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Esta pesquisa foi desenvolvida obletivando verificar a aplicabrliciade de metodologia de

avaliação de riscc para embasar as decisões quanto à necessidade de remediar áreas

industnars desatrvadas enr virtude do grande núrnero exjstente cjestas áreas na Regiäo

l,4etropolitana de são PaLrlo. cu]os efeitos ao ambiente e à populaÇão são normaimente

desconhecidos.

A área do antigo complexo industrial pertencente às lndústrras Malarazzo, em Säo Caetano

do Sul. foi utllizâoa como área piloto. Neste local diversas unidades de produçäo industrial

funcionaram no período de i932 a 1986, desiacando-se a procluçäo de cloro e soda,

agrotóxicos (hexa cÌorocrciohexa no e toxafeno), ácido sulfúrico. ceJulose de linter, rayon e

carbureto de cálcro

A metodologia emoregada. baseada nos procedimentos aclotacios pela agência de proteção

ambiental ameTtcana (U.S EPA) compreendeu as seguintes etapas: coleta de dados.

aval¡aÇäo dos dados. avaliação da toxicidade, avaliação da exposiçáo e caracterização do

risco

Na coleta de dadcs loram pesquisados documentos contencjo informacóes sobre a ativirlade

da empresa, e i'ealizada avaliação multrlemporal a partir c1e fotografias aéreas, o que

possibilitou identìíicar dados sobre o processo de produção das diferentes unidades

industriais, assrm ccmo sobre o uso e ocupaçäo clo solo na área inclustriai e ao seu redor. o
resultado desta Þesquisa orientoLr os trabaihos de campo. possibiiitanclo a iclentificação das

substâncias a serem avaltadas. assim como na definiçäo cios pontos de amostragem.

Tendo sido idenr f cados o mercúrio e os isômeros clo hexaciorociclohexano como as

substâncias mals crÍticas presentes no local, e os moradores vizlnhos à empresa e as

crìanças que adentram regularmente a área para brincar, como as populaçöes

potenciaimente rnais expostas. foi dimensionada a lntensjdade da exposiçäo e quantificado o

risco a que estas DopulaÇoes encontram-se expostas.

Os resultados obi:los tndicam a existència de um eievado risco à saúde das crianças. tanto

para efeitos carc:r:qénicos como não carcinogênicos. tendo a ngestão de soio e a inalaÇão

,.ii
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de vapores e partículas como as principais vias de exposjcão. o risco à saúde cla população

vizinha à empresa foì consrderado aceitável, tenclo sido reconrenoada a realização de

estudos adicionals que compreendanr a exposição ao benzeno e ao toxafeno.

Tendo por llase o uso e ocl¡paÇão do solo alualmente exrstentes na área e ao seu ¡edor,

assim como as prrncipais vras de exposicão cia populacäo. as -sequintes medidas cie

rninimização de nsco são recomendadas

o o isolamento da area, de modo a impeclrr o acesso de pessoas sem permissäo;

. a remoção do materral proveniente da demoiicäo dos edifícros seguida de destinaçäo

adequada,

. o recobrjmento da superfÍcie do solo. utilizando matenal inerte e tmpermeável, que

restrinja a possibrIdade de contato com o soio e mrnjmize a errrssão de poluentes para a

atmosfera.



This research was deveioped to evaiuate the appiicability of a rrsk assessment methodology

to sLrpport decisions of remediation actions at abandoned contamrnated srtes. due to the

existence of a large number of such sites in the Metropolrtan Regron of Sao paulo, which

impact to the envíronment and surrounding population are normally Inknown.

A former ìndustrial complex located in São Caetano do Sul - lnclústrias Reunidas Francisco

\Italarazzo - was used as a pilot study area. severai different production units operated at

this site from 1932 to 1986, nranufacturlng chlorine. soda pesticides (hexach lorohexene and

toxaphene), sulphurrc acid, cellulose, rayon. calciurn carbide. etc.

SUMMARY

The methodology was based on the U S. EPA procedures. whlch compnses the followtng

steps. data collecton. data evalLration, toxicity assessment. exposure evaluation ancl risk

characterization.

The data collectron consisted of a historical research of the activities developed at the stte.

Aerial photographs were used to identify the uses of ihe sorl and areas suspected of

contamination durlng diferent periods of time These crata orientecl the sampling activities ancl

the site cha racter zation.

Mercury and ilCH isomers were identified as the most relevant substances present at the

site, and the neìghborhood population and the chlidren playing inside the area were

considered the potentially exposed population Considering this scenano tt was estimated the

exposure ievel ano quantified the risk the surrounding population rs exposed.

The results polnt oLlt the exrstence of a high nsk to ihe chridren, elther carcinogenic or non-

carcinogenic effects The main exposure pathways are the soii ingestion and the vapor and

particies nhalatÌon The risk to the neighborhood popuiation was considered acceptable, but

it is necessary an addjtionai evaÌuation to check the effects of benzene and toxaphene

cancer risk.



considering the actual use of the soil at the site ancl at the surroLrnding area, and the

exposure pathways, the followrng actions are recomrnended for the risk minimization:

n fence the site to avord the entrance of unauthorized people.

. promote the removal and proper d¡sposa/ of burldìngs clebrist

. coveT the soii sufface with inert and impermeable material to avoicl the dírect contaci with

contaminated soil, and to minirnize vapor and particles emlssions from the soil.



I. rNTRODUçÃO

1.1. O Problema Estudado

Areas contaminadas podem ser definidas como loca¡s que apresentam a presença de

substâncras tóxicas distribuÍdas de forma náo controlada nos diferentes compartimentos do

ambiente, as quais, em função do nível de concentraçäo existente, determinam riscos

potenciais à saúde dos seres vivos ou prejuízôs à quaiidade dos recursos naturais.

A orrgem de áreas contaminadas pode estar associada a diferentes fontes de poluiçäo,

sendo as mais usuais as de natureza industrial, de sistemas de tratamento e disposiçáo de

resíduos e as re acionadas ao armazenamento e d stribLricão de substânctas químicas,

entre estas as de comercializacão de combusiiveis.

O número de áreas contaminadas é bastante elevado em países indusirialtzados,

especialmente naqueles que tÍveram um processo de crescirnento industrial desvinculado de

sistemas de pianejamento que o norteasse.

No Brasii, a Regiäo l\4etropolitana de São Pauio (RiVSP) exemplifica esta situaçäo, em

virtude do intenso processo de crescimento industrial ocorndo a partir do início deste século,

e de um crescimento Lrrbano descontrolado. A avaliação deste cenário, atualmente, revela a

existência de áreas de conflito onde a ocupação destas áreas é partilhada por usos

incompatíveis entTe sj como os de natureza industrial e residenctal, ou em reg¡ões onde o

uso atual do soio mostra-se näo condizente com os níveis de contaminação apresentados

em decorrência de antigas [ontes de poluiçäo, desativadas ao Longo do processo de

transformação ocorrido no perfÌi industrial da região.

Estas fontes. em particular as indústrias desativadas. provavelmente se constilL¡am nas

fontes de poluição mais críticas da regiåo, uma vez que sobre elas .1á não se exerce

qualquer forma de controle ambiental e as restrÍçöes à sua reutilização normalmente estão

associadas ao cumpnmento das leis de zoneamento urbano. as quais ainda não consideram

as questões relativas à poiuição ambiental.

Considerando o e evado numero de áreas industriais ciesatrvacias existente na regiäo, ao

redor de 4.238 (CETESB. 1997) e a natureza das atividades neìas desenvolvidas, algumas



com elevado potencial polurclor (a proxim ada mente 2.076 áreas), torna-se necessária uma

avaliação da situacão atuai dessas áreas que subsrdie aÇões destinadas à minimização dos

possiveis problemas inerentes à existência das mesmas.

1.2. Objetivos

Dlante deste quadro. o presente trabaiho foi desenvo v¡do com o obletìvo de contribuir no

processo de gerenctamento de áreas contaminadas por atividades lndustriais desativadas,

avaliando urna rnetodologia de investigaçäo que possibilite embasar a decjsão sobre a
necess¡dade de remediaçäo na existência de risco à saúde da população decorrente da

exposição aos polLientes presentes nessas áreas.

Desta forma, procedimentos de investigaÇão e de avaiiação cle áreas contaminadas por

antigas instalaçöes industriais com ênfase na quantificação do nsco à saúde da populaçäo,

foram apiicados a um estudo de caso, realizado na área das lndústrias Matarazzo, antigo

complexo ¡ndustrial sitLrado no município de são caetano do sui. na Região Metropolitana

de São Paulo, desattvado na segunda melade da décacla de 80.

Neste estudo foram avaliados os riscos rnerentes à exposrçáo ao mercúrio metálico e ao

hexaciorocicloh exa no. substàncias com reconhecrdos efertos tóxicos que jntegraram parte

do processo prodLrtlvo existente no local.



2. REVISAO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Gerenciamento de Areas Contaminadas

A exìstência de áreas contamrnadas tem-se transformado. ao longo cjas últimas décadas, em

um dos mais relevantes problemas ambientais nos países ind ustria ltzados. Em virtude dos

mpactos que causam sobre a saúde púbiica, sobre os recursos hÍciricos, sobre o solo e o
patrìmônio, inúmeros países vêm adotando políticas especÍficas para o gerenciamento e

controle desses ocais. Essas poiiticas contemplam normalmente o estabelecimento cle

legrslaçóes especÍficas e de inventários de locais contaminados e suspeitos de

contaminação. c desenvolvlmento de procedlr¡entos de aval¡acäo e p-|orjzaçäo, o

desenvolvimento de tecnologias de remediação e a crração de funcios que subsidiem a

remedração de áreas consideradas pnoritárias.

Um dos países pioneiros na implementaÇão destas aÇões foi o Estados Unidos, tendo em

1980 estabelecido uma primeira legislação sobre o tema - o CERCLA - "Comprehensive

Environmental Response, Compensation and Liability Act" (comumente chamado de

"Superfund"). Através dele foram destinados, para um periodo cle cinco anos, US$ 1,6 bilhão

a serem aplicados em um programa de remediaçäo dos locais mais críticos existentes no

país. Estes Tecursos eram provenientes de taxas aplicadas sobre óleo crú e 42 diferentes

prod utos químrcos.

A reguiamentação desta legrslação foi realizada através do NCp - "Natlonal Oil and

Hazardous Substances Pollution Contingency Plan' (U.S.EPA. 1982), no qual estão

definidas as dìretrizes gerars para a conduçäo cia remediaçáo dos locais insericlos no

'Superfund".

Em 1986 foi promulgado o SARA - 'Superfund Amendrnents and Reauthorization Act",

d ispon ibilizando mais US$ 8.5 bilhões para o programa de remediaçäo e mars US$ 500

milhões a serem aplicados na remediação de ocais contaminados peio vazamento de

comoustrvers en' postos de servtcos.

Atualmente além do programa federal. gerenciado pela agêncra de proteÇão ambiental

(Environmental Protection Agency - EPA), diversos estados amelcanos possuem programas

próprios de controle de áreas contaminadas. a matoTla dos quais estão voitados para a



recuperaçao de iocais contaminados por combustíveis vazados de tanques de

aTmazenamento subterrâneos ou pela disposicäo de resíduos.

Até dezembro de 1994, de Lrm total de 38.000 áreas contidas no lnventário do programa c1o

"Superfund" (identificado como CERCLIS - CERCLA Informat¡on System), 1355 áreas

haviam sido relacronadas na iista de áreas priorìtárias (Nationai Pr onties List - NpL), para

993 havia sido tomada uma dectsão de remed¡ação e para Z7B as açóes de remediação

haviam srdo implementadas (KOVALICK & KINGSCOTT. 1995).

No Canadá. um programa nacional de recuperação de áreas contaminadas foi instituído em

1989. através do Canadian Council of Ministers of the Envrronment (CCME). Este programa,

inicraimente, contãva com us$ 250 mrlhoes, sendo 50% provenrente clo governo federai e o

restante das províncras e terrtórios. Do total de recuTSos disponiveis us$ 200 milhões são

destinados à remediação de locais e us$ 50 milhões para o desenvolvrmento de tecnologia.

Até o final do ano frscal 1992/'1993, oito provincias haviam assinado acorclos de adesäo ao

progran'ra (CCME 1993).

Na Europa, vários países têm igualmente incitado açoes no sentido de minimizar

impactos negativos advlndos da existência de áreas contaminadas, tendo essas eÇões

iniciado nos países do oeste.

A Holanda, 1á no Ìnício da década de B0 possuía um inventário com mais cle 4.000 áreas

potencialmente contaminadas. Em 1981 ao redor de 350 investigações e 3O operações de

remediaçäo haviam sido iniciadas a um custo estlmado cJe US$ 2O milhões (KINGSBURy &

BINGHAM. '1992). As principais fontes cle poluiçáo do solo identif¡cadas naquele momento

estavanl associadas às áreas de disposrçåo de resÍduos e antigas indústrias desativadas

O primeiro caso de destaque foi relativo à observacáo da contaminação do solo em uma

área resldencral na cidade de Lekkerkerk. Escavações realizadas no local revelaram a

presença de resíduos provenientes de diferentes atividades industnais, contaminando o solo

inclusive sob as casas. O solo contaminado foi removido. ao redor de 93.800 m3, e

processado em Ìncrnerador para resíduos domiciliares ex¡stente em Roterdã O custo desta

intervencáo. ao redoT de USS 65 milhões foi pago pelo governo central (KINGSBURy &

BINGHAIV. 1992),

os
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Em 1983 foi promulgada r,tma lei especifica para o tema (Soil Cleanup Act) na qual as

províncias deveriam submeter anualmente ao Mrnistério de HâbitaÇáo Planelamento Físico

e lVleio Ambiente Um programa para remediação para os casos mais graves de

contaminação do solo existentes em cada província. Posteriorn¡ente esta lei foi incorporada

à lei de proteçäo dc solo a qual tem por base a manutenÇäo de padrões de qualidade que

asseqlrrem os rnuit olos usos do solo.

Os custos de remedraçáo são partilhados peio governo central. pela província, pelos

municipios e pelos responsáveis. Em 15 anos foram destjnados US$ 700 milhões pelo

governo central para aÇöes de remediação, investimento em pesquisa, desenvolvimento de

padrões e coordenaÇão das açóes envolvidas no processo de remediação (KINGSBURY &

BINGHAN/, 1SS2)

Atualmente o pars drspóe de uma significativa infra-estrLrtu ra rnstalada, considerando-se

empTesas espec a izadas e mão-de-obra quaiificada. Desta organizaÇäo resultou a

remediaçåo de 2C0 áreas nos últimos 10 anos e a lnvestigaÇão de outras 1 .200 áreas

(sEPA 1995)

Na Alemanha, até o final do ano de 1993, 138.722 áreas sltspertas de contaminaçäo havram

sido regrstradas pêios estados (UBA 1995), das quais 85 033 eram provenientes de antigas

áreas de disposrcáo de resíduos e 53.689 decorrentes de áreas contaminadas

abandonadas.

Neste paÍs a exemplo do que ocorre na Holanda. ó bastante elevado o número de

empresas e profissronars atuando no setor, havendo um grande número de tecnologias de

remedraçäo drspo;iveis. Embora a lei federal de protecão do soio (" Bodenschutzgesetz )

ainda esteja em cr scussäo. inúmeros estados possuem sr-tas próprias legislaçöes. Segundo

KNOPP (1992). os seguintes estados possuÍam legislacóes próprias. após a reunificação da

Alemanhar Baden-Wü rttem berg, Bayern Bremen llamburg. Hessen, Niedersachsen.

Nord rhein-Westfalen Rhein land-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt e Thuringen.

