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RESUMO

O presente estudo realizou uma análise para avaliar as concentrações de metais em amostras de águas superficial de rios e lagos no entorno do 
antigo lixão do Aurá. Sendo assim, os rios Santana do Aurá e Guamá, e os lagos Bolonha e Água Preta, foram os locais selecionados para essa 
pesquisa, com pontos de coletas de amostras de água, selecionado em lugares estratégicos para uma melhor interpretação como se comporta a 
possível influência do lixão frente a possível contaminação por metais pesados dos corpos hídricos supracitados. Com o objetivo de quantificar e 
avaliar essas concentrações de metais em amostras de águas e os seus valores máximos permitidos pela resolução357/05 CONAMA, foram 
executadas análises através da técnica de Espectroscopia de Emissão Atômica ICP-OES, os metais quantificados nesta pesquisa foram Ag, Al, As, 
Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sn, Sr, Ti, V e Zn. Os elementos Ag, Al, Fe e Pb apresentaram níveis acima dos valores máximos 
permitidos pela Resolução 357/05 CONAMA. Para o aumento da confiabilidade analítica foi utilizado o MRC (Material de Referência Certificado) 
NIST 1640ª de água de rio, onde foi obtido uma recuperação de 87,5 a 104,71 % para os elementos selecionados. Baseando-se nesta constatação 
os resultados deste estudo, mostraram que as águas superficiais analisadas próximas ao lixão estão impróprias e não devem ser usadas pela 
população para as finalidades que se destinam, segundo sua classificação na referida resolução necessitam de ações do poder público que 
possibilitem a proteção das populações expostas. Os resultados deste estudo mostraram que as águas superficiais analisadas próximas ao lixão 
estão impróprias e não devem ser usadas pela população para as finalidades que se destinam segundo a legislação vigente 357/05 e necessitam 
de ações do poder público que possibilitem a proteção das populações expostas. A origem dos elementos, principalmente Pb pode estar 
relacionado ao descarte desordenado de equipamentos eletrônicos, pilhas, baterias e sucatas em geral. A grande precipitação de chuvas auxilia 
no carreamento de metais em direção aos corpos hídricos no entorno do antigo lixão. Um estudo mais completo deve ser desenvolvido para 
desvendar a origem do elemento Ag. A origem das elevadas concentrações do Al e Fe sugere estar relacionadas com as características naturais da 
composição do solo da região, nos ecossistemas aquáticos são provenientes da solubilização das rochas e sua lixiviação no solo, a geoquímica e 
pH ácido sugerem uma dissociação de sais desses elementos nos corpos hídricos analisados, assim contribuindo para uma concentração acima do 
valor máximo permitido nas aguas superficiais analisadas.
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