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Introdução 
A indústria de papel reciclado utiliza-se de fontes energéticas, produtos químicos e água, resultando na produção de 
resíduos sólidos, como o lodo. Este lodo gerado no processo de tratamento de efluentes de fábricas de papeis 
reciclados podem possuir concentrações variáveis de alguns metais como o cádmio (Cd), crômio (Cr), mercúrio (Hg), 
níquel (Ni), chumbo (Pb), zinco (Zn) e alumínio (Al) (SISINNO, 2003). A destinação final de lodos das estações de 
tratamentos de efluentes se torna um fator de preocupação, pois esse lodo pode conter substâncias contaminantes 
sendo prejudicial ao meio ambiente. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo determinar a concentração de 
metais como Cu, Cd, Zn, Pb e Cr, no lodo residual proveniente do tratamento de efluentes de uma indústria de 
embalagem de papel reciclado no interior do Paraná por espectrofotometria de absorção atômica (AA). 

 

Metodologia 
Coleta das amostras: cinco pontos do leito de secagem (amostras da superfície (A) e 8 cm abaixo dela (B)). Preparo 
das amostras: foram pesadas as amostras úmidas e dispostas na estufa à 105 ºC por 24 h (MESQUITA, 2014). 
Digestão das amostras por via úmida: foram pesadas 0,5 g (em triplicatas referentes a cada ponto de coleta), seguida 
da adição de 10 mL de HNO3 e 2,5 mL de HCl em bloco digestor à 160 °C, durante 4h (METHOD, 1996). As 

determinações foram realizadas no equipamento de AA Thermo, modelo iCE3300, para os metais Cu, Cd, Zn, Pb e Cr. 

Resultados e Discussão 
Os metais Cu, Cd, Zn, Pb e Cr foram selecionados para análise devido a toxicidade elevada se introduzidos no 
organismo humano. Os resultados obtidos estão apresentados nas Tabela 1 (Pontos A1 a A5: coletados na superfície 
dos 5 pontos da baia; os pontos B1 a B5: mesmos 5 pontos em uma profundidade de 8 cm da superfície). 

 
Tabela 1. Resultados obtidos em (µg kg-1) na determinação de Cu, Cd, Zn, Pb e Cr, em lodo oriundo de uma fábrica de 
embalagens de papel reciclado no PR, por espectrofotometria de absorção atômica. 

 

Amostras 
[Metais] em lodo residual (µg.g-1) 

Cu Cd Zn Pb Cr 
A1 150,342±4,713 ND ND ND 794,730±921,242 
A2 153,754±2,218 ND 15,480±26,813 ND 945,976±345,122 
A3 169,844±27,341 ND 20,173±34,941 ND ND 
A4 141,069±5,462 ND ND ND ND 
A5 140,636±10,202 ND ND ND ND 
B1 145,925±2,407 ND ND ND 274,860±438,230 
B2 131,415±12,420 ND ND ND 171,392±265,649 
B3 165,447±5,090 ND 12,650±21,911 ND 213,689±366,609 
B4 154,223±9,492 ND 16,026±27,757 ND 166,641±101,469 
B5 173,694±27,441 ND 22,736±39,380 ND 475,696±823,930 

ND: não detectado; Desvio padrão: obtido a partir de três determinações consecutivas 
 

 
Os resultados encontrados para o cobre através da AA encontram-se dentro do especificado pela Resolução do 
CONAMA 420/2009. 

Considerações Finais 
Na determinação por espectrofotometria de absorção atômica, não houve a detecção de Pb e Cd (metais tóxicos à 
saúde), os demais (Cu, Zn e Cr) tiveram seus teores dentro dos estabelecidos pela legislação. 
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