Na Bélgica. a regtão de Flandres estabeleceu um procedimento de atuaçáo para caracterjzar

e, eventualmente remediar áreas contaminadas. tendo tambem promulgado uma lei

especif ca para ái-eas contamrnadas em fevereiro cie 1995. Tais med jdas foram adotadas em

funcão dc numero crescente de áreas potencia mente contaminadas observadas naquela

região O inventár o mantido pela aqêncra públrca de resíduos de Flandres (OVAI\4), havra
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cadastrado no ¡nicio de 1995 ao redor de 2.000 áreas potencialmente contaminadas, das

quais 1000 antigas áreas de cisposiçäo de resíduos, 800 antigas áreas rndustriais, so novos

aterros, 100 indústr¡as e 150 locais com diferentes fontes de poiuicäo (VAN DYCK, 199S).

Na Dinamarca, acoes de remedração têm sido conduzidas em 600 áreas nos últrmos 10

anos. o pais possu uma boa infra-estrutura para acompanhamento dessas ações, havenclo

um quadro de aproximadamente '150 especiaiistas ligados aos órgáos da adminlstraçäo

pública (SEPA, 1 995)

o início dos trabaihos de avaiiaçáo de solos contamiacios na Finlâncjra comeÇou em 19g5,

com estudos de rn¡pactos ambientais em áreas de disposição de resíduos. No final cle 19gg

foi estabelecido u n'r projeto vrsando invest¡gar a extensäo cla contaminaçäo clo solo e propor

medidas de remediaçáo Até 1995 possuìam um cadastro contendo '10.400 áreas, das quais

650 comprovadamente coniaminadas. O número previsto de áreas que provavelmente

precisaräo ser remediadas nos próximos 20 anos é de'l .200, senclo B0O antigas áreas

industriais e 300 antigas áreas de disposição de resí<tuos (PUOLANNE & SEppANEN,

1995). Estes autores estimam que se não surgirem novas áreas com Ìgual necessidade de

remediação, os cLlstos para remediar as áreas atualmente identificadas deverá atingir USg
'1 ,2 bilhões, devendo pade destes recuTsos provir de fundos municipajs e federais, cada qual

contribuindo com uS$ 240 milhöes ao longo cie um períoc1o de 20 anos. o restante dos

recuTSos deverá adv r dos causadores da poluiÇäo ou atuais proprietários cjessas áreas.

No que se refere aos aspectos legais, estes estão considerados na ieqislacáo de resÍduos

sójidos, onde o princrpio do poiu idor-pagador é aplicacio, seguinclo-se a responsabilização

do proprietário. Uma vez estes não sejam capazes de assumir os custos da remediação, o

municipio deve fazè-io. contando com o auxílio do governo. Nas transaçöes comerciais o

proprietário é responsável peia identrficação da contarninacåo na proprredade, devendo

comunicá-la ao comÞrador.

A Suecia, através de sua agência federal de proteÇão ambiental. recentemente estabeleceu

um plano de açäo que estabelece as bases e cliretrjzes para a remediação de áreas

contaminadas, assrTn como metas. até o ano 2035. Tal ação justifica-se peia existência de

7.000 áreas poienclalr¡ente contaminadas. das quais 2 000 säo suspeitas ou

confirmadamente ccntam nadas. Como nretas a médio prazo. fot clefinida a investigação

detalhada dos 2CC ocals constderados mais seriamente contamlnados e a remediaçáo de

metade das áreas onde após avaliacão. esta seja conslderacla necessária. Neste processo
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os municípios sáo responsáveis pela condução dos inventários. pelas investigaçöes e

coordenação da remediação. cabendo à agência de proteção ambtental a coordenaçäo

central, o planejamento gerai. a priorizaÇão e a aiocaÇáo de recuTsos {SEPA, ,]995).

Entretanto algurnas dificuldades estão previstas para a implantaçao cleste plano. Entre elas,

as mais reievantes são a faita de iradição no trabalho de remediacão. a falta de profjsstonars

quaiificados e a definiÇão dos responsáveis pela contamrnacão. A falta de tradição, em

monlentos em que o governo procura reduzir despesas drficulta o convencimento das

autoridades ern investjr em novas áreas. Os recursos necessários para os próximos 5 anos

são US$ 580 milhoes. dos quais US$ 324 milhões rrão poderäo ser cobertos pelos

responsavers pela contamrnacào.

Na Áustria, até janeiro cle '1995 haviam sido iclentificadas 1.759 áreas potenctalmente

contaminadas e 'l 1'1 áreas contarninadas. O país possui uma legrsiacao específica para o

assunto desde 1989, dispondo tambérn de recursos advindos de um programa de suporte

financeiro para remediaÇão. administrado pelo l\.4inistério de f\,4eio Ambrente, cujos recursos

advém de taxas relativas à disposição de resíduos (ST.WEIHS, 1995).

Para um total de 40.000 áreas existentes na Sutça, estima-se que 2.000 delas, consideradas

como potencialmente perigosas, necessitem ser investtgadas prio ritanamente. Em seguida a

esses estudos. preve-se que näo rnais que 500 locais necessitarão de aÇöes de remediação

ou contenção, a um custo estimado de US$ 1,5 bilhão (LANZ et alii. '1994).

A maioía dos países que possuem uma leglslação especifica para a queståo relativa as

áreas contaminadas parece segutr o princípio do poiuidor-pagador com vistas à

responsabilizaçao pela contaminação. A legrslação apiicada na região da Lombardia

constituí-se numa das poucas exceções. Nesta regtão. o responsável é o proprietário atual

do ímóvel. Segundo CARELLA & CHIAPPINI (1995) tal posição é justificada pela facilidade

em demonstrar os responsáveis perante os tribunals. evitando os longos periodos de tempo

normalmente envolvidos nesta questão. Caso o proprietário sinta-se injustiçado, caberá a ele

processar aqueles que considera responsável.

O reuso de áreas contaminadas ou suspeitas de contamtnação é prorbido, a menos que

recuperaÇäo da área tenha s¡do executada. Este rrpedimento e suspenso mediante

lornecin¡ento de um certtficado de recuperação emitido pelos administradores da províncta

a
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No Reino Unido, a política existente para áreas contaminadas foi revisacla em novembro de

1994, onde foram reafirmados. entre outras questões, o prrncípio do poiu idor-pagador e a
análise de risco no controle de áreas contaminadas Embora o controle de áreas

coniaminadas esteja previsto na legislaçáo para rreio ambiente de 1990 (Environmentaf

Protection Act), a necessidade de introduzir-se uma iegislaÇão especifica para o tema vem

senclo estudada (DENNER & IOWE. 1995)

O Departamento de l\,4eio Ar¡biente da lngiaterra administra recuTSos anuais da ordem de

US$ 21 milhões, como emprestimos aprovados às autoridades iocais que são habllitadas a

agir por conta própria quando existem riscos imediatos decorrentes de áreas contaminadas,

ou o responsável por eias não seja rdentificado. Desta forma, anualmente são remediados

e/ou investigados entre 200 a 250 locajs. No gerai. ao redor de US$ 800 milhões são

dispendidas anualmente na remediaÇäo de locais, sendo a metade destes recursos advindos

do setor público (DENNER & LOWE, 1995)

Na França, embora exita uma politica nacional para áreas contaminadas, as agências de

águas. em número de seis, desenvolvem suas próprias politicas. Entre as questões

consideradas pelas agências estão a necessidade de realizaçâo de inventários de áreas

contamjnadas e a proteçáo das águas subterrâneas. as quais são consideradas como um

recuTso a ser protegido ind e pendentemente de seu Ltso.

Na bacia do Sena, 187 áreas contarnlnadas foram tdentificadas. sendo que '100 delas

provocaTam a contaminação das águas subterrâneas. Para enfrentar os problemas

decorrentes destas áreas. a agência arrecada US$ 2 nrilhões anualmente para a

remediacão de áreas contaminadas cujos responsáveis não foram identificados. Segundo

FEUILLET (1995) a necessidade de recuTsos é maior. sendo necessário mais de US$ 400

miihóes para os locais já identificados

No Brasil. e¡¡bora ainda não se drsponha de uma política para áreas contaminadas,

legis{açoes pertinentes ao assunto e uma forma organizada de atuação, algumas açöes

isoladas conceTnentes à avaliaÇão de áreas vêm sendo desenvolvidas há vár¡os anos, assim

como algumas aÇóes de remediação.

Essas acoes säo decorrentes. na TnaroTta da vezes. da atuação dos órgãos de controle

ambienta ou por rniciativa dos próprios responsáveis. Neste ultimo caso os motivos têm

estado normalmente assocLacjos às audrtorias arnbieniaÌs realizadas por ocasião de

transaÇöes comerciais.
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No Estado de São Paulo, uma ação sistemática voitada à rdentificação e aval¡aÇáo de áreas

contamrnadas teve inicio em 1993, através de projeto de cooperacäo técnica desenvolvjdo

pela Companhia ce Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) e a agência cle

cooperaçäo técnlca clo Minlstério de Ciência e Tecnologia da Alemanha - Gesellschaft fùr

Tech n ische Zusamr¡enarbeit (GTZ)

Neste projeto foi elaborado um conjunto de procedimentos que contemplam todas as etapas

de um processo de gerenciarnento de áreas contaminadas, o qual se inicia com a

identificaçäo de áreas potencialmente contaminadas, passa pela comprovação da

contaminacäo e culmina com as açôes de remediaÇäo Paralelamente for criado através

deste projeto o prrmeiro cadastro de áreas contaminadas do pais. o c¡ual, ap cado à Região

Metropolrtana cle sao Pauio (RlvsP) contém informaÇoes sobre três tipos de áreas. áreas

potencia mente contamrnadas. áreas suspeitas de contanrnaÇão e áreas contaminadas.

Entre as fontes geradoras de coniaminação este proleto considera os locais de disposição

de residuos (aterros e lixöes). áreas rndustriais ativas e desativaclas, áreas comerciais que

manipulem substancras nocivas ao ambiente (postos de gasolina. bases de distribuição de

derivados. depósiios de produtos químicos, etc.) e acidentes envolvendo proclutos tóxicos.

Entre estas fontes. rdentificou-se um elevado n[rmero de áreas Ìndustriais desativadas, ao

redor de 4.238, das quais 2.460 estão situadas no munrcípio de São paulo (CETESB, 1997)

Entretanto. uma avaliação quanto ao uso atual dessas áreas aincla não foi rea zada. Em

funçäo do n[lmero Ce áreas industriais desativadas e do jntenso processo cle crescjmento

urbano ocorrido na RlVlSP. pode-se conjeturar pela existência c1e uma situação de elevaclo

risco potencral. önde antigas áreas industriais possam. atualmente, estar tendo um uso

incompatível com os njveis de contamrnação remanescentes no local após o encerramento

da ativldade ind u str al.

Os dados anteriormente apresentados indicam um ponto comum a todos os paises que

const¡tuirarn Lrm programa de remediaÇão de áreas contaminadas - o elevado número de

áreas e o elevado montante de recursos necessános à sua remediaÇão, revelando

iguairnente a rnsuf ciônc a dos recursos disponíveis.

Tal fato,.,em destacar a necessidade de lrrplantaÇäo cie lnr proceclimento que permita

avaliar a real necessidade de remediar uma área contam¡nada. o qual considere os niveis de
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contaminaçåo presentes no local e o potencial da mesma em causar danos à saúde da

populaçáo. Este procedimento, denominado genericamente por avaliacão de risco à saúde,

tem sido adotado em alguns paises como forma de determtnar a real necess¡dade de

remedração de um local, assinr como na defniçäo do sjstema de remediação a ser

implementado.

2.2. A Contaminação Ambiental pelo Mercúrio

As estjmativas de emissóes antropogên¡cas de mercúrio para a atmosfera, descle o início da

década de 70. apresentam em geral valores que variam de 10.000 a 30.000 t/ano.

Entretanto. em v rtude da maioria dos países possuirem programas de controle deste

elemento, em vinude clos riscos inerentes à sua utilizacão, tem-se observado uma redução

significativa nestas emissoes. No fìnal dos anos 80, os vaiores estlmados eram de 'l .000 a

6.000 t/ano. mostrando a eficácia das políticas de controle (LACERDA & SOLOIVONS,

1992).

Entretanto, mesmo com os esforÇos desenvolvidos por alguns países na restrição ao uso clo

mercúrjo, assrm como no estímulo Èr sua substiturçào (GUSTAFSSON, 1995, RICHARDSON

et alii, '1995, GUERRIER et airi 1995), este eiemento ainda constitui-se em um sério

problema ambiental

Sua ocorrência tem sido constatacja rnesmo em locais onde nao exrstam fontes significativas

(atividade industriai e mrneraçäo), provavelmente devrdo à deposição atmosférica (PLEIJEL

& IVUNTHE, 1995). Regioes rernotas do globo, coTno as regiöes árticas e sub-árticas, têm

apresentado nívers srgnrficativos de concentraÇäo de mercúr¡o em djferentes meios, sendo o

mesmo proveniente de fontes localizadas na Europa, Estados Unidos e Canadá (PACYNA &

KEELER. 199s)

A detecção de concentraÇões incompativeis com as fontes existentes em iocais como o

Ártico, revelam um aspecto característico da clinâmica cleste elemento no ambiente, em

funçäo de sua persistência e capacidade de ser transportado a longas distâncias pela

atmosfera (SCHROEDER & SCHNEEBERGER. 1996).

Embora as aÇoes cle controJe sobre o uso de mercrrrio tenham trazido resultados positivos.

ainda hoje este Lnc[ri-se entre os elementos pnorrtários no controle ambiental, em virtude
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dos inúmeros casos de contaminacão a ele associados. No Estaccs Unidos, 70% das

consultas sobre problemas relacionados ao consumo de peixe sao devidos ao mercúrio

(SHELL & ANDERSON-CORNCIIAN. 1995), sendo, neste mesmo país, considerado um

poiuente perigoso do ar ("hazardous air pollutant')(U S.EPA. 1990).

2.2.1. Fontes e principais usos clo mercúrio

A fonte primária de mercurio na natureza ó o cinábrio (sulfeto mercúrico), de onde o

nrercúrrio é extraÍdo e processado para os variados usos (TOlvlES, 1996).

Alguns dos seus princrpais usos säo relacionados a seguir (BEZERRA. 1990; TOMES,

19S6)

. indústria de cloro soda. utilizaÇão como catodo em célula eletrolítrca.

. indústria de materìais plásticos. sais inorgânicos de mercúrÌo sao empregados como

catalizadores. Usado também na fabrÌcação de monômero de cloreto de vinila;

. fabricaÇão de produtos quimicos e produtos rntermediáflos de síntese: cloreto de mercúrio

e óxido de mercúrio; produção de hidróxido de potássio e sulfeto de sódio em célula

eletrolítica,

. amálgamas metálicas. beneficiamento de prata e ouro (garirnpo), recuperação de zinco e

preparação de espelho (amálgama de esta n h o-mercú rio)

" equipamentos e aparelhos eiétricos: lâmpadas fluorescentes e tubos de descarga;

. instrumentos de precisão: barômetros, termômetros. rnanômetros selos hidráulicos,

vá lvuias. relês elétrlcos l

' indústria de papel e celulose compostos oTga no-nlercunais no tratamento de

branqueamento

. produtos odontológicos: na forma de amálgamas ern obturações.

. indústria farmacêc¡tica; empregado na fabricação de sabão cosméticos, antissépticos,

diuréticos, pomadas para pele. etc..

" laboratórios: n¡ercúrÌo metálico e compostos de mercuno säo utrlìzados como reagentes e

indicadores,

' indústria de tintas: empregado na fabricação de tintas emulsionáveis, como fungicida,

bactericida e antì-incrusta nte.

. fábrica de exp osìvos: emprega-se o cianato de rrercúrÌo para a labricaÇão de detonante

de pólvora.

" indirstria de couro: produtos a base de fenil-merc[rrio sáo empregados como bactericida

no tratamento e preparacão do coLlro:
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. ¡ndústria de madeira: compostos orga no-mercuria is sào empregados no tratamento cle

preservação de madeira contra fungos.

o indústrias têxteis: säo empregados compostos organo- m ercuria is como fungicidas;

. graxasi emprega-se o mercúrio como aditivo rìa producäo de lubnfÌcantesi

" produçäo de agrotóxicos.

