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QUALIDADE DA ÁGUA EM ÁREA DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS FINOS DA 
INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS 

Mirna A. Neves1; Eduardo Baudson Duarte2; Valerio Raymundo3 & Fabricia Benda de Oliveira4 

ABSTRACT – Brazil has high position in the dimension stone international market, and the State of 
Espírito Santo is the main Brazilian producer. The processing of these rocks generates great amount 
of wastes, composed by a mixture of water, steel fragments, lime and other chemical compounds, 
such as phenolic resins. The storage of these materials was, for a long time, made without 
environmental protection measures, in contact with water and soil. These areas are environmental 
liabilities of the dimension stone industry and were not still incisively studied, what motivated the 
development of this work. This research aimed the monitoring of surficial water and groundwater 
around an abandoned deposit of dimension stone waste in the Cachoeiro de Itapemirim County, in 
the South of Espírito Santo State. The hydrogen potential (pH), electrical conductivity (CE), total 
dissolved solids (TDS), alkalinity, phenol and chloride were analyzed. The study showed that the site 
of waste disposal, at an urban-industrial area with sewage discharge without treatment, have the 
urban effluents as the main factor that contributes for altering the quality of the surficial and 
groundwater. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O Brasil está entre os principais países produtores de rochas ornamentais do mundo e, dentre 

os estados brasileiros, o Espírito Santo aparece como responsável por cerca de 82% das exportações 

(ABIROCHAS, 2018). A importante contribuição econômica do setor traz consigo uma variedade de 

impactos ambientais negativos, dentre os quais se destaca a produção de resíduos. Durante o 

processo de serragem de blocos rochosos para gerar chapas de revestimento, utiliza-se uma mistura 

de água, granalha de aço e cal que propicia o atrito entre as lâminas e o bloco. Esta polpa de 

serragem ou “lama abrasiva” é descartada após o desgaste, gerando um resíduo fino que contém, 

além dos insumos utilizados, pó de rocha que é agregado à lama.  O polimento das chapas brutas 

para aquisição de brilho, também gera um resíduo fino composto por água e abrasivos, podendo 

conter resinas fenólicas e outros insumos. Os resíduos gerados são armazenados em lagoas de 

secagem ou aterros, que oferecem riscos de contaminação ambiental (Braga et al., 2010). 

Trabalhos mostram que é possível o uso destes resíduos como matéria-prima em outros 

processos produtivos (e.g. Menezes et al., 2005; Moura e Leite, 2011; Taguchi et al., 2012), o que 

poderia minimizar impactos ambientais além de gerar renda. Porém, o ônus representado pela 

geração desse passivo ambiental ainda não foi reconhecido pelas empresas como suficientemente 

grande para se buscar a implementação do aproveitamento desses materiais, os quais continuam 

sendo descartados sem critérios de triagem e muitas vezes de maneira clandestina.  

Ainda não se sabe, de fato, qual é o real poder de impactos negativos que estes resíduos 

oferecem ao ambiente e quais são as condições ou possíveis alterações da água e do solo no entorno 

dos depósitos de resíduos. Buscando contribuir com este conhecimento, o presente trabalho teve 

como objetivo avaliar possíveis alterações na qualidade das águas superficiais e subterrâneas no 

entorno de um antigo depósito de resíduos localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim, no 

sul do estado do Espírito Santo, Região Sudeste do Brasil. 

 

2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram coletadas amostras de água subterrânea em poços de monitoramento perfurados de 

acordo com a NBR 15495-1 (ABNT, 2007). Os poços foram posicionados a montante e a jusante do 

depósito de resíduos estudado, conforme orientações da Norma nº 6410 da Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB, 1988) (Figura 1). Para definição do sentido de fluxo 

da água subterrânea, foram realizadas medidas da profundidade do nível d’água (NA) utilizando-se 

um medidor de nível com fita flexível graduada e um sensor na extremidade que emite sinal sonoro 

ao entrar em contato com a água. Assim, confeccionou-se o mapa potenciométrico do freático, 

mostrando o sentido do fluxo da água subterrânea. 
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Os pontos de coleta de águas superficiais e subterrâneas incluíram 8 pontos de coleta (Figura 

1). Considerando-se o fluxo geral das águas, o poço situado a montante (PM) do depósito de resíduo 

teve como objetivo possibilitar a amostragem de água subterrânea sem a interferência do passivo 

ambiental estudado. A norma prevê também, pelo menos, 3 poços de jusante (PJ), de forma a 

interceptar o fluxo de poluentes proveniente do passivo estudado. Estes poços foram nomeados 

Jusante Central (PJC), Jusante Esquerdo (PJE) e Jusante Direito (PJD). Além desses poços previstos 

na normatização, também foi perfurado 1 poço no centro do depósito (PC), para coletar a água 

armazenada e em contato direto com os resíduos. As águas superficiais foram coletadas em um 

ponto a montante (RM) e outro a jusante (RJ) do depósito. Para fins de comparação, também foi 

feita amostragem em um canal de drenagem que atravessa a área de deposição e recebe 

lançamentos de esgoto urbano (DE). Salienta-se que a área estudada está inserida em uma região 

urbanizada de baixa renda, onde é comum a presença de lançamento de esgotos sem tratamento. 

