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RESUMO 

Segundo o sindicato nacional das indústrias de cimento em 2016, as fábricas de cimento 

produziram juntas 57 milhões de toneladas, empregando 23 mil pessoas. Sabe-se que a 

indústria de cimento possui elevado impacto poluidor em todas as etapas do processo, desde a 

extração até o ensacamento. Os metais pesados estão sendo amplamente estudados devido a 

seu alto impacto sobre o ambiente e os animais, pois estes têm como característica a 

bioacumulação, o que pode afetar a qualidade destes solos, trazendo sérios impactos ao meio 

ambiente. Diante disto o objetivo desse estudo é avaliar os teores de metais pesados em 

regiões próximas às plantas cimenteiras, já que ambas ficam próximas as regiões urbanas e 

rurais das cidades, impactando diretamente a qualidade dos solos e trazendo impactos 

significativos a região. Foram encontrados todos os metais pesados descritos na literatura 

como liberados nos fornos de clínquer das plantas cimenteiras e depositados no solo. Foram 

encontradas diferenças significativas, p < 0,05 nos metais Alumínio, Cromo, Molibdênio e 

Ferro, tanto na área impactada, quanto na não impactada.  

 

Palavras Chave: Metais Pesados. Ecologia de Solos. Plantas Cimenteiras. 

 

INTRODUÇÃO 

A indústria de cimento possui alto potencial poluidor em todas as fases do processo 

que vão desde a moagem até o ensacamento. O grau e as particularidades das emissões dos 

poluentes dependem das características de modernização tecnológica e operacional do 

processo industrial, da composição química e mineral das matérias-primas, dos combustíveis 

empregados nos fornos de clínquer e da eficácia dos sistemas de controle de emissão de 

poluentes instalados. (FILHO, 2004). 

Os principais poluentes liberados no processo de fabricação de cimento são 

principalmente, material particulado, dióxido de carbono, óxidos de enxofre e óxidos de 

nitrogênio. Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA), as 

fábricas de cimento estão entre as maiores fontes de emissão de poluentes atmosféricos 

perigosos, considerando como os principais as dioxinas, furanos; os metais tóxicos como 

mercúrio, chumbo, cádmio, arsênio, antimônio; cromo; produtos de combustão incompleta e 

os ácidos halogenados (USEPA, 1996). 
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MANDAL (2011), em seu estudo realizado nas proximidades de uma planta 

cimenteira na Jamaica onde a queima de combustíveis para o forno de clínquer geram finas 

partículas de poeira contendo metais pesados que são depositadas no solo. Essa poeira causa 

sérios impactos ambientais já que a mesma não é biodegradado, acumulando-se. 

KHASHMAN (2006), também realizou estudo semelhante em uma planta cimenteira no sul 

da Jordânia encontrando metais pesados que foram dispersados pelo ar através do forno de 

clínquer e depositados no solo.  

Dentre as substâncias tóxicas normalmente lançadas no meio ambiente, os metais 

pesados têm significativa importância, principalmente devido ao seu poder cumulativo nos 

organismos vivos, representando sérios riscos à saúde e ao ambiente. Os metais pesados 

possuem alta toxicidade e bioacumulação, fazendo com que sejam amplamente estudados. 

(FENG, 2018). 

Diante do exposto o objetivo deste trabalho é avaliar os teores de metais pesados 

presentes nos solos próximos as plantas cimenteiras e sua influência nas proximidades das 

cidades de Arcos e Pains. Avaliando também se a presença de cobertura vegetal foi capaz de 

reduzir estatisticamente os teores de metais pesados analisados. 

 

METODOLOGIA 

Foram coletadas 26 amostras de solo, representando os ambientes impactados e não 

impactados. As coletas foram realizadas nas proximidades das plantas cimenteira e nos 

perímetros urbanos e rurais das cidades de Arcos e Pains. No total foram coletadas 9 amostras 

com cobertura vegetal nos ambientes impactados e 9 amostras sem cobertura vegetal nos 

ambientes impactados, como controle foram coletadas 4 amostras com cobertura vegetal e 4 

amostras sem cobertura vegetal, representando os ambientes não impactados. Às áreas de 

coleta e suas respectivas quantidades estão destacadas conforme demonstrado na figura 1: 
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Figura 1: Demonstração dos locais e quantidade de amostras coletadas. Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

As cidades para a coleta foram os municípios de Arcos e Pains, pelo fato da 

proximidade entre as duas cidades e ambas possuírem plantas cimenteiras. Todas as amostras 

foram coletadas no mês de maio de 2019 e foi respeitado o limite mínimo de 10 metros de 

distância entre os pontos de coleta para possibilitar maior quantidade de material e possuir 

maior representatividade do solo da região. 