O Brasrl não é produtor de mercúrio devido a ausêncla de nlnas cle cinábrjo, sendo

importada a totalidade do mercúrio empregado no pais (FERREIRA & AppEL, jggo).

Segundo dados de LACERDA & SOLOIVIONS (1992). o consumo anuai vem aumentancjo no

país ao longo dos anos, emboTa sua substituiÇão venha ocorrenclo nos diferentes setores

industriaìs. Tal fato é explicado pelo aumento do consumo em outros setoTes, em especial

nos garimpos de ouro (tabela 1).

Tabela 1 - Consumo de nrercúrio no Brasil por rarno de atlvidade (LACERDA &

solorvoNS, 1992)

Ano Consumo

anual

(t)

1979

1980

1 981

Cloro-

sod a

158

'1982

1983

I

1984

T¡ntas

126

52.0

1985

3 8.4

1986

92

177

2TJ {J

1987

Odontologia

fa rmacêut¡ca

r 3,8

224

186

1988

246

222

18,5 ì 186

1989

271

17 .3

7.5

O maior problema de perdas entre as atividades do setor rndustrial está nas lndústrias de

cloro-soda onde o mercúrio não é incorporado ao prodLrto final, como ocorre nas indústrias

de tintas produtos químìcos e pjástlcos.
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Na indústria de cloro-soda a matéria prima empregada é o sal, que na forma de salmoura

passa por um processo de eletrólise, onde ocorrem as seguintes reações:

NaCl (so uçáo) , Cl2 (anodo) + NaHg" (catodo)

NaHg". H2O > NaOH + xllg + 112 H2

Neste processo. aoós a recuperação do hidrogènro, o mercúrio ó reciclado para a célula

eletrolítica. sendo a soda cáustica produzida fora da mesma

Na evolução do processo de produção. o uso de catodos de mercr:rio foi sendo substitLlido

por célu1as de draíragma e. em menor escala, por membranas de troca catiônica.

O fator de peTda rìas indústnas de cloro-soda no Brasll sempre foi ntuito alto Enquanto na

Suécia o lator ace tável está compreendido entre 0.53 e 1.'1 1 g Hg/t de Cl2, no Brasjl estas

perdas eram de -?50 g Hg/t de Cl2 em 1 976 e de 709 Hg/t de Cl2 em 1985 (BEZERRA, 1 990).

Segundo BEZERRA (1990) a localìzaçào destas perdas está distribuída de acordo com a

labela 2. a segurr

f abela 2 - localzacáo de perdas de mercúrio nas indústrias de cioro-soda (BEZERRA,

19901

Loca l¡za ção da perdas

Emissôes atmosféricas

Em termos de prccesso as maiores perdas localizam-se na purìficaçäo da salmoura (41 g

Hg/t Cl2). duranÌe a eletróiise (7 g Hg/t Cl2) e em atividades de recuperaçãr: e manutenção

('l 1 q Hqit Cl.,)

iìesid Lros sóiidos e lamas

Prod utos f nais

Eiluentes lrq urdos

Perdas d iversas

Perdas em %

(valores médios)

4

41
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2.2.2. Dinãmica do mercúrio no ambiente

A concentraçäo cle mercúrio na crosta terrestre situa-se ao redor de 0.5 ppm (TOMES,

'1996), sendo as seguÌnies as prrncipais formas observadas e suas características:

" mercúrio elementar (Hgo) - apresenta elevada pressáo de vapor. baixa soiubilidade em

água. tempo oe permanência na atmosfera de alguns dras a alguns anos:

n mercúrio inorgànico divalente (Hg'') - possui alta aiinidade a ligantes orgânicos e

rnorgânicos, em especial aos que contém radicais de enxofre

o metilrnercúrio 1CH.,Hg.) - altamente resistente à degradacão no ambiente, sendo

lentamente degradado por organismos vtvos, apresenta elevada solubilidade e balxa

pressão de va oor.

A segutr såo apresentadas aigumas consideraçoes sobre o compoTtanlento do mercúrio em

d iferentes meiosr

a. Dinâm¡ca do mercúrio no solo

Concentrações faiurais de mercúrio no solo variam entre 0.02 e 0,5 mgikg, sendo

geralrnente inferior a 0.1 mg/kg (LEGET. 1 995).

Segundo JOHNSON & l-iNDBERG (1995), a proporçäo cle l-19" no soio é função do potenciai

redox, da adsorcáo à matéria orgânica e argila, e da concentracäo de íons I Cl-e Br-. As

reações de adsorcão/dessorção com a matéria orgântca e minerais de argila controlam a

concentraÇäo na soiuçäo do solo. sendo a maior af nidade à matéria organica provavelmente

devida à afinidaoe ao enxofre presente na composicáo cjo nìaterlai orgânico existente nos

solos. Em solos ccm pH entre 5.5-6,0 o papel dos óxidos de ferro e minerais de argila são

mais efetivos nos orocessos de imobtlizaÇäo do mercurjo

Em função da alta afinjdade à matéria orgánica e aos mlnerars de argila, a taxa de lixiviação

é normalmente pequena. concentrando-se nos horizontes sr.rperfìcìars do solo.

A volatilização a 0artrr do solo é aitamente dependente da temperatura. sendo a maior parte

do mercúrio emrtÌclo para a atrnosfera na forma cie llg". A umtdade também interfere, uma

vez qLre a difusr,, dade de ll! (g) atravès cia agua e mLr¡to ntenor que através do ar

(JOHNSON & LINDBERG. 199s)
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b. Dinámica do mercúrio na atmosfera

O mercúrio elementar na forma de vapor - Hg'- e a forrna mais comum observada na

atmosfera, onde pode ser oxidado a Hg2* através c1e ir,:açóes n¡edÍaclas pelo ozônto, por

energia solar e vapor d'água. O Hg2* formado pode, na fase líquida. sofrer reações de

complexaçåo com os iigantes disponíveis, formando HgSOI llg(SO.,)22, HgCl., HgClz,

HgOH' e HgOHCl, ou ainda ser reduzido a Hgo, senclo ljberado rjas gotas de volta pare a

fase gasosa (PLEIJEL & lVUNTllE, 1995)

O processo de remoçåo do mercúrio da atmosfera para a superficie do solo dá-se por

deposiçäo, segundo CONSTANTINOU et alii (1995), a qual pode ocoTrer por via úmida e

seca. No caso da deposicão seca, esta ocorre por efeito da ação da gravidade ou pela

interação da substâncra com eJementos exjstentes na superficie do terreno. Para as formas

gasosas a deposição é função da interação físico-quimica com as superfícies. Para os

particulados a deposição será dependente do tamanho das partÍculas. No caso da

deposição úmida, esta ocorre por efeito da pluviosidade.

c. Dinâmica do mercúr¡o na água

Nos meios aquosos as formas mais comuns cje mercúrio são os íons mercúrico (H92') e, em

menor porcentagem. rlercLrioso \Hg'). Entretanto o processo mars imporrante nestes meios

refeTe-se à metilaçäo. em virtude da toxicidade e do potenctal de bioacumulação ex¡bido por

esta forma de mercúrio (CONSTANTINOU et alii,'1995).

d. Mercúrio nos alimentos

Mercúrio orgånico. como mono e d imetil-mercú rio, são consideradas as formas

predominantes em alguns alimentos. especialmente em peixes (FLEMING et alii, 1995).



e. Mercúrio nas pla ntas

o mercúrio não é um elenrento essencial às plantas e sua absorção não ocorre por fluxo de

massa, decorrente da transpiração (JOHNSON & LINDBERG. 199S). Segundo

CONSTANTINOU et alii (J995), a absorçào pelas plantas pode ocorrer por três mecanismos:

deposiçäo direta do ar sobre a superfÍcie das folhas. pelas raízes e na forma cle gás pelas

folhas.

Quando a absorção ocorre pelo sistema radicular, a maior parte fica rettda nos tecidos das

raízes, sendo desprezivel a translocaçäo para as folhas.

2.2.3. Vias de exposição e tox¡cidade humana

Por estar presente em pequenas concentraçÕes no solo. ar e agua assim como em alguns

alimentos, a exposição humana ao mercúrio pode ocorrer por inalaçäo. ingestão e contato

dérmico (FLEMING et alii. 1995). Em termos de efeitos toxicológicos, o mercúrio pode ser

agrupado em três t.pos: mercúrro elementar, sais de rnercúTro rnorgânlco e mercúrio

orgânico.

A inalação é a princrpal via de exposiÇão. na forma de vapor. poeira ou parliculados. Devido

suas propriedades iipofílicas o nrercúrio metálico é prontamente absorvÍdo (100% de

absorcão do vapor rnalado) através das membranas alveoiares dos pulmöes e, por difusão,

atinge a via circulatórìa (ASTDR, 1994). Entretanto sua absorção através do trato gastro-

intestinal e pela pele é lirnrtada. Dados apresentados por FLEIVIING et alii ('199S) indicam

0,|ok de absorção para o mercúrio metálico ingerido e 7o/o para o mercúrio bivalente. Dados

de absorção pela pele são escassos, embora consìderem-se relatjva¡nente insignif¡cantes a

absorcäo de mercúrio ìônico pela pele e moderada a absorçäo de mercúrio metálico

(FtEMING et alii, 1 995)

A ingestão de mercúrio elementar usualmente não produz toxicidade aguda, a menos que

ocorra uma fistula g astro-intestina I ou outra inflamação. ou o mercúrio permaneÇa por muito

tempo no trato gastro-rntestina l. Gotas de mercúrio e ementar podem ser absorvidas após

contato com os olhos lTOfllES 1996)



O merc[rrio orgânico é sol[rvel em lipídeos, passando prontamente pelas membranas,

passando portanto peias barreiras do sangue, cérebro e placenta, sendo g0% de uma dada

dose absorvjda através do trato gastro-rntestina I (U.S.EPA,1995a).

Após absorvido pelo sistema circulatório, o mercúrio é rapidamente translocado para várros

órgäos e tecidos, sendo eliminado através da urina e das fezes. Uma parte do mercúrio

metálico é eliminada na exprração (FLEMING et alii, 1995).

A exposição aguda ao mercúrio é reiativamente rara. Sob exposicäo aguda, resultante da

inalação de vapores de mercúrio metál¡co, é afetado inìcìalmente o sistema respiraiório,

seguindo-se pneumotiie e edema pulmonar. Efeitos sobre o sistema nervoso central, danos

renais. gengivites e estomatites também podem ocorrer (TOIVES, 1996).

Os sintomas que aparecem após poucas horas de exposição aguda aos vapores de

mercúrio são fraqueza, sensação de frio, gosto metálico. náusea, vômitos, diarréìa, dores de

cabeça, distúrbios vjsuais, tosse e tensão no tórax (TOl\,1ES, 1996).

Os efeitos que se seguem às exposiçöes crônjcas aos vapores de r¡ercúrio elementar são

sintomas neu ro-ps iq ulátricos, incluindo depressão. irrrtabilrdade, rnsônia, instabilidade

emocional, confusäo, transpiraçäo excessiva e tremores.

iviyels c/e Poucas Obse¡vagões de Efeitos Aclversos - LOAEL (do inglês "low observed

adversed effect level') para distúrbios neurológicos tèm sido relatados como situando-se na

faixa cle 50 a 1OO ¡rg Hg/m3 no ar (FLEMING et alii 1995)

Pouco se sabe sobre os efeitos da exposição crònica aos sais de mercúrio Ìnorgânrco,

embora os rins sejam os órgãos identificados como os mais atingidos.

A exposiçäo crônica ao nretilmercúrio afeta o srstema nervoso central, provocando

alteraÇões nos sentidos, ao contrário do que ocorre com o mercúrio elementar, que afeta as

emoçôes. Os efeitos incluem sensações anormais de formigamento, restriçäo do campo

visual. deficiência audÌtiva. pre1Lrizo à fala e ataxia (pre1uízo à coordenaçäo muscular)

(U S. EPA. 1 995a)

ExposiÇoes crônicas ao mercúrio tamb-ám

criancas podem desenvolver acrodinia, à

podem causar erupçöes de pele e algumas

qual são assocradas câjmbras. irritabilidade

r'1



escamaçäo eritematosa da pele dos dedos, mãos e pés Drsfunçóes renais também têm sido

relacionadas à exposrção ao mercúrjo (TOIVIES, 1996).

Em virtude da dificuldade de associar os sintomas neu ro-psiq u iátricos como r.rma intoxrcaçào

por mercúrio, a determinaçäo da exposição pode ser revelada por testes com amostras cJe

sangLte e lrina assim como amostras de cabelo, que também concentra este eiemento

(U. S. E PA, 1 995a)

Atualmente, em funcao da inexistência de estudos que o apontem oomo causador de câncer

em humanos. o mercúrio é ciassifrcado pela u.s.EPA (1995a) como pertencente ao grupo D

(não ciassificável como carcinogênico ao homem).

As principais formas de exposicäo ao mercurio ocorrem pelo uso o consurno deste elemento

na indústria, na restauraÇão de dentes por amálgamas, na separacão de ouro amalgamado

por mercúrio, pela quebra de lâmpadas fluorescentes e em ambientes pintados com tintas

contendo mercúrio.

2.2.4. Análise de casos dè contaminação no nível mundial

casos de contamrnacäo ambiental por mercúrio têm srdo relatados em diversos países,

tendo por origem as mais var¡adas causas.

No Brasil o uso ind scriminado de mercúrio nos garimpos de ouro tem se constituído num

dos mais criticos exemplos cle contam¡naÇão ambiental no pais. Nesses locais o mercúrio é

usado na forma t¡etá|ca para promover a separação das partículas finas cle ouro através da

arnalgamacäo. Depors a mistura Au-Hg é queimada, sendo esta operação feita normalmente

em condiçÕes precárias e em ambiente fechado.

As perdas durante a amaigamação, a disposiçáo c1e rejeitos contaminaclos por mercúrio e as

perdas para a atmosfera durante as queimas, são as principais fontes de contaminação

ambiental no garimpo Após esta etapa o ouro comercializado passará por uma requeima,

que constitui-se em um processo de refino (purificação), com a consequente eliminação do

mercúrÍo. cuja conc-.ntração varia de 1 a 7o/o em peso (LACERDA & SOLOI\4ONS, 1992).

Como esta operação é normalnrente realizada nas crdades. constrtu -se em fonte apreciável

de contarnrnacào atmosferica r-essas áreas.
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No Egito, IVESCHEDE & VOGELSBERGËR (1995) observaram concentraÇöes de mercúrio

acima de 200.000 mg/kg no solo e poeira próximos à unidade de produção de uma planta de

cloro-álcali situada na Alexandria. Análises realizadas nas paredes e forro da edificação

industrial indicaram concenÌrações de alé 122.040 mgikg, revelando penetração de vários

centímetros nas paredes. Com visla a mÍnimizar os impactos decorrentes do local, foram

tomados cuidados espec ais na demolição para evitar a formacäo de poeira. Os entulhos

contaminados foram destinados para aterro especial, construido com duas camadas de

concreto asfáltico, entre as quais foi colocado um dreno de brita e uma camada de enxofre

para imobilização do merc(rrio.

No Japão, segundo IVATSUYAIVA et alii (1996), as princìpais fontes de contaminaÇão do

solo por mercúrio säo as fábricas de agrotóxicos e ol¡tTas Ìndústrias químicas,

permanecendo um problema ainda sem soluÇáo. Atualmente o tratamento do solo é feito por

meio da formação de sulfeto mercúrico a pañir de sulfeto de sódio, tornando o mercúrio

insolúvel.