 

 
Figura 1: Localização dos pontos de amostragem de águas superficiais e subterrâneas na área estudada. 

  

Foram medidos em campo: Potencial Hidrogeniônico (pH), Condutividade Elétrica (CE) e 

Sólidos Totais Dissolvidos (STD). A coleta e preservação de amostras seguiram a NBR 9898 (ABNT, 

1987). Em laboratório foram analisados: Alcalinidade, Fenóis e Cloreto. Os valores obtidos foram 

comparados com os limites máximos permitidos pelas resoluções CONAMA n° 357/05 (Brasil, 2005), 

para água superficial, e CONAMA n° 396/08 (Brasil, 2008), para água subterrânea. 
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3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 - Parâmetros Físico-Químicos da Água Superficial e Subterrânea 

O pH das amostras (Figura 2a) variou de 4,7 a 8,01, com média de 6,14 ± 1,87. Tais valores 

estão dentro do range considerado normal para águas superficiais e subterrâneas, com exceção da 

água coletada no PM (poço a montante do depósito), onde alguns valores ficaram abaixo do 

esperado para águas subterrâneas. Os valores de pH no PJC e no PJE tendem a ser mais elevados do 

que no PC, que capta água do próprio depósito. Nas águas superficiais, o pH a montante e a jusante 

do depósito (RM e RJ) situa-se em intervalos semelhantes e, quando comparados ao PC, os valores 

são mais elevados. Essa distribuição de valores mostra que o padrão de pH mais elevado ocorre 

possivelmente em função do lançamento de esgotos in natura.  

Os sólidos totais dissolvidos (STD) (Figura 2b) variaram de 99,6 a 341,6 mg.L-1; com média de 

220,5 ± 121,0 mg.L-1. Para a água subterrânea, a menor concentração de STD ocorreu no PM e a 

maior no PJE que, inclusive, apresenta concentração de STD maior do que o PC, que capta água do 

próprio depósito de resíduos. Para a água superficial, o ponto com as menores concentrações de 

STD é o RJ e as maiores ficam no DE, que apresenta STD mais elevados do que todos os pontos 

analisados. Assim, pode-se afirmar que o resíduo não interfere no aumento de STD nas águas 

superficiais. A drenagem de esgotos é a possível fonte de fluidos que contribui, também, com o 

aumento de STD na água subterrânea do PJE. Não obstante, comparando-se os valores medidos 

com os valores máximos permitidos pela Legislação, todas as amostras de água superficial e 

subterrânea apresentaram valores abaixo dos limites máximos permitidos. 

A concentração da alcalinidade (Figura 2c) variou de 4,49 a 478,5 mg.L-1, com média de 151,94 

± 112,20 mg.L-1. Comparando-se os dados obtidos para as águas subterrâneas, observa-se que o PM 

apresenta o menor valor de alcalinidade quando comparado com o PC e com os PJs. O PC possui 

distribuição de valores semelhantes aos dos poços de jusante, embora o PJE apresente novamente 

a tendência de valores mais elevados. Para as águas superficiais (RM, RJ e DE), o DE apresentou os 

maiores valores de alcalinidade, inclusive valor superior ao PC. As águas superficiais a montante e a 

jusante do depósito (RM e RJ) apresentaram padrão de distribuição semelhante. Desta forma, o 

resíduo deve estar causando o aumento de alcalinidade das águas subterrâneas, mas não 

necessariamente das águas superficiais que atravessam a área, que se encontra associado aos altos 

valores de alcalinidade do DE.  

Os valores de condutividade elétrica (CE) (Figura 2d) variaram de 159 a 640 µS.cm-1, com 

média de 326,22 ± 28,43 µS.cm-1. As águas superficiais apresentaram valores maiores de CE, 

destacando-se entre elas o ponto DE. Entre as amostras de água subterrânea, destacam-se o PC e o 

PJE; porém, nestes, os valores ainda ficaram abaixo daqueles medidos no DE, mostrando que o 

depósito não é a principal fonte de sais na área, e sim a drenagem de esgotos. A distribuição dos 
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valores de CE nos pontos amostrados evidencia o sentido do movimento das águas subterrâneas na 

área. 

 

 
Figura 2 – Concentração dos parâmetros analisados em amostras de água subterrânea e água superficial 

coletada no entorno dos depósitos estudados. (a) Potencial Hidrogeniônico - pH, (b) Total de Sólidos 

Dissolvidos - TSD, (c) Alcalinidade, (d) Condutividade Elétrica - EC, (e) Fenol total e (f) Cloretos. 

