utilizada como parâmetro de classificação1, a região urbana

residencial da cidade apresenta todas as classes de qualidade do solo.
A mesma resolução recomenda que quando identificada no solo a classe 4, que as possíveis

fontes do contaminante sejam manejadas de maneira a interromper a contribuição dessas para a
degradação da qualidade do solo. Seguindo esse encaminhamento, recomenda-se com o objetivo de
cessar as fontes:

 Quanto a contaminação por Pb, elaborar e implementar um programa de restauração e
preservação das construções históricas;

 Quanto a contaminação por Cr, elaborar (ou melhorar) e implementar um programa de
manejo dos resíduos das recicladoras;
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