Na província de Guizhou sudoeste da China, maior regìão produtora de mercúrio deste país,

foi constatada a contam nação dô solo e da atmosfera devido à mineração. Concentraçòes

no solo maiores em 100 vezes o "background' local e concentraÇão na atmosfera de 5,1

pg/m3 foram observadas (JlNGY| et alii, 1996)

Na Rússra em consequência do funcronamento de uma fábrica de iâmpadas fluorescentes

por 30 anos, foram observadas concentraçöes de mercúrio no solo de até 300 ppm e de 350

ng/m3 na atmosfera (YANlN, 1996).

No Canadá, WREN & FARELL (1995) relatam a contamrnaçáo ambiental decorrente de

vazamentos de manômetros contendo mercúrio, empregados na medição de fluxo e pressäo

de gás em indústnas de gás natural. As concentrações no solo vaTraTam de <0,04 a 4200

mg/kg. Os Trscos aos trabahadores foram considerados baixos, mas a remediação do solo

foi necessária. Neste caso a técnica de remedìação proposta baseou-se na dessorção

térmica. No Canadá. segr-rndo os autores, as ações de remediaçáo envolvendo mercúrjo

geralmente limitam-se à escavaçäo do solo contaminado e seu aTmazenamento no próprio

local. ou seu envio para ocais de disposiÇão de resíduos perigosos



2.2.5. Técnicas aplicáveis na remediação de áreas contaminadas

Algumas tecnologìas rnovadoras para o tratamento de solos e águas contam¡nados por

mercúrio vèm sendo desenvolvidas no nível mundial, algumas das quais são cÍtadas a

seg u ir.

No Japáo, A/ìATSUYAIVA et alii (1996) relatam o tratamento term¡co a baixa temperatura

(200-300"C) associado ao emprego de catalizadores de reações de oxidaçáo e redução

para o tratamento de solos contaminados por meroúrio. Consideram que o custo é mais

baixo que o tratamento térmico a altas temperaturas (600-900oC) e as características do solo

näo seräo muito afetadas. Em ensaios preiiminares usando solo a¡lificial com 2.000 mgikg

de mercúrio foram obtidas taxas de remoção de 99%.

Outras técnicas aplicáveis ao tratamento de solos e águas contaminados por mercúrio säo

as segurntes 1U.S.EPA. 1 994)

_Bioreclução - o método baseia-se na reduÇão do mercúno presente no meio para mercúrio

metálico através de reações bioquímicas. Pseudomonas pLtttda e Tl¡iobaallus ferrooxidans

sáo os organismos que têm sido testados. O mercúrio metálico é volatilrzado através de fluxo

de ar ("air stripping") e adsorvido em filtros de carvão ativado, sendo o mercúrio recuperado

ern retortas. Quando a viscosidade do mejo é barxa, o mercúrio pode ser separado

g rav¡metricamente, após ser reduzido.

Esta técnica é aplicável para subslratos sólidos e líquidos. sendo ainda utilizada apenas em

escala de laboratório

A desvantagem do rì1étodo é que os organismos só toleram baixas concentraÇões de

mercúrio, além do tempo de residência necessário ser sig n ificativamente maior que nas

reações qu imicas.

Amalgamação - o processo baseia-se na capacidade de alguns meta¡s (z¡nco é normalmente

empregado) em foTmarem com o mercúrio lÍgas com baixo ponto de fusäo. Através de

reações químicas o mercúrio é reduzido a mercúrio metálico. o qual se combina com o zjnco

para formar uma liga sóiida. O zrncoimercúrio amalgamados sáo separados por gravidade e

tratados em retortas, onde o mercúrio é recuperado.
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Este método só é aplicável para matrizes líquic1as, podendo ser citaclas as seguintes

desvantagens: não reduz toclo o metal presente e a solução deve estar livre cje óleo e

material em suspensäo.

Lrxrviação química - baseia-se na transferência de metais de Lrma malriz sólida para uma

soluçáo, possibilitando a regeneração do lixiviado e a recuperaçäo cJos metais em soluçäo.

Processo disponível em escaia comercial para diversas substâncias, embora para mercúrio

ainda esteja em desenvolvimento. Uma vez o metaf encontTe-se em solução, há a

necessidade de um tratamento adicjonal destinado a remover as irnpurezas e aumentar sua

concentração, de modo a viab,ilizar sua recuperaçäo. A maior desvantagem do método

refere-se ao grande volume de efluente gerado no processo que necessìta ser tratado ou

reutilizado no próprio processo.

THÖMING et alii (1996) desenvolveram pesquisas reiacionadas à lrxrviaçäo do mercúrio

presente no solo através de uma soiução de hipoclorito de sódio. o mercúrio neste caso é

oxidado e os íons mercúr¡cos são complexados pelo cloreto, formando complexos tetra-

cloro-mercurato o |xivrado é tratado eletroquim icam ente para separar metais e regenerar o

agente lixiviante. Os autores não fazem referências aos efeitos sobre as propriedades fisicas

e químicas do solo.

Retortaq - é um processo térm¡co que permite a recuperaçäo de mercúrio metálico a partir

de matrizes sólidas (solos e lodos) com umidade inferior a 4oo/o A aplicaçáo deste método

só torna-se viável ern funçäo da possibìfidade clo mercúrio ser reduzido à forma metálica na

presença de oxigênio, à pressäo atmosférica e temperaturas relativamente baixas (ao redor

de 300oC), além do fato cle ser mais volátil que os demais metais (ponto de ebulição a

357oC)

o solo/resíduo é aquecrdo em uma câmara de vácuo, na ausência de ar. a uma temperatura

superior ao ponto de ebúlição do mercúrio (normalmente ernprega-se 700"c). o mercúrio

volatjlizado é entäo coletado por condensaçáo devendo o ar efluente ser controlado e
tratado. Atualmente este processo já está disponível em escala comercial.

Destila-cáo - processo disponível cornercialmente para purificação de mercúrio lÍquido, como

aquele proveniente de outros processos de recuperaçäo. como retorlas por exemplo. Neste

caso o mercúrjo e volatilizado em retortas a vácuo, sencjo o vapor c1e mercúrio destilado. A
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pureza do material final será fLrnção do n[rmero de destilações. sendo em geral realizada em

três vezes, obtendo-se um material com pureza igual a 99.9999%

Um processo que congrega lavagem cie solo e destilaÇào a vácuo foi desenvolvido pela

empresa Harbauer na Alemanha, iendo sido implantada uma planta cle tratamento para

solos contaminados na cÍdade de i\/la rktredwitz, na Bavária (HENNIG, l gg3). O processo

permite o tratamento das partícuias mais finas do solo, o que näo era possível somente com

o processo de lavagem, e é aplicável às substâncias com pontos cle ebulição situados numa

determinada faixa cie valor, como as apresentadas na tabela abaixo.

Tabela 3 Contarn nantes com ponto de ebuliÇäo apropflado para tratamento por

destilacáo a vácLro (HENNlc, 1993)

Hidrocarbonetos poiiaromáiicos (PAH)

Hidrocarbonetos totars de petróleo (TPH)

OrgânÌcos halogenados voláteis

BTEX 
' Benzeno Tolueno. Etilbenzeno

Xlle n os )

de c ontâminantes

Fe nó is

Cianetos

Na etapa de lavagem do solo. este é moído e peneiraclo. sencio apenas a fração com

diâmetro inferior a 50 mm submetida ao processo, o qual c1á-se em seis estágios envolvendo

moagem e separacäo e contínua lavagem. Nesta etapa o mercúrìo presente no solo é
transportado com as frações com diâmetro inferior a I OO Urìr as quais seguem para a etapa

de destilação a vácuo.

Na destilaçäo as partículas sáo inicialmente floculadas. formando um lodo, o qual é então

desidratado. Em câmara de vácuo o lodo é tratado a unra pressäo de IOO hpa e uma

temperatura média de 31Ooc. o uso de baixas temperaturas é aconselhável pois evita a

decomposrcäo das substânc as. inviabilizando sua condensacáo posterior. eliminando a

')?

l\¡ercúr o

Ponto de Ebul¡ção

('C) a '1013 hPa

2tB 505

25-500

25 150

80, 140

182-230

clecompoe a

> 450"C
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necessidade de investir¡entos adicionais com o tratamento dos gases gerados no processo.

O mercúrio volatrlizado é condensado, podendo ser reuiilrzado. A água de condensaçäo

segue para tratamento em planta de purificação e os gases do processo säo amalgamados

e tratados.

Resultados da operacáo da unidade situada em l,4arktredwitz apresentam eievadas taxas de

remoção, como as seguintes:

etapa de lavagern

etapa de destilação

Para a remediaÇão de águas contaminadas por mercúrio algumas técnicas têm sido

aplicadas, como o abrandamento alcalino ("lime softenrng ) osmose reversa, adsorção em

carvão e reações de oxr-reduçáo.

Osmose - é um fenômeno onde soluçöes de diferentes concentraÇöes säo separadas por

uma membrana semi-permeável. quando a água move-se de uma solução menos

concentrada para Lrma mais concentrada. Na osmose reversa e aplicada uma pressào à

solução rnais concentrada e a direção do fiuxo inverte-se. conr a n¡embrana semi-permeável

permitindo a passagem da água mas náo dos solutos.

lmportantes consrderaçöes de projeto incluem a concentração de sólidos suspensos na

soluÇão afluente, o raio iônico dos contaminantes presentes e o tipo de membrana.

Um prélratamento da soluçáo a ser tratada é necessário na maioria das vezes. Um

processo típico inclue o ajuste do pH para proteger a n¡embrana. pré-filtração para remoção

dos particulados e sequestração dos íons que conferem dureza para evrtar o entupimento da

mem bTana.

Trata-se da técnica mais recomendávei para águas ôontendo altas concentraçoes de

elementos inorgânicos. cornpostos orgânicos e sólidos totais disso vidos.

Como desvantagens. allresenta o elevado custo operacional (US$ 3 a 6 por '1 000 galõ-.s

para plantas pequenasl. a necessidade de pré-tratarnento e o crescimento bológico sobre
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as membranas, especialmente em períodos de desuso. A possibilidade de remoção de

mercúrio por meio desta técnica está ao redor de 70% (U.S.EpA, 1990)

AÞfalagrc!þ_qþ4]r]g - a remoçåo de íons em solução atraves cte sua precipitaÇão pela

adiçao de calcário se constítui em uma técnica aplicável especialmente para águas com

elevada dureza. Nesta condiçáo o calcário adicionado em excesso pode promover a

precipitação dos contanrìnantes inorgánicos pode ocorrer. QuancJo a clureza não é causacia

por carbonatos, soda é usada ao invés tle calcário. A faixa de pH empregada na remoção de

contaminantes é de 10-10,5

As vantagens associadas a este método são o baixo custo, especralmente para grandes

volumes (>5.000 n3/dia) e por tratar-se de um sistema bastante conhecido deviclo seu uso

há muitos anos.

As principais desvantagens associadas a seu emprego estão a geraçäo cJe lodo, difícil de

desaguar, e a alimentaçäo do sistema. que deve ser contínua, sendo inapropriado para

sístemas pequenos com fluxo baixo ou intermitente.

A seguir é apresentada uma tabela comparativa cia eficiência cie alguns srstemas cie

tratarnento para águas contaminadas por mercúrio e seu custo relativo

Tabela 4 - Ëficiência e custo de tratamento de águas contaminadas por mercúrio para

algumas técnlcas de remedrção (U.S.EPA. ,1990)

Abrandamento alca ino

Volume tratado

carvão atrvo q ranu ar
osmose reversa

coagulaÇão/ filtraÇáo
corn carváo ativo em oó

Remoçao de Hg
¡norgânico

(o/"\

carvåo ahvo qranular

'N,4GD - milhoes de galóes por dia

<90

Remoção de Hg
orgânico (%)

>95

-85

Custo relativo de tratamento
US$/'î.000 gal

u.3MGLl-

50-7

>95

.ð

I 0t!1GD

2.19

0,59
2.01

1 q')

5OMGD

094

o.41
121

059

0.21



Outras técnicas vêm sendo desenvolvidas para o tratamento de águas subterrâneas

contaminadas por mercúrio, como a apresentada por TURNER & SOUTHWORTH (1996),

onde o mercúrio é reduzido à forma eiementar pelo estanho. sendo separado posteriormente

em torre de "air stripping', podendo ser adsorvrdo em carváo ativado. Ur¡ estudo em escala

piloto foi reaiizado com água coniendo 6 g Hg/L, estando 4Ao/a na forma elementar. Os

resultados apresentaram uma remoçáo de 99% do mercÚrio eler¡entar e 64Ô/o do mercúrio

total.

2.3. A Contam¡nação Ambiental por Hexac loroc iclohexa no (HCH)

A química do HCH é originária de 1825 quando l\,4rchaei Faraday, tendo acabado de

descobrir o benzeno, reagiu este solvente com cloro à luz solar, produzindo um pó branco

com fórmula química que identificou como C6HôC16. Em 1912 o químico alemão T.van den

Linden ìsolou o isômero gama. porém o poder inseticida clo HCH só foi identificado em 1933

no Estados Unidos, difundindo-se na França em 1941 e na lnglaterra em 1942 (AMADORI,

J 995)

Em 1943 o isômero gama foi identificado como sendo o princípio ativo, passando a ser

denominado como Lindane em homenagem a seu descobridor van den Linden.

A produção em larga escala só ocorreu após a ll Guerra Mundial, tendo sido rniciada em

vários países, inclusive no Brasii A designação de BHC para este produto, embora tenha se

difundido largamente, deve ser evitada por expressar quimicarnente outra substância

2.3.1. Produção e principais usos

A produçáo do HCH é realizada a partir da dissolução de cioreto em benzeno, passando a

mistura por um tubo de Ìiumrnaçåo onde a reação se inicia. O processo é exotérmico,

devendo a temperatura ser mantida abaixo de 45nC Como o benzeno é utilizado como

solvente e reagente, a reação é interrompida tão logo a quantidade suficiente de cioreto

tenha sido consumida.

O produto obtido. após TeTnovrdo o solvente em excesso. contém ao redor de 12-15% de

gama-HCH. podendo seT usado como inseticida diretamente após a forrnulaÇäo Tal produto

ldentificado como BHC técnico. contém vários sub-produtos (por exemplo: clorobenzenos),

:l l;



assim como os demais isômeros (em número de sete), os qLra¡s conferem mal cheiro e sabor

indesejáve{ às culturas nas quais o produto é aplicado. Desta forma, o isolamento do

princÍpio aiivo é desejável, o que é feito através do processo de cristalizaçäo fracionada,

empregando as diferentes solubllidades dos isômeros

Tal processo resulta em um produto praticamente sern odor e conl elevado grau cle pureza,

ao redor de 99,5% de gama-HCH. denominado Lindane. Entretanto este processo gera

também uma grande quantidade de resíduos, uma vez que aproxrmadamente 80% do

material inìcial näo incorpora-se ao produto.

Como não há nenhum uso indicado para este material, a maior parle dos resíduos gerados

foi armazenada cle forma Ìnadequada ou deposÍtada no ambÌente, originando os casos cle

conta.n inacào hole exisrentes

Os principais usos Co Lindane, assim como do BHC técnico estão na at¡vidade agrícola,

florestal e também para fíns sanitárìos, inclusive no uso doméstico. No Brasrl teve grande

impoftância no combate à broca do café.

Entre as décadas de 60 e 80 o uso destes produtos generalizou-se por todo o mundo,

entretanto. atualmente tanto o uso do Lindane como do BHC técnico vem sendo limitado em

inúmeros países, o que provocou Llm acentuadô declínio em seu consumo ao longo cios

últimos anos e sua substituiÇão por produtos de ação mais seletiva.

No Brasil a com ercializacão. uso e distribuiçåo destes produtos foi proibida para a

agropecuária, ao lado de outros agrotóxicos organo-clorados, em 2 de setembro de 1985,

através da Portaria 329 do f\,4in stério da Agr¡cuitura (GELMlNl, 1991).