  

A concentração de fenol (Figura 2e) variou de 0,00 a 2,83 mg.L-1, com média de 0,16 ± 0,40 

mg.L-1. Comparando-se os dados obtidos para as águas subterrâneas, observa-se que o PC 
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apresentou valores superiores aos demais. Porém, os PJs não apresentaram valores muito 

discrepantes do PM, indicando que no caso dos fenóis pode haver outra fonte da substância 

atingindo as águas subterrâneas a montante da área estudada. Pelas características da área urbana 

existente no local, a fonte de poluentes deve estar vinculada ao lançamento de esgotos in natura. 

Corroborando o fato, observa-se que os teores de fenol medidos nas águas superficiais (RM, RJ e 

DE) são mais elevados do que nas águas subterrâneas, inclusive ficaram acima dos níveis medidos 

no PC. Os pontos de monitoramento da água superficial a montante e a jusante do depósito 

apresentaram valores semelhantes, enquanto o DE apresentou os maiores valores. Em todos os 

pontos os teores de fenol ficaram acima dos limites estabelecidos pelas Resoluções CONAMA, o que 

denota um ambiente com águas impactadas pelo uso antrópico. 

A concentração de cloreto (Figura 2f) variou de 22,72 a 153,95 mg.L-1 com média de 56,09 ± 

25,28 mg.L-1. Para a água subterrânea, a menor concentração foi medida no PJD e a maior no PC, 

mas a distribuição de valores em todos os pontos ocupou um range semelhante. Com relação à água 

superficial, o ponto com a menor concentração foi o RM e o de maior concentração, o DE que, 

inclusive, apresentou valor superior ao ponto PC. Os pontos de monitoramento da água superficial 

a montante (RM) e a jusante (RJ) do depósito não apresentaram diferenças significativas. Desta 

forma, o resíduo não interfere no aumento de cloreto nas águas superficiais e subterrâneas, 

havendo possibilidade de que o PJE esteja recebendo aporte de substâncias provenientes da 

drenagem de esgoto (DE). Contudo, todos os valores medidos ficaram abaixo dos limites 

estabelecidos pelas Resoluções CONAMA. 

 

3.2 - Agrupamento dos Pontos Amostrais 

Utilizou-se a análise de Cluster buscando agrupar os pontos de amostragem em grupos e 

subgrupos homogêneos ou similares. Existem dois grupos principais (Figura 3): o das águas 

subterrâneas e o das águas superficiais, mostrando que essas matrizes apresentam características 

distintas. No primeiro grupo, a amostra correspondente ao PM se distancia das demais, 

comprovando que o poço a montante possui pouca ou nenhuma relação com a área onde há 

fonte(s) de poluentes. 

Ainda no primeiro grupo, as amostras do PC e do PJE compõem um subgrupo, da mesma forma 

que as amostras do PJC e do PJD. As primeiras se destacam com níveis mais elevados, comprovando 

que a fonte de poluentes exerce maior influência neste conjunto. Dentro deste subgrupo (PC e PJE), 

observa-se que o PJE apresenta sempre uma tendência de valores mais elevados, mostrando que o 

lançamento de esgotos in natura é uma provável fonte de poluentes na área. 

No segundo grupo ocorrem as amostras de águas superficiais, divididas em dois subgrupos, 

um composto apenas pelo DE e o outro com RM e RJ. As amostras do RM e RJ possuem uma 
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similaridade muito grande, mostrando que a drenagem superficial é afetada por poluentes 

provindos de uma fonte desconhecida a montante da área de estudo. A amostra do DE, que se 

destaca no contexto de vários parâmetros estudados na área, pode ser a responsável pela elevação 

nos valores observados no PJE, considerando-se a proximidade dos pontos de amostragem e o 

sentido do fluxo subterrâneo. 

 

 
Figura 3 - Agrupamento dos pontos de coleta de acordo com a similaridade entre os parâmetros analisados 

(PM = poço de montante, PC = poço central, PJE = poço de jusante esquerdo, PJC = poço de jusante central, 

PJD = poço de jusante direito, RM = rio a montante, RJ = rio a jusante, DE = drenagem de esgoto). 

 

4 - CONCLUSÕES 

Alguns dos parâmetros analisados, especialmente a CE, alcalinidade e fenol total, mostram 

que a qualidade das águas na área estudada está seriamente comprometida, tornando-se imprópria 

para consumo humano. A presença de concentrações acima do valor máximo permitido pela 

Legislação, tanto a montante quanto a jusante do depósito de resíduo, mostra a existência de outras 

fontes de contaminação na área do passivo e a montante dela. A drenagem de esgoto é a principal 

fonte de poluentes, embora o depósito de resíduos também contribua, mas de forma secundária.  

De maneira geral, as concentrações dos parâmetros analisados são mais baixas nos locais de 

maior altitude. No sentido do fluxo subterrâneo, das áreas mais elevadas para a planície fluvial, há 

enriquecimento de substâncias com piora na qualidade das águas subterrâneas.  
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