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Introdução 
Um factor muito importante para a regulação de 
sorção e dessorção de metais em amostras 
ambientais é o pH. Para prever a disponibilidade de 
metais, os testes de titulação de pH (pH pré-teste) e 
de lixiviação (pH-stat) podem ser implementados em 
uma ampla faixa, visando a avaliação do risco 
ambiental e remediação de solos ou sedimentos 
contaminados1. Estes testes fornecem informações 
sobre a capacidade de neutralização da amostra, 
refletindo sua capacidade de absorver os efeitos de 
adições de ácido ou de base. Desta forma, 
permitem estimar a mobilização de um metal por 
reações pH-dependentes2. O objetivo deste estudo 
consiste em determinar a capacidade de 
neutralização ácida a pH 4,0 (CNA) e a básica a pH 
10,0 (CNB) para solos e sedimentos de uma antiga 
área de mineração no Rio Tibagi com a 
implementação do pré-teste. Foram estudados 4 
solos e 10 sedimentos de vários pontos, a 
montante, local e a jusante da área de mineração, 
distantes ≈400 m entre si. Para todas as amostras, 
o pré-teste foi conduzido da seguinte maneira: o pH 
inicial de cada amostra (2,0 g) foi medido em água 
deionizada e foram adicionados separadamente 
volumes consecutivos de 100 µL de HNO3 1,5 mol 
L–1 ou NaOH 1,2 mol L–1 para construir curvas de 
titulação em uma faixa de pH de 2 a 12. 

Resultados e Discussão 
A capacidade de neutralização das amostras pode 
ser avaliada a partir das curvas de titulação de pH 
(Fig. 1). Os valores do CNA e CNB dependeram dos 
valores do pH inicial que variaram na faixa de 3,57 a 
7,86. Os valores mais baixos de CNA estiveram 
relacionados a um caráter mais ácido das amostras. 
No caso do CNB, o comportamento das amostras 
não dependeu do seu pH inicial. Em geral, os 
valores do CNA e CNB não foram elevados (Tabela 
1), mostrando que a capacidade de neutralização 
para as amostras foi baixa. Este fato foi confirmado 
por variações significativas (0,5-0,6) no pH após 
adição de 0,01 meq g–1 de HNO3 ou NaOH 

(excluindo as amostras mais ácidas que produziram 
as variações menos significativas - 0.2-0.3). Adições 
seqüenciais de 0,01 meq g–1 de ácido ou base 
produziram variações similares no pH, sem atingir 
estabilização até pH 1,5 ou 11,0. 

         
Figura 1. Curva de titulação de pH para uma 
amostra. 
Tabela 1. pH inicial, CNA (meq kg–1) a pH 4,0 e 
CNB (meq kg-1) a pH 10,0 para algumas amostras 

Amostra pH inicial CNA CNB 
A_sed 4,14 2,88 65,69 
C_sed  6,31 29,30 66,80 
F_sed 7,86 68,88 65,17 
H_solo 7,25 38,35 78,73 
L_solo 6,00 27,73 75,17 

Conclusões 
Os resultados demonstraram a baixa capacidade de 
neutralização das amostras para adições ácidas ou 
básicas. Em um ambiente ácido, como o da área de 
mineração estudada, a baixa CNA (<100 meq kg–1) 
da maioria das amostras pode promover a lixiviação 
de metais tóxicos e sua mobilização ao longo da 
bacia hidrográfica, aumentando o risco ambiental.  
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