2.3.2. Dinâmica do HCH no ambiente

a. D¡nâmica do HCH no solo

Em funçäo de sua baixa solubilidade e de uma forte retenÇäo pelos componentes do solo, os

isômeros do HCH apresentam uma peqL¡ena mobiliciade neste meio Segundo LEGET

(1995) a matéria orgânica desempenha um lmportante papel nos processos de adsorÇào,

superior ao apresentando pelos mlnerais de argila. Devldo à adsorcão. menos de 1% do

HCH presente no so o acaba atingindo as águas subterrâneas. Entretanto, em áreas com
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elevadas concentraçöes este pequeno percentual pode fazer com que os aquíferos tenham

sua qualidade comprometida em virtude da massa de HCFI que acaba atingindo suas águas.

KALBITZ et alìj (1S95), por oLrtro lado. considera que a movìmentação destes compostos não

está associada à sua solubìlidade Em estudos realizados em lisímetros contendo solos

contaminados pelos sômeros alfa, beta e gama, estes autores observaram que a maior

concentraçäo no percolado nåo estava associada à maior concentração no solo, nem à

solubilidade. Uma maior concentração do isômero beta-HCH foi observada no percolado,

embora este seja rnenos solúvel que os demais. Este fato, segundo os autoTes, deve estar

associado à presença de maténa orgânica djssolvida no solo.

A degradação destes compostos parece ocoTTeT com maror intensidade sob condições

anaeróbias, embora também seja observada sob condiçöes aeróbias. Segundo LEGET

(1995), sob condiçöes aeróbias os produtos da degradação são gama-

pentaclorocicfohexen o, clorobenzeno (tri e hexa) e clorofenóis sendo os clorobenzenos

muito persistentes sob estas condiçöes

Em condições anaeróbias são produzidos os seguintes composios: gama-

tetraclorociclohexeno e. para o isômero gama, gamaìetraclorociclohexano, clorobenzenos

(trì etetra) ealfa-HCH

O jsômero gama é consrderado moderadamente persistente. apresentando uma veiocidade

de degradaçao superior a dos demais isomeros (TATSUKAWA et alri 1972).

Segundo IVIATSUIVURA & BENEZET (1978), parte do desaparecimento do isômero gama

ocorre devido a acäo dos microrganismos, tendo identrficado os seguintes metabólitos na

degradaçáo microbiológica deste isômero: 1,3,4,5,6-pentaclorocrclohexeno (gama-PCCH) e

3.4,5,6-9a ma-tetraclo rociclohexeno (gama-BTC). As segurntes vias n¡etabólicas parecem

ocorTeT na metabolizaÇão do gama-HCH

. isomerizaÇäo a alfa-HCH;

. dehrdroclorinação a gama-PCCH

. descloração a gama-BTC, descloraçäo desie a clorobenzenos e destes. por hidroxilaçào,

a clorofenóis (2 3.4-triclorofenol).

Segundo IVATSUN/URA & BËNEZET {1978) as algas Cltlarella vulclaris e Chlarnydomonas

rcinharcltti convertem gama-l-lCH a gama-PCCH, Clostncltum spo/ogeiTes e Bactllus coli
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convertem BHC a 1 ,2.3,5-tetraclorobenzeno e vários clostricliun spp clegradanr gama-HcH
sob condições anaeróbias.

fr. Dinâmica do HCH no ar

Devido a baixa pressäo de vapor clos ciiversos isômeros clo HCll. sua pTesença na

atmosfera está mais relacionada às emissöes (a partrr cia aplicaçáo cle irrsetÍcidas e

chamines) e à dispersão cle poeira a partir cle solos contaminados.

segundo TATSUKAWA et alii (1972), a concentraÇão cle HCH no aT urbano no Japão situa-

se entre 0,1 e 0,01 pg/m3 sendo os isômeros beta e delta mais estáve¡s no ar que os

isômeros affa e gama

o processo de deposicäo do HCH para o solo. segundo LEGET (i995) pocle-se dar por vra

úmida e seca, sendo clue menos cle 1% cJo HCH utilizado volta para o soJo por via úmÍda.

c. Dinâmica do HCH na água

As perdas por evaporaçäo do HCH presente nos cursos ci'água variam de 3 a 30% por dia,

mais do que o esperado quando se consiclera a constante cla iei de Henry (LEGET, l g95).

Neste meio este cornposto apaTece normalmente adsorvido às partícuias em suspensão.

especialmente cle mate.ta, organ co.

A degradação pode ocorTer tanto por via quimica como biológrca. No caso da rlegradação
qr"rímica, esta é dependente da alcalrniclacle clas águas, sendo maior quanto mais elevada for
a alcalinidade. A degradação biológica ocorre rapidamente em condìção anaeróbia,
produzindo pe ntaclo rociclohexan o. tetracloro benzeno. triclorobenzeno e clorofenóis.

d. HCH na biota

o fator de bioacumuiação clo HCH em organismos aquáticos situa-se entre i oo e 1.ooo. no

solo a bloacumulacão é pequena, senclo o processo c1e acu mulaçâo/elimìnaçào

relativamente lento (ao redor de 5 semanas), em plantas a tendência é acumuiar-se nas

raízes, embora este processo sela dependente do trpo cre planta e de solo (LEGET, lggs)
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2,3,3. Vias de exposiÇão e toxicidade humana

Os efertos toxicológicos dos isòmeros do HCH são bem conhecidos, embora estudos ainda

estejam sendo desenvolvidos sobre suas propriedades neurotóxicas e o efeito de sua

acumulaÇão no tecido adiposo ainda não esteja bem avaiiado (AIVADORI. 1995).

Em virtude de sua propnedade inseticida, o isôr¡ero gama tem sido mais estudado que os

demais isômeros, sendo portanto a maior parte das informações referenies ao mesmo. Entre

os inseticidas pertencentes ao grlrpo dos organociorados. pode ser considerado como

poss u idor de toxicidade intermediária.

O pnncjpal alvo de sua ação é o sistema nervoso ceniral, promovendo excitação (agitaÇão,

tremor, espasmos musculares, nervosismo) e ataques repentinos. Outros srntomas

resLrltantes de exposição aguda são. dor de cabeca. náusea vômito, tontura, tremôr,

diarréia. fraqueza, dispnéia e colapso circulatório. Depressäo respiratória pode ocorrer

seguindo-se o coma. Em crianças edema pulmonar tem sido associaclo como resultado da

exposiçäo ao ljndane (TOMES, 19S6)

l\/udanças nos sinaìs de eletroencefalog ramas têm srdo observadas como resultacio de

exposiçoes crôn icas ao HCH.

Sobre o efeito carcinogênico do HCll pelo fato de existirem suficientes evÍdências em

animais. com a verificação de tumores em fÍgado de ratos. é classificado pela EPA

(U.S.EPA. 1995a) como provável cancerígeno ao homem pertencente à classe B2 (a qual

denota a existéncia de suficiente evìdèncias em animais e inadequadas ou insuficientes

evJdêncÌas para humanos), enlbora casos de leucemta aguda no mielóide em humanos

tenham s¡do observados.

As principais vias de absorção são decorrentes da ingestão. nalaçäo ou absorção cutänea.

Segundo TATSUKAWA et alii (1972), na população japonesa a absorçäo via alimentos era

responsável por g5o/o da absorção, sendo a água e o ar responsáveis por 1 a 2%.

Os isòmeros são prontamente absorvidos no trato qaslro-intestin ai. valores acima de 90% da

dosagem têm sjdo reportados (LEGET. 1995)



com respeito à inalação, o lindane é consÍderado como sendo o mais tóxico na fase vapor

entre os inseticidas clorados. lnúmeros casos de irritaçáo dos olhos, nariz e garganta têm

sido relatados na ltieratura (TOMES, 1996).

Em funcão de sua efìciente absorcäo pela pele. o uso tóprco do mesmo pode causar reaçöes

de sensrbilizaçáo local, enquanto o oontato extenso pode resLl tar erï dermatite, irritação e

hipersensibrlidade.

Os isômeros, com exceção do gama-HCH, são sol[tveis em gorduras e acumulam-se no

iecido adrposo (LEGET,1995) Portanto a toxicidade cumulativa é uma importante

consideracão em respeito à exposição crònica. Seu desaparecimento ocorre em 6 meses se

cessar a exposiçäo. Os niveis no sangue não aumentam com tempo de exposiÇão e stm

com a concentraçao à qual o jndivíduo encontra-se exposto.

Sintomas clínicos são observados a partir de concentração de 20 ppb, sendo considerada

uma concentração tóxica aquelas superiores a 500 ppb. Doses consideradas fatais para

humanos são 600 mg/kg para adultos e 6 mg/kg para crianças (TOMES, 1996)

Uma vez absorvido, o HCH é metabolizado pelo sistema hepático para clorofenóis, sendo

2,3,4,6-tetraclorofe no I o principal, além de 2,4.5-triclorofen ol e diclorofenol, muito embora a

via nretabólica exata arnda não seja conhecida para a rnaioria dos rsômeros (LEGET. 1gg5)

A eliminação pelo organtsmo ocorre pela urina e fezes, sendo bastante lenta a elimÌnacäo do

beta-HCH (LEGET 1995)

2.3,4. Análise de casos de contaminação no nivel mundial

A maioria das áreas contanrinadas existentes no nlundo são decorrentes da disposrção

inadequada dos resíduos gerados no processo de producão cle HCH.

No País Basco, duas empresas localizadas na área cle Bilbao produziram por quatro

décadas aproxrmadamente 100.000 toneladas de resíduos. das quais 82.000 foram

dispostas no solo em 30 diferentes locais. Esses locais a ém da contaminaçäo ambiental.

estão afetando os planos de recuperacão econòm ca da regiäo. mpedindo a implantação de

importantes projetos de clesenvolvrmento (AZKONA & QUINTANA. 1S95).
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No momento os residuos estão sendo escavados e aTmazenaclos em clois aterros

reversiveis. enquanto uma técnìca de tratamento, em desenvoivimen io, torna-se apta para

uso comercial. Esta técnica baseia-se no principio da descloraçäo cataiisada por bases

(BCD) e vem sendo testada em escala piloto. Nesies testes fot obtida uma taxa cle

conversão de 99,9995% de HCH para triclorobenzeno. livre de dioxinas. Uma unidade móvel

estava sendo projetada para tratar o prodr-ito. com capacidade de 1 t/h para o tratamento de

solo contaminado pesquisas vèm sendo desenvolvidas envoJvenclo o r¡so da BCD em

combinaçáo com dessorÇão térmlca com baixa temçreratura

A sìtuaçäo de algumas das áreas é relatada a seguir, com base nos daclos apresentados por

AZKONA & QUTNTANA (1995).

Uma área situada perto do aeroporto de Bilbao, contendo 75 mil toneladas de resíduos

industriajs e de HCH rmpediu que fosse estendida infra -estrrrtu ra para a região. Neste local

1á foi realizada a caracterização do solo, avaliaÇão de risco e analisadas as possíveis

soluçöes. Ao final da avaliaçäo. estimam existir no local 2.554 toneladas cle HCH e 45 mil

toneladas de solo contaminado. Considerando um i¡mite de concentraÇão aceitável no solo

para uso industrial pua a 7 mg/kg. haverá a necessidade de serem trataclos 190 mil m3 de

res íd uos e solo coniaminado

Neste caso optaram pela constrLtcào de um aterro espectalmente projetaclo para receber o

material proveniente do local.

Outra área, contendo 3.500 toneladas de HCI-1, está localizacla em região densamente

habjtada e próxima a rodovia de tráfego intenso. O maior risco estaria associado à clispersão

do HCH pelo vento Os residuos foram removidos e acondicionacios de forma especial para

uma estocagem temporária. A falta de cooperaçäo dos fabricantes neste caso, determinou a

intervenção govenrarnental na área da empresa.

Em outro local durante a preparação do solo para constrllção de um grande centro

comercial foi constatada a presença de HCH, distribuída en¡ nove diferentes depósitos. O

material contarnrnado foi escavado (ao redor de 4.500 mr¡ e transportado para ser

armazenado na área da próprra fábrica. AZKONA & QUINTANA ('1995) não fazem referencia

à utilizacão da área após a ren.ìocão do solo contarntnado



Em todos os casos de contaminação por HCH identlficados no País Basco, as

concentraçöes observadas nas águas subterrâneas foram sempre baixas. indicando uma

baixa mobilidade dos isômeros nos solos daquele país

Na Alemanha, duas áreas bastante criticas em termos de contaffìjnação por HCH estão

localizadas em Bittedeld e Magdeburg, ambas no estado de Sachsen-Anhalt (WALLBAUM &

FUCHS, 1995).

Na área situada em Bitterfeld foram produzidas 73.000 t de HCll no periodo de 1967 a '1982,

sendo estjmada a produçäo de mais 20.000 t entre 1959 e '1967. Os maiores problemas

relacionados à prodLrçäo referem-se ao enterramento de residLlos e à dispersäo na

atmosfera. Como resultado. foram afetados 2.000 ha de solos uti zados para agricultura.

situados em Lrma área constantemente sujeita à inr-rndacão. Em uma antiga área de

mineração de carvão adjacente à indústria, também foram deposrtadas 80.000 t de resíduos

da produçäo do HCH.

A empresa localizada em Magdeburg produziu 34 552 I de HCH grau técnico e 8.'1 1 2 t de

Ljndane no período de 1955 a 198'1 . Os probiemas decorrenies desta ativ¡dade foram a

poluiçäo do soio ao redor da empresa, a poluição dos sedimentos do rio Elba e a criaçåo t1e

depósitos de resíduos. Os resíduos, estimados em 60.000t, erarn depositados em pedreiras.

Estes depósitos foram autorizados pelas autoridades estaduais c¡ue acreditavam serem

seguros do ponto de vista geológico (existência de lentes de argiia e nível d'água abaixo de

15 m). Entretanto, estudos posteriores constataram a existêncra de contaminaçäo das águas

su bte rrâneas.

Outros onze depósrtos foram identjficados através de pesqursa histórica, devendo conter

aproximadamente '13.000 t de resíduos.

Na Holanda. uma fábrrca cie pesticidas situada em Devenier prodLrziLr HCH de 1946 a 1962

(GRINWIS, 1995) Análises realizadas em -1985 indicaram a contaminação do solo por HCH

e das águas subterrâneas por mono, di e triclorobe nzeno, assim como aromáticos e

clorofenóis. A causa da contamìnaçäo estava associada ao armazenaTnento de resíduos em

eclifícios inclustrìais e ao ar livre. sendo de 20.O0O m2 a área afetacla peJa contaminação. com

uma concentraçäo máxrma observada de 4.225 mg de HCH/kg de solo. A contaminaÇão da

água subterrânea na área atrnge 60 000 m com valores nláximos observaclos de 2.500

pg/L para o l-'1CH e 52 pglL para m onoclorobenzeno (1VCB). A piuma totai attnge um volume
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de 6 milhões de metros cúbicos com concentracóes máximas de HCH igual a 380 Ug/L e de

Í\.4C8 igual a 3.000 Ug/L.

As propostas de intervencäo no local passavam pela restauraçäo da m u ltifuncionalid ade do

solo (com custo esiimado de 79 milhöes de florins ou aproximadamenie us$ 55 milhões),

pelo isolamento hidrogeológico e recobrimento com camada asfáltica (26,6 milhões de

florins/US$ 18 milhões) e pelo isolamento hidráulico seguicio da remoção cjo solo

contaminado (28 a 35 milhões de florins). A posição da provÍncra pela terceira proposta

acabou sendo descarlada pelo ir/lrnistério de Habitação popular, planelamento e Meio

Ambiente que optou pelo isolamento hidrogeológico, aprovanclo meclidas suplementares

devido a importância do local. permitindo seu aproveitamento para edificaçóes. Tajs medicias

serão frnanciadas pelo estado (através cle fundos de planejamento tla cidade e do pais), pela

provín cra e pelo município.