Os pontos para coleta estão localizados em um raio de 6 quilômetros das plantas 

cimenteiras e os pontos não impactados, em regiões das respectivas cidades com mais de 20 

quilômetros de distância das plantas cimenteiras, longe de possível influência de 

contaminação das cimenteiras para verificar o raio de dispersão e deposição dos metais 

pesados no solo. (DINIS et al., 2011). 

Para análise de metais pesados foram coletados aproximadamente 2 quilos de solo em 

cada ponto, com profundidade entre 10 e 20 centímetros e armazenados em sacos plásticos 

esterilizados. (MANDAL, (2011); MORAES & HORN, (2010). 

As amostras de solo foram coletadas com a utilização de um trado, o qual foi sempre 

lavado com álcool 70% e água destilada autoclavada, anteriormente a remoção da amostra. 

(PACCHIONI, (2010).  

As análises da quantificação e identificação de metais pesados foram realizadas pelo 

laboratório Oceanus seguindo os métodos EPA 6020 B/ 200.8 para determinação de Metais 

Totais e Fósforo e 3050B para determinação de elementos traço. As demais análises, bem 

como o preparo das amostras seguiu a EMBRAPA (1997).  

 

RESULTADOS E DISCUSÃO 
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Segundo as análises efetuadas pelo laboratório Oceanus, foram encontrados metais 

pesados característicos da liberação pelos fornos de clínquer, nos solos das cidades de Arcos e 

Pains, tanto nos perímetros urbanos e rurais, o que responde à pergunta principal do trabalho.  

A CONAMA 420 normatiza os teores de metais pesados encontrados nos solos em 

perímetros industriais, urbanos e rurais, os teores de metais considerados como níveis de 

investigação foram destacados pelas linhas pontilhadas nos gráficos, sendo: Alumínio (3.500), 

Ferro (2.450), Cromo (50) e Molibdênio (70). Os teores de alumínio e ferro encontrados estão 

acima dos níveis de investigação permitidos.  

Foram quantificados e caracterizados 14 metais pesados que de acordo com estudos 

são liberados pelos fornos de clínquer das plantas cimenteiras que são: Alumínio, Cádmio, 

Chumbo, Cobalto, Cobre, Cromo, Estanho, Ferro, Manganês, Mercúrio, Molibdênio, Níquel, 

Selênio e Zinco. 

Para as análises estatísticas foram realizadas o teste F para verificação das variâncias 

das amostras, sendo consideradas como iguais, também foi verificado a normalidade dos 

dados, que se apresentaram normais. Posteriormente foi realizado o teste t de Student para 2 

amostras diferentes, adotando p < 0,05 como significativo. 

Foi encontrado diferença estatística quando comparados os teores de alumínio em 

áreas impactadas na cidade de Arcos. Também houve diferenças significativas nos teores de 

Cromo e Molibdênio em áreas impactadas e não impactadas na cidade de Pains. A quantidade 

de Ferro foi significativa nas amostras das áreas impactadas e não impactadas nas cidades de 

Arcos e Pains. 

A cobertura vegetal foi capaz de reduzir estatisticamente a quantidade de Alumínio, 

Ferro, Cromo e Molibdênio no solo das cidades de Arcos e Pains, tanto em áreas impactadas e 

não impactadas, conforme gráficos 1 a 4.  

           

Gráficos 1 e 2: Quantificação de metais pesados comparando áreas impactadas x não impactadas. A linha 

pontilhada demonstra o limite de investigação estabelecido pela CONAMA 420. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráficos 3 e 4: Quantificação de metais pesados comparando áreas impactadas x não impactadas. A linha 

pontilhada demonstra o limite de investigação estabelecido pela CONAMA 420. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que todos os metais pesados que são emitidos nos fornos de clínquer das 

plantas cimenteiras e que foram descritos na literatura foram encontrados no solo, o que 

levanta a possibilidade de que as fábricas não estão conseguindo conter a emissão destes 

metais, consequentemente sendo depositados no solo. Além disso deduz-se que serão 

necessários mais estudos a respeito do assunto. 
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