Uma outra antrga área industrial na Holanda, pertencente à empresa Stork & Co, procluziu

HCH de 1948 até 1952. Na década de 70 seu sucessor legal foi intimado a remover os

resíduos ainda existentes na área, sendo uma parte colocada em tambores e enviada para

uma mina de sal. Entretanto, o solo contarninado, o nìaterial das edificaçöes e mesmo uma

parte dos resíduos haviam sido depositados em outTos locals os quars começaram a ser

descobedos em 1977 em Twente, na província de Overijssei (GRINWIS & DE JONG, 199S).

Por meio de entrevistas, apelos realizados através da rmprensa, lotografias aéreas e coleta

de amostras, foram rdentificados 132 ocais suspeitos de conterem resícluos. Destes 42

foram confirmados como contaminados, com Lrm volume aproximaclo de 150.000 m3 de solo

contamrnado. Enquanto aguarda-se a implantação do sistema de lavagem cie solo, técnica

de remediação a ser empregada no local, o solo foi removido e armazenado em depósito

temporário especialmente construÍdo com paredes verticais cle cimento e bentonita, e

recobrimento com manta de polietileno de alta ciensidade (HDPE) solo e grama.

No Brasil são conhecidos alguns poucos casos de contaminaçäo causada por HcH. Entre

esses casos destaca-se o ocorrido no município cle Duque de caxias, no Estado clo Rio de

Janeiro Neste município o l\,4inistério da Saúde implantou, em 1g50, uma fábrica para

producäo do HCH, a quai instalou,se nâs imediações da Cìcjade clos l\,4eninos, uma

nstitucão para crianças carentes existente no locai desde 1947. lnicialmente o produto seria

destinado ao combate à doença de Chagas contribu ndo também para suprir o mercaclo

agrícola Com o aumento da oferta do procluto a nivel nacional e internactonal a custos mats
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baixos, a fabricação foi paralrsada ao redor de 1960. Entretanto, o processo de desattvação

da fábrica não foi realjzado de forma controJada, sendo abanclonadas as instalações

industriais. assim como os produtos, matérias primas e resíduos remanescentes (OLIVEIRA,

1994)

Os problemas decorrentes desta atitude comeÇararn a ser identificados em 1g8g quanclo

moradores da área próxima à antiga indústria passaram a comercializar os produtos

deixados na área da fábrica. Os efeilos da exposição ao produto e aos resíduos de sua

fabricação ainda não foram completamente avaliados, embora exjstam indícios de efe¡tos à

saúde da populacåo. Estudos recentes (FEEMA 1997) ìndicam a existência de
ì

a oroxrm adan"ente 15.000 m de solo contaminado. com Ltma concenÌ.acào média superror a

'100 mg/kg, sendo a concentração máxima observada igual a 3.500 mg/kg.

2.3.5. Técnicas aplicáveis na remediação de áreas contaminadas

Além das técnrcas de remediaçáo cÍtadas anteriormente, outros processos podem também

ser empregados no tratamento de solos contarninados por HCll.

Segundo RULKENS (1995), para áreas com presenÇa de resíduos de HCH ("hot spots") as

seguintes técnicas podem ser aplicadas após a escavaçäo do soio:

. tTatamento térrnico - pode ser aplicado na prática, através de incineradores. Cuidados

devem ser tomados com vistas a evitar a emissão de dioxinas, promovendo sua

destruiçäo na cåmara de pós-queima com a manutençäo de uma temperatura elevada,

fornecimento de oxigênio. urn tempo mínimo de residência e Uma condição de mistura

apropr ada

Dados operacionais apresentados por URLINGS et alri ('1995). comprovam a eficiência da

incineração para solos contaminados por HCH. Concentraçoes iniciais de 70 mg/kg foram

reduzidas a <0.'1 mgikg a uma temperatura de queima pouco menor que 600nC.

extração com soiuçöes aquosas - aplrcável para soios arenosos também encontra-se

disponíve1 em escala comercial. Baseada em hidroclclones e leitos fluidizados pode ser

rutilizada em combÌnaçäo com detergentes ou outros surfactantes.



Alguns dados operacionaÌs reiativos à tecnica de extração são apresentados por

URLINGS et aliÍ (1995). revelando elevadas taxas de remoção (superiores a 90%) para

três diferentes processos.

extração com solventes orgânicos - esta tócnica pode ser ¡nteressante no tratamento de

solos argilosr:s. encontrando-se em estágio de desenvolvinr ento. Vários solventes

orgânicos podem ser ernpregados, como acetona e álcool. os quais devem ser tratados

posteriormente de modo a possibilitar seu reaproveita m ento

destoxificaçáo quimica - ocorre através da desalogenaçao quÍmica das moléculas de

HCH. Entre os compostos com grande potencial de sucesso estäo os derivados da

reação entre polietiie nog licóìs com hidróxido de potássio (KPEG) e hidróxido de sódio

(NaPEG). Entretanto. há a necessrdade de promover a secagem do solo antes do

tratamento, em virtude dos efertos adversos da urnidade na taxa de desalogenaçáo.

A eficácia desta técnrca foi demonstrada em escala de campo para o tratamento de solos

contaminados com PCB, tendo sido observadas taxas de remoção de até 99%, sltuando-

se o custo operacionai entre US$ 200 e US$ 500 por toneladá de solo tratado (URLINGS

et alii, 1 995)

O tratarnento bio ógico pode ser Lrma alternativa viável para o tratamento de solos e águas

contaminadas por HCH. Entre as técnicas de tratamento biológico, o uso de bioreatores

parece ier um futuro Þromissor na remediaçäo de solos contaminados por HCH. Nestes, o

solo é intensarnente misturado de modo a estimuLar o pTocesso de conversão

microbiológica. Sendo os fatores operacionais facilmente controlados, é possível obterem-se

altas taxas de remoção (RULKËNS 1995).

Em relação ao tratamento biológico no próprio local ("in situ )ate o momento os resultados

nåo säo satisfatórjos. cor-no rrostra URLINGS et alii (1995) eTn Llm ensaio realizado na

Holanda. Após um ano os resultados näo ind¡caram uma remoÇão significativa de HCH.



3. ESTUDO DE CASO

3.1. Roteiro Metodológico

Os procedimentos adotados na avaliaçäo da área selecjonada para estudo baseiam-se na

metodologia de avaliaçäo de risco de áreas contaminadas proposta peia USEPA ( 1989), na

qual a verificação da probabifidade de danos à saúde da popuiação dá-se através da

delerminaçäo da taxa diária de irrgresso dos poluentes advindos da área investigada e da

quantificação dos riscos à saúde decorrentes deste ingresso

As seguintes etapas foram consideradas neste estudo. coleta de dados, avaliação dos

dados. avaliaÇão da toxrcidade. aval¡ação da exposiçäo e caracterizaÇäo do risco.

3.1.1. Coleta cle dados

Nesta etapa foram Ìdentificadas as informaçoes disponíveis sobre o local e iniciado um

prograûla de amostragerr visando orientar a obtenÇáo dos dados trecessários à

determinação do rÍsco na área sob avaliação.

As seguintes atividades foram desenvolvidas:

. levantamento das nformaçöes disponiveis sobre o iocai,

. identificação prelimrnar do potencial de exposição humanat

" desenvolvimento de estratégia para coleta de amostras

" definíção de r¡edidas de controle de qualidade,

o caraclerizaçáo da contaminação do locall

" identificação dos parâmetros necessários à aplicaçåo de rnodelos matemáticos

a. Levantamento das informações disponíveis

No levantamento das nformaÇöes existentes sobre o ocal priorizou-se a identificaçäo dos

contaminantes existentes. sua possível distribuição na área. considerando as edificaçoes

existentes e os rr¡eios possivelmente contaminados. ass{r.rì como a definição das

caracteristicas do r-¡eio físico que pudessem afetar seu compodamento. transporte e

persistên c a.



Ao contrário das áreas industriais em atividade. onde säo conhecidas as substâncias

empregadas nos processos produtivos, assim como sua foTrna cie armazenamento e

manuseio, nas áreas industriars desativadas essas e outras informaÇões normalmente não

estão prontamente disponíveis, sendo necessário o desenvolvimento cle uma série cle

atividades que viabriizem sua identificaçäo.

Neste caso, estas informações foram obtidas a partir de documentos existentes sobre a área

e sobre as atividades desenvolvidas na mesma. Entre esses documentos estão relatónos de

estudos de caracterização física do meio, processos industriais, rnapas e fotografias aéreas

geradas a partir de vôos realizados em drferentes períodos. A reaiização de entrevistas com

antigos funcionários da empresa e moradores da regiáo tambem possibilitou a obtenção de

informações, às vezes inexistente nos documentos citados.

o levantamento histórico, realizado nos pTocessos de controie da CETESB, possibilitou a

obtenção de plantas relatÍvas ao uso do solo e das edificaçôes inclustriais, além cjas

seguintes informações

. produtos fabricados peia empresa, as quantidades geradas e as formas de

armazenamento utilizadas,

r processos produtivos utilizados e as aiteraÇóes ocorridas nos mesmos,

. tipos e quantidade de matérias primas ernpregadas:

. resíduos gerados e suas formas de destinação e/ou tratamento,

. período de funcionamento das diferentes unjdades de produçåo,

. área total do terreno e a forma de ocupaçäo da propriedade em cliferentes épocas, com a

localização dos edifícios e a identificação dos processos produtivos neles desenvolvidos.

As informações obtidas nos processos compreendem o periodo de i96g quando teve inicio

o funcionamento da CETESB, até o encerramento das atividades no local. em 1986

lnformaçöes adicronais, mu¡tas vezes bastante detalhadas, foram obtidas junto a antigos

trabalhadores da ernpresa. tendo possibilitado a confirmação, retificação ou

complementação das informaçóes identÍficadas nos pTocessos. Alguns episóclios envolvenclo

vazamentos e/ou lançarnento de substâncias químicas no ambìente somente puderam ser

identificados a partir destas entrevtstas.



Na investigaçäo realizada através cle fotos aéreas foram empregadas aquelas provenientes

cios seguintes levantamentos aerofotogramétricos:

'1968 - BASE - escala: 1 15.000

1973 - BASE - escala: 1 8 000

1977 - BASÊ - escala: 1:8 000

1981 - TERRAFOTO - escala: 1.35 000

1986 - BASE - escala: 'l :10.000

1994 - BASE - escala: 1 25.000

A avaliaçáo cleste material possibilitou ìdentificar a evoluçäo clo Uso e ocL¡pação do solo no

lnteriorclaáreadeestudoeaoseuredor.noperíodode1968a,]994'Noterrenoda

empresa foram iclentificados os diversos locais tlttlizados para a disposiçáo e

armazenamento cie residuos. a localizaçäo clos eclifícios que abrigavam os diferentes

processos proclutivos, assim como as áreas de armazenamento de matérlas primas e

produtos.

Naregiãosituadaaoredorclaempresaforamidentificadososdiferentesusosdosolo'as

condiçöes clo relevo e a existência de bens a serem protegiclos como recuTsos hídricos

superficìais'escolaseresidênciasregistranclo-Seac]istânciaclestesemrelaçäoäárea

industflal.

lnformaçóes sobre o meìo físico, em especial sobre a geologia e hidrogeologia locais, foram

obtidas ern relatório tecnico de caracterrzação cle área srtuada jr"rnto às lndústrias ltAalarazzo

(Soil, 1993)

b. ldentificação prelìminar do potencial de exposição humana

A possibilidade da saúcle c1a população estar sendo afetada pelos poluentes presentes na

área sob avaliação foi verificada a partir das seguintes atividades:

. identrficaÇäo dos poluentes existentes no local' suas principats oaracterísticas físicas e

químicas. e sua forma de djstribulÇäo'

. confirmaÇäo da forma cle rtso e ocupaçáo clo solo nas áreas próxinras à empresa e no

intenor da mesma:

u levantamento clo uso de água subterrânea na região
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levantamento de dados meteorológicos especÍfjcos para a regiäo;

identificaçäo das vias potenciais de exposição da populacåo.

c. Estabelecimento de plano para coleta de amostras

As informaçöes obtidas a partir das atividades anteriores possibiiitaram o estabelecimento

de um modelo conceitual sobre a exposição da populacão. Neste, säo indjcadas as

populaÇöes potencialmente expostas aos contaminantes presentes na área e as vias pelas

quais essas substäncias atingem a população. Desta forma, definidos os meios através dos

quais poderia ocoTrer o ingresso das substâncias no organismo atìngido, os trabalhos de

investigação da contaminaÇão puderam ser orientados pelo estabelecimento de estratégias

de amostragern. Nelas foram considerados os meios a serem amostrados, os locais de

amostragenr, o tamanho das amostras, o tipo de amostras. o material a ser empregado na

amostragem. os custos e as medidas de proteçäo Ìndjv dual a serem adotadas durante os

trabalhos.

d. Definição de medidas de controle de qualidade

Com vistas a assegurar a quaiidade dos dados obtidos, foram estabelecidos procedimentos

de controle de qua dade para a coleta de amostras e observados os procedimentos

existentes nos iaboratórios da CETESB, onde as análises loram realizadas. Nas

amostragens os equipamentos e material empregados na coleta. aTmazenamento e

preservação das amostras foram selecionados de modo a não interferir na qualidade das

amostTas. sendo conduzidas cu dadosamente de modo a evitar contaminacão cruzada.

As anáiises quimicas loram realizadas de acordo com procedimentos analiticos

padronizados. O detalhamento sobre os procedimentos de coleta dos meios amostrados e

sobre os métodos de análise dos parâmetros selecionados (mercúrio e HCH), encontram-se

descritos no itern 5.3.

e. Caracterizaçäo da contaminaçao

Definido o plano de coleta de arnostras. sua execuÇáo for reallzada de modo a caracterizar a

extensão e os nivers de contam nação existentes Desta forma. foram priorizados os locais

rndicados pelo ievantamento h!stórico (baseado nas pesquisas realizadas nos processos
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industriais, nas fotos aéreas e nas entrevistas) como sendo as prováveis fontes atuais de

contaminação.

Alguns métodos de investigação ráoida foram utilizados visando obter indicações da

presenÇa clos contaminantes no meio investigado, orientando a execuçäo posterior das

cam panhas de amostragem.

f. lclentif¡cação dos parâmetros necessários à aplicação de modelos matemáticos

Em funÇão da decisão de utilizarem-se modelos matemáticos como elementos auxiliares na

avaliaçäo do risco decorrente da exposição à algumas das substâncÍas presentes na ärea,

especialmente na estimativa das concentraçóes de exposição da população, foi necessário o

levantamento de alguns dados para a calibração e validação desses modelos, os quais

foram obtidos ao rÌresmo tempo em que foram levantadas as informaçöes sobre as

características físicas e quimicas do meio.

Para estimativa das emissöes de HCH a partir do solo foi empregado o modelo de

Thibodeaux-Hwang, sendo adoiado o modelo Gaussiano de dispersão para estimar as

concentrações presentes no ar a jusante da fonte de emissäo e o modelo de "box" para as

concentrações no jnterior cla área. Estes modelos foram r-rtilizados a partir do"softwarc" para

análise cie risco API-DSS (APl 1994). Os dados necessários à modelagem. assim como

informações sobre os modelos, podem ser consultados no anexo 1.

3.1.2. Avaliação dos dados

Nesta elapa os ciacios obtidos na etapa anterior foram avaliados com vistas a selecionaf os

compostos a serem consiclerados na avaliação do risco tendo sìdo tambénl realizado o

tratamento dos resultados analíticos decorrentes da investlgação detalhada

Os compostos selecionados foram aqueles que apresentaram uma maior frequência de

detecção na área, tendo os procedimentos de avaliaçäo dos resultados fundamentado-se na

validação dos métodos analiticos empregados, na comprovação da adoção de medidas de

controle de qualidade e na verificação da significância dos valores de concentração obtidos

para as amostras provenientes do local.



3.1.3. Avaliação da toxicidade

O obletivo desta etapa foi identificar os dados toxicológicos necessários à caracterização do

risco, viabiljzando a estjmativa da relação entre a extensáo cla exposiçåo da população às

substáncias presentes na área e a eievação de efeitos adversos à sua saúde.

Desta forma, foram identificados os efeitos adversos causados pelos compostos

considerados no estudo e os valores de tox¡cidade ut¡lizados na estimat¡va da tncidêncra de

efeitos adversos. Tais valores säo oriundos da avaliaçäo cias relações de dose-efeito, ou

seja, a refaÇão entre a dose recebida ou administrada do contaminante e a incidência de

efeitos adversos à saúde.

Para estimar o potencial de risco de câncer ao homem, o fator de carcrnogenicrdade (SF -

'slope factor") foi o dado toxicológico empregado. Este fator estima o limite superior de

probabilidade de um ind¡vícJuo desenvolver câncer como resuitado c1e exposição ocorrida

pelo período de sua existência a uma determrnada concentração de uma substância

potencialmente cancerigena. Para calculá-lo é consrderada a seguinte classificação da

substância quanto às evidências existentes da mesma causar cânceT (U.S.EpA, .1ggg):

Grupo

B1 - indica qr.re dados para humanos sáo limitados

82 - indica suficlentes evidências em anjmais e inadequadas

ou inexisientes para hLlmanos

C possível cancerígeno ao homem

D náo classifrcado como cancerigeno ao homem

E evidências de efeitos näo cancerígenos ao homem

Descrição

ca ncerigena ao homem

provável efeÍto cancerígeno ao hornem

o fator de ca rcinogen icidade (sF) somente é calculado para substâncias inseridas nas

classes A, 81 e 82.

Para as demais substâncias. causadoTas de efeitos diferentes do câncer, foram empregadas

doses de referência (RfD - 'reference dose'), recomendadas para estuclos de análise de

risco em áreas contaminadas em sr.rbstituiçäo à ingestão diária aceitável (lDA). Doses cle
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referência são definìclas como uma estimativa do nível de exposição diária da população
considerada, para o qual näo é esperado um efeito adverso (U.S.EpA, 19g9).

No estabelecrmenio dos vaiores cle sF e RfD a agência cle proteÇão ambiental ameflcana
(EPA) baseia-se em diversos estudos toxicológicos realizados com as substâncÍas de
interesse, sendo os resuitados desses estudos avaliados por Lrm grupo de trabalho
consiituido por tox¡cologistas que, com base nas evidências existentes, definem os valores a
serem adotados Valores especificos são estabelecidos para as diferentes vias de ingresso -

ingestão (oral) e inalação - não estando cllsponiveis até o momento dados relativos á

absorção pela pele.

os valores de RfD e SF säo constantemente reavaiiacios em função do surgimento de novos
estudos ou evidências que indiqLrem a necessjdade desta verificacão

Como fonte de informações recorreu-se inicialmente ao lRlS - lntegrated Rjsk lnfornration
system (u.s.EPA, 1995a), considerado pela EpA como sendo a fonte principai de consuita.
Na ausência da informação necessária neste sistema, foram empregados os dados
existentes no HEAST - Hearth Effects Assessment summary Tabres (u.s.EpA, 1995b).

3.1.4. Avaliação da exposição

A realização desta etapa possibiritou estimar o tipo e a magnitude da exposìção da
populacäo às substâncias provenientes cio local sob avaliaçáo, entendrda exposição como
sendo o contato de Ltm determrnado organismo com a substância considerada.

A avaliação da exposiçáo foi conduzida através das segLrintes etapas.

caracterização do local de exposiÇão

rdentrficaÇäo das vlas oe exposrçäo.

q uantificaçåo da exposição

a. Caracterização do local de exposição e da população exposta

Na caracterização do local de exposição foram identificacios os aspectos cl¡mátiôos,
geológicos e relatìvos ao uso e ocupaÇäo do solo. Em reiacão aos dados climáticos toram
consultados os registros cle estaÇäo meteorológica srtuacla próxima à área. a partir da qual
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obtiveram-se as mediÇões c1a clireção e verocidade dos ventos, da temperatura e
pluvtometria AlgLlmas meciições adicionais de temperatura clireçáo e vefocidade dos ventos
foram realizadas clurante as campanhas c1e amostragem

A caracterização geoiógica for realizada a partir da ciescrrção do rnaterjal proveniente de 24
furos de sondagem rearizados na área, tendo sido utrrizacra soncragem a percussão com
recuperação de amostras a intervalos regulares de .l metro.

Em relação à popuracão exposta, foram revantadas informações necessárias à quantificação
da exposição' como a faixa etária, o tempo de residência no Jocar, o tempo cie permanência
nas residências e o tempo cre permanência no interior da área industriar.

b. ldentificação das vias de exposição

Esta estapa permitiu descrever o caminho percorrido pero contaminante desde a fonte até o
organismo exposto Desta forma, foram identificadas as fontes e os mecanismos de
iiberaçäo dos contaminantes para o ambiente, os meios cre transporte ou retenção a que os
mesmos estão sujeitos, o ponto de contato dos individuos com os contaminantes e a via de
ingresso dos poruentes no organismo (ingestão, inaração, absorção pela pele). o quadro 1, a
seguir' ilustra as rerações possíveis entre as vias potencrars de exposição e a natureza da
população exposta

c. Quantificação da exposiçào

A execuÇäo desta etapa visou quantif¡car a

exposiçäo da população aos contaminantes
possam ocorrer.

A quantificação do ingresso dos contaminantes deu-se a partir cre equações específicas para
cada via de exposrçåo derivadas da equaçäo geral apresentada a seguir.

l=Cx(CRxEFxED)x

BW

magnttude, a frequêncla e a duração da
para as djversas r,rias cJe exposlçäo que

taxa de rngresso ou a quantidade cja substância que ingressa no
organisnro por unidade cje tempo (nrg/kg.dia).

,13
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C - concentraçåo média da substância no meio analisado que é

contatada cilrrante o período de exposição (mg/l, mg/kg, ug/m3 )

CR - taxa de contato ou a quantidade do meio contaminado que é

contatado por unidade de tempo ou evento (L/dia, kg/dia)

EF - frequência de exposição (dias/ano)

ED - duração da exposiÇáo (anos)

BW - nrassa corpórea (kg)

AT - tempo médio de avaliação (dias)

Quadro 1 - l\¡latriz de vias potenc¡ais de exposição (EPA, 1989)

Me¡o de expos ¡Ção/
Via de exposição

'1) Aqua subterrånea

Contato dérmico
lnoestáo

2) Aqua su þerficial

Contato dérm¡co
lnqestáo

3) Sedimento
lnqestão ac¡dental

População
residencia I

Contato dérmico

lnalaÇão de vapores
em ambiente interno
Inalaçao de vapores
em ambiente externo

4) Ar

E

lnalaçáo de material
particulado em

ambiente Ìnterno

E

População
come rc ia l/ind u stria I

E

lnalaçáo de material
particulado em

ambienie êxterno

E

C

lnqestao acrdentai
)Solo/Poeira

Contato dérmlco

E

lngestäo de peixe e
rno lu scos

6) Alimentos

E

A

População
recreacional

lnqestão de carne

A

lnqestão de laticin ios

E

lnqestáo de ovos
lnqestão de veqetats

E - exposrção drlrante toda existéncla

C - exposição de cr anças pode ser srg nificativamen te maior que em aclultos

A - exposicão de aduitos irììator exposiçào é provável de ocorrer clLrrante airvidades ocupacionais)

_ - exposiçáo desta populacao atraves desta via é improvavel ocorrer

rl4

E

A

EC

E.C
E,C

E.C

E

c

E

E.C
E

E

A

E

t:,L
t,c

E

E

E



A concentração contatada foi calcr,¡lada a partir da média dos valores obtidos no

monitoramento ambiental realizado nos meios através dos quais ocorria o contato das

substâncias com o receptor. Todos os cálculos de exposição foram realizados através do

programa API-DSS (APl, 1994), sendo as concentrações dos isômeros do HCH na

atmosfera, calculadas a partir de modelos matemáticos de emissão e de transporte

exjstentes neste "software". lnformações mais detalhadas sobre estes modelos podem ser

cons u ltadas no Anexo 1

3.1.5. Caracterização do risco

Nesta etapa foi realizada a estimativa da probabilidade de ocorrência de efeitos adversos à

saúde da população através da integraÇão dos resultados obtidos nas etapas anterjores,

mais especificamente na avalìação da toxicidade e na avaliação das vjas de exposiçäo.

A quantificação do risco foi realizada separadamente para as substâncias consideradas

cancerígenas e para as não cancerígenas. Para ôaracterizar o potencial de efeitos näo

cancerigenos foram realizadas comparaçöes enlre o ingresso estimado da substância

considerada e doses de referêncra (RfD), através da razäo entre esses valores, denominada

quociente de risco (QR). Valores inferiores a um para este quociente, denotam um nível de

risco para o qual nåo é esperado um efeito adverso à saúde, mesmo para populações

sensíveis (U.S.EPA, 1989) Por outro lado sendo o quociente de risco superior a 1, devera

haver uma preocupação quanto aos possíveis efertos náo cancerígenos à populaçäo,

devendo ser maior esta preocupação quanto maior for o valor de QR.

QR= I

RfD

QR - quociente de risco

onde

I - taxa de ingresso (mg/kg.dia)

RfD - dose de referência (mg/kg.dia)

Para subståncias cancerígenas, o risco foi estimado como sendo a probabilidade de um

indivíduo desenvolver câncer durante sua existência em decorrência da exposiçäo äs

substâncias consideradas na avaliação, tendo por base o ingresso calculado e os dados
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toxicológicos relativÕs ao potencial cancerígeno da substância, oriundos de informações

relaiìvas às relações de doseiresposta ("slope factor"). Este risco, denominado risco

adicional, deve ser diferenciado do rìsco total, resultante da soma do risco adicional e do

risco bäsico, este sendo decorrente de exposições inerentes às condições normais de vida

da populaçào.

Adotou-se o lrmite de 1O 
6 proposto pela EPA para áreas contaminadas lnseridas no

Superfundo (U.S.EPA, 1989) como risco aceitável.

Nesta situação o risco é quantificado pela seguinte equação.

Risco=lxSF

onde

Risco - probabilidade de um indivÍduo desenvolver câncer (adimensional)

| - taxa de ingresso diário médio durante 70 anos (mgikg.dia)

SF - fator de carcinogen icidade (mg/kg.dia)-1

Como várias substâncias consideradas relevantes na determìnação de riscos à saúde

ocoTTem simultaneamente na área, o risco foi calculado individualmente para cada uma e

para cada via de exposrção, sendo os valores obtidos somados, de modo a obter o índice de

risco final para a área.

Este procedimento, para as substâncias de efeitos não cancerígenos, pode ser representado

pelas seguintes equações.

lR, = QR1 + QRz +.... + QR¡

onde:

lRo - Índice de risco para a via de exposiçäo a

QR, - quociente de risco para as substâncias i

O risco final, considerando todas as vias de exposição é obtido pela soma dos Índices de

risco caiculados para cada via de exposrÇão separadamente:

(3)

IRT=lRr+lR2+. .F lRi

(4)

(5)



ondel

IRT - índice de risco final

O mesmo procedimento é empregado para o cálculo do risco devido à exposição às

substâncias cancerigenas, sendo injcialmente determinado o risco inerente às substâncias

por via de exposição e, posteriormente, a somatória para todas as v¡as.

3,2. Caracterização do Local de Estudo

lR¡ - índice de risco para a via de exposjção i

A área objeto desta pesquisa, pertencente às lndústrias Reunidas Francisco ltilatarazzo

(lRFl\.4), trata-se de um antigo complexo industrial instalado em área urbana do município de

São Caetano do Sul (figura 1). A área total da empresa é de aproximadamente 220 mtl

metros quadrados, encontrando-se atualmente tolalmente desativada.

3.2.1. Levantamento da atividade industrial

As atiriidades inclustnais tiveram inícjo em 1932 com a produÇão de ácido sulfúrico, celulose

de linter e rayon. l\,4ais tarde, em 1946, outras atividades lndustriais foram iniôiadas, como a

produçåo de soda cáustica, cloro e seus compostos, a produção de BHC técnico e uma

unidade de ebonitagem. Nas décadas de 70 e 80 entraram em operaçäo as unìdades de

carbureto de cálcio e acetileno. ferro-silício, enxofre pó molhável, fundiçäo, hidrogenação de

óleos e produção de vicsafeno

A desativaçäo das unidades de produçäo foi iniciada em 1975, ocorrendo em 1986 a total

paralisação da empresa.

Atualmente os prédios encontTam-se total ou parcialmente demolrdos, com exceção de parte

do antigo prédio da fábrica de rayon, que abriga uma indústria de pequeno porte chamada

Matflex. A demolição foi justrficada pelos responsáveis em virtude do risco de invasão pela

populaçäo de baixa renda residente nas imediaçóes da empresa.
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A seguir são descritos alguns dos processos produtivos empregados pela empresa,

incluindo informaçÕes relativas aos produtos gerados, principaìs matérias primas

consumidas e resíduos gerados e sua forma de destinação ou tratamento. A figura 2

apresen'ta as edificações existentes por ocasião do funcionamento da empresa, servindo

como referência para a visualizaçäo do local onde as atividades industriais se

desenvolveram.

a. Unidade de produção de cloro e soda

lVlatérias primas: Cloreto de sódio

Mercúrio

Produtos Soda cáustica

Cloro líquido

Hipoclorito de sódio

Ácido clorídrico

Hidrogênio

lnício de operaçäo. 1946

Encerramehto: 1982

O processo produtivo dava-se através da decomposiçäo eletrolítica do cloreto de sódio

(salmoura) em 94 células (32 DeNora 30 Basf e 32 Pechney), arranjadas em três conjutos,

onde era utrlizado mercúrio como catodo. Como resultado tinha-se a produção de NaOH, H2

e Cl2. O NaCl empregado na preparação da salmoura era armazenado a granel em galpão,

A soda produzida era armazenada em tanques.

1 30 t/dia

40 kg/d ia

7 5 tldia

55 t/dia

40 t/dia

60 t/dia

20.ooo m3/dia





O cloro gasoso procluzido na eletróljse (65 t/dia) era submetido a secagem, através de sua

passagem em contra-coTrente com H2SOa em torres l¡gadas em série. Parte do cloro era

enviada à linidade de refrÌgeraÇão, para liquefaçâo, sendo engarrafado ou transportado em

caminhöes tanques para expediçäo. Outra parte era desttnada à L¡nrdade de produção de

ácido clorídrjco, onde sofria um processo de combustäo com o hidrogênio proveniente da

eletrólise da salmoura. e absorcäo em torres com água em contra corrente, sendo

armazenado em tanques. Uma outra parte era destinada à produção de hrpoclorito de sódio,

onde ocorria sua absorçäo em soda cáustica, sendo armazenado em tanques.

Os efluentes liquidos eram envrados, sem qualquer tratarneuto. ao córrego dos Meninos

situado atrás de um dos edifícios destinados à produçáo de soda.

b. Unidade de produÇão de ácido sulfúrico

f\4atérias primas: Enxofre a granel

Cal hidratada

Terra nfusória para filtro

Pentóxido de vanádio

Produto

ln Ícro de operação. '1946

Encerramento. 'l 986

O enxofre a granel era aTmazenado ao ar livre. O processo de produção era o mótodo de

contato, onde o enxofre sofre um processo de lusão decantaÇåo e filtração. O enxofre

iundido era injetado em forno de combustáo, onde recebia ar atmosférico comprimido,

previamente seco formando SO2 através de uma reação exotérmica. Este era

postenormente oxidado a SO., através de contato com o catalisador - pentóxido de vanádio.

Em seguida, o SO3 produzido passava por uma torre de absorção em contra corrente com

ácido sulfúrico dÌluÍdo O produto finaL era armazenado em tanques com capacidade de 300 t

cada.

Acido s u lfú rico 98%

639 t/mês

85 kg/mês

95 kg/mês

näo es pecificado

1 850 t/mês

Nessa unidade tambenr eram produzldas peÇas de enxofre. O enxofre fundido era colocado

em coquilhas onde sofria urn resfriamento rnanual através da aspersão de água. As peças

eram desmoldadas e ex ped id a s.

i_: I



Os principais problemas de poluição eTaTn causados pela emissäo de SO" para a atmosfera.

Os efluentes liquidos. a exemplo da unidade de produção de soda, eram lançados "in

natura" no córrego dos l\,4entnos.

c. Unidade de produção de ácido sulfúr¡co e sulfito cle sódio

Materias prrmas

Produto

Enxofre

Soda cáustica

Pentóxido de vanádio

Acrdo sultuflco 98Yo

Sulfito de sódio

ln rcro de operação. 1932

Encerramentô: 1977

A fabricaçåo destes produtos dava-se em duas unjdades com capacidade nominal de

25 tldia.

Parte do enxofre fundido. produzido na unidade anterior, era empregado como matéria prrma

na fabricaçåo de ác¡do suifúr¡co nesta Lrnrdade, sendo o processo semelhante ao anterior. O

SO2 e o SO3 passavam por uma torre de absorÇão com ácido sulfúrico diluido em contra

corTente e os gases remanescentes passavam à outra torre de absorçäo com soda cáustica,

também em contra corrente, produzindo o sulfito de sódio. qrre era armazenado em tanques.

Os problemas ambjentais desta Ltnidade também estavam relacionaclos à emissão de SO"

para a atmosfera.

d. Unidade de produção de BHC

.lB t/dia

96 t/mês

não especrficado

52 tldia

8 t/cl ia

Matérias primas

Produto: BHC 16%

BHC 40%

Lnício de operacáo: I946

Cloro líquido

Benzeno

312

148

t/mês

t/mês

400 t/mês

desconhecida



Encerramento: 1986

o hexaclo rociclohexa no, produzido nesta unidade e erronean¡ente chamaclo de BHC. e¡a

obtido pela cloraÇäo do benzeno na presenÇa de iuz ultravioleia.

O composto obtido. o 1,2,3,4.5.6 hexaclorociclohexano. apTesenta isomeria espacial, sendo

os isômeros mais conhecidos jndicados pelas letras gregas alfa (ot ), beta (lÌ), gama (^¡) e

delta (rì), dos quais o isomero gama é o que apresenta reconlrecido poder inseticida.

Inicialmente o BHC foi produzido no edificio onde posteriormente produziu-se o vjcsafeno. A

partir de 1957 a produçåo passou a ser realizada no edifício situado na outra margem do

córrego dos Meninos, onde permaneceu até o encerramento cias atividades da empresa, em

1986 Este edificio encontra-se tdentiftcado na fioura 2.

A matéria prima era misturada e enviada para reatores, onde ocorria o processo de sintese

sob açäo da luz (fotossíntese). Esses reatores funcionavam a pressão atmosférica e com

aquecimento por serpentinas de vapor. o BHC produzido seguia para a etapa de destilaçäo,

sendo os gases remanescentes condensados, retornando à etapa de reação. Os gases não

condensáveis eram encaminhados às torres de absorção com hidróxido de sódio em contra

corrente, para produçáo de hipoclorito de sódio. O produto passava, em segurda. por um

escamador e seguia. airavés de oorreia transportadora e pá carregacleira. para a seção de

nroagem. A seção de moagem era constituída de britador. elevadores cie caneca moinho e

ensacamento.

Após a moagem. o produto era estocado em Ltm pátio a céu aberto, localizado,

provavelmente, em área situada em frente ao edifício da síntese.

O produto final era composto por Llma mistura cle vários sômeros de 1,2,3,4,5,6-

h-oxaclorociclo hexano, apresentando uma concentraÇão entre '12 e -16% clo isômero gama.

Durante o ano de 1979 e no período de '1984 a j986. for prodLrziclo um inseticida com uma

maior concentracão do principro ativo (40% cle gama-HCH). Na producáo do BHC 40%, o

BHC 16% proveniente dos britadores era mrsturado com metanoi. em dois misturacJores cle

hélice. a temperatura ambiente e pressão atmosférca. providos de dois condensadores

mLrltìtubuiares.

l-ì -_l



O metanol era empregado dev¡do à alta solubilidade clo tsomero gama no mesmo, o que

permitia a separaÇão deste isômero dos demars. Posterormente era feita sua concentraçäo
pela evaporação do solvente, obtendo-se o BHC aito teor (BHC 4o%). A armazenagem era

feita em um galpão. a granel. Neste processo eram geradas 165 i/mês cle um resíduo

constituído pelos demais isômeros aqrupados.

Este residuo constituiu-se em Lrma das principais fontes de poluiçäo clos soios do local, uma

vez que, ao longo dos anos, foi depositado em diferentes pontos da área da empresa e até

mesmo fora de sua área sempre de forma inadequada.

os efluentes iíquidos gerados tanto na produção do BHC técnico como do BHC 40o/o eram

larrçados no rio Tamanduatet.

e. Unidade de produção de rayon

Matérìas primas Celuiose de linter

Celulose de madeira

Soda cáustica

Dissulfeto de carbono

Acido s ulfúrico

Zinco

Carbovox

Am in as

Oleos lu bnficantes

Rayon S uper Cord

Sulfato de sódio

Produtos

lnicio de operaçäo: 1932

Encerramento: 1 977

O material celulósico lnicial era r¡acerado numa solucäo cie socla cáustica para dissolver a

celuiose passando através de filtros prensa e por uma etapa cle cura cie aproximadamente

30 horas. Esta celulose alcaiina era reduzicla a pequenos fragmentos por um cortador,

passancio por Lrm processo de enveihecrmento que gerava Lrma solução com viscosiclade

apropflada para a fiaÇäo.

.-..1

14 fldta

7 tldia

1 8 t/dia

I t/dia

50 t/dia

7 5 Udia

I t/dia

B t/dia

400 l/dia

18 t/dia

450 t/mês



Após o envelhecir¡ento, os fragmentos sofriam um processo cle sulfuraçáo, que era feito em

tanques metálicos cnde era adicionado o dissulfeto cie carbono. sob pressão reduzicla e

temperatura controlacia. Nesta etapa os fragmentos aclquirram uma coloração alaranjacJa e

coagulavam-se em ÐeqLrenas bolas de xantato. Essas bolas iam para um cìrssolveclor

contendo hidróxido de sódio diluído de onde se obtinhá a vrscose. Dois clesaeradoTes eTarn

empregados paTa rernover as pequenas bolhas d-. ar que enfraqueceriam o filamento final

ou provocariam quebras durante a fiaçáo.

o processo de fiaçáo ocorria rnjetando-se a viscose nos chamados banhos de fiaçáo.

compostos de ácìdo sulf(¡rico, sulfato de zinco e sulfato de sódio. o ácrdo sulfúrico

neutralizava a soda ivre e decompunha o xantato. Os sulfatos cie zinco e sóc1io coagulavam

o xantato e formavam complexos metálicos relativamente estávets. Daí para a frente ocorna

a formação dos fios através de fiandeiras, indo para a fase cie embalagem e expedição.

os principais problemas de poluição desta unidade estavam relacionados às emissöes de

gás sulfÍdrico. Os efluentes eram lançados no córrego cjos Meninos.

f. Unidade de produÇão de celulose de linter

Matérias primas Linter

Soda cá ustrca

Ole ína

Hipoclorito de sódio

Sulfito cle Sódio

Celulose de linterProduio

lnício de operaÇäo: I 932

Encerramento: 1 977

No processo produt vo desta unidade introduzia-se o linter junto com a água, a soda cáustica

e a oleína em quatro autoclaves rotativas para a etapa cle cozrmento. A massa cozida

passava por um processo de lavagem em duas etapas. s--ndo uma prÌmária para retirada do

excesso de ágr-ra. -' uma secLrndária com engrossaclores de nrassa. Esta rnassa ficava

estocada em reservatór os de massa iavada.

t_ì 5

60 t/dia

6 t/dia

7 5 tldia

4800 L/dia
.l 000 L/dia

40 t/dia



A etapa seguinte constituía-se no alvejamento, que também era feito em duas etapas: o pré

alvejamento, feito com adição de cioTo e o alvejamento em s com adiÇão de socla cáuslica e

hipoclorito de sódio a uma temperatura de 35oC. Ao frnal desta etapa, eliminava-se o

excesso de cloro com a adiçáo de sulfito de sódio

Após o alvejamento. a massa passava por r:m depurador para sepaTacão das impurezas,

por um lavador e engrossador de massa (cilindro rotativo) por um ref¡namento para

desfibramento e corte da massa, e por uma outra lavagem ácida para neutralizaÇäo. A

secagem da massa era feita em Ltma esteira rolante, para formação de Llma manta que

passava por uma prensa e por uma espécre de forno. A manta seca era cortada e

enfardada, aguardando a expedição.

Essa unrdade gerava unr grande volume de efluentes líquÌdos que eram descarregados no

córrego dos Meninos. Os resíduos sóiidos provenientes cle varricáo e papéis eram enviados

para um lixão da prefeitura e os trapos de anragem, em torno de 3 t/mês, eram vendidos.

g. Un¡dade de produção de carbureto de cálcio

l\¡atér¡as primas: carväo e cal em quantìdades näo identificadas

Produto: carbLlreto de cáicio

Início de operação: '1 966

Encerramento: 1 975

O carbureto de cálcjo era preparado a padir da fusão da cal com carvão, a uma temperatura

entre 2000 e 22OO'C. /\ cal e o coque eram enfornados conttnuamente, com sangria

intermitente ou contínua do produto lÍquido. que era vazado diretamente em caldeirões de

ferro fundido. O carbureto era resfriado. moÍdo e peneirado.

Nesta atividade as emissöes para a atmosfera cons¡stiam nos principais problemas

ambientais, poluÍção esta causada peios fornos de carbureto Consta que a não resolução

destes problemas motivou a desativaÇão desta unidade.



h. Unidade de produção de Fe/Si

fVlatérias primas. Sucata de ferro

Quartzo britado

Carvão vegetal

Pasta eletróiica

Procluto.

ln ício de operação: 1975

Lncerråmen¡o: t9/tl

Fe/Si 75%

FelSi 45ok

A fábnca foi montada no prédio onde funcionava a uniciacle cle carburelo de cálcio,

aparentemente logo após a desativação da mesma, em 197S.

No processo de fusão eram utiiizados 2 fornos elétricos a arco, para fusåo cle ferro-liga, nos

quais era atingida uma temperatura de 120ooc. Estes fornos possuiam uma capacrdacle cle

produção de 9 a '1 0 t/dia e 'l 5 a 18 t/dia, respectivamente. As matérias primas eram

adicionadas no forno em cargas contínuas e, após a fusäo, a iiga era clespejada em

bandelas de cimento onde sofriam uma britagem manLral com nlarretas, sendo então

enviadas para a expedição.

i. Unidade cle produção de vicsafeno (toxafeno)

75 t/mês

570 ti rnês

400 t/mês

24 t/mês

300 t/mès

450 t/mês

l\4até r¡as primas Canfeno

Cloro

Xileno

Epiclorrdrina

Produto

Tetracloreto de carbono

Soda cáustica

Vicsafeno

Ácido cloríclrico

Inicro de operacáo lg70

'l 97 t/mês

720 t/mês

60 ml/mes

3m3/mês

3m3/mês

esporádico

ô00 t/mês

990 t/mès



Encerramento. 1985

o processo de fabricaçao ocoTria em etapas. A prrmeira etapa consistia em preparar uma

mistura de tetracJoreto de carbono e canfeno, proporciona lm ente e em quautidade suficiente

para três cargas. no mÍnimo A mistura era mantida em constante circulação para garantir a

homogeneidade, sendo mantido t¡m controle sobre a densidacle de moclo que ficasse em

torno de 1.1 g/cm3. A mistura era enviada para os reatores a Llma taxa de 11m3 para cada

reator.

A segunda etapa do processo consistia na cloraçäo, que ocorria em três cloradores no

primerro c orador o cloro reagia com o produto; no segundo eram absorvidas as sobras de

cloro do primeiro reator e no terceiro eram absorvidos traÇos cle cloro provenientes do

segundo ciorador, assegurando o rendìmento teórico e evitando emissão de poluentes para

a atmosfera. Nesta etapa eram mantidas certas conciiÇões cle modo a assegurar o bom

andamento da reação. A reação era considerada encerracla cluando a densidade atingia

1 ,17 glcm3 .

A terceira etapa do processo consistia no acabamento cio produto. Quando a carga estava

pronta (67 a 69% de cloro orgânico). a mesma era transferida para um,,stnpper, sob

pressão de nitrogênio. A temperatura era mantida a BOoc com borbulhamento de nitrogénio.

durante 4 horas, até que o produto ficasse livre cle acidez. O prociuto era então djluíc1o com

10% de xlieno e estabtlizado com 0,5% de epicloricirina, sendo transfericlo para o tanque de

estocagem até a expedição. o processo total para proclucão cle 20 toneladas levava 24

horas.

Paralelamenie à producäo de vrcsafeno, era produzrcio ácrclo cloricirico gasoso, resultante cla

reaçáo canfeno-cioro. Este ácido cloridrico era absorvido em água até a concentração de

32%. sendo então purificado em 2 torres de carvão ativado. para remoÇão de tetracloreto de

carbono. Esse carväo era destilado uma vez por mês para retrracla do tetracloreto, sendo o

carvão reutilizado. O carvão era trocado de 4 em 4 meses. Näo se sabe onde o carvão

retirado das torTes era disposto. Os efiuentes líquidos eram lançados no rio Tamanduatei.

j. U nidade de fundição

Materias orimas Sucata de aco e ferrc)

Ferro gusa

15 t/mes

20 t/mês



tsronze

Chumbo

Antimônio

Cobre

Zinca

Alu rn ín io

Areia in natura

Arg ila

Bentonita

l\,409u m

S aibro

Chapas de aco

Barras de aço

Eletrodos

Peças fu ndidas

Peças us in adas

Tanques

Reservatórios

Trocadores de calor

Produto

1 t/mès

6 t/mès

600 t/mês

200 t/mês

200 kg/mês

500 kg/mês

120 t/mès

16 t/mês

4 t/mês

1 5 t/mês

40 t/mês

5 t/mès

1 5 t/mês

100 kg/mês

35 t/mês

1 5 t/mês

näo especifrcada

5 t/mês

não especificada

lnício de operaÇáo 1972

Encerramento: '1988

o processo de producåo era provido de três etapas. confecção de moldes e machos, fusão

da sucata de ferro e aco. e usrnagem. Na confecção clos moldes e machos eram uti|zadas

como rnatérias primas a arera do mar. argila, bentoniia e o mogum. Estas substâncias eranl

misturadas e desta rn stura eTam confeccionados os moldes e machos através de máquinas

pneumáticas manLrais. os moldes eram secos em estufas e enviaclos para o setor de fusão.

para confecção das peças metálicas.

Na etapa de fLlsão a sucata cje aço. o ferro gusa e os metals não ferrosos eram introduzidos

em três fornos cubilot (capacrdade de 6.Ot/h. 2.sllh e 2.0 t/h. aquecidos com caTvåo mineral)

para serem fundidos. Após a fusão a mistura era vaza.la manualmente. através de panelas.

nos moldes confeccronados anîeriormente. o resfriamento era fe to por aspersão de agua

sobre os n¡o des sencio a água perclida por evaporacáo. A desmo dagem era manual. As

!9



peças passavam por um acabamento, sofrendo a rebarbacäo com esmeTis e chicotes

manuais, e jateamento com granaiha cle aÇo

A usinagern era provida de tornos mecânicos, fresas. nrandrrihacjora. retífica, plaina e
furadeiras, para produzirem peças de acorclo com as necessiclacjes da fábrica. parte clas

peças produzidas eram também vendidas.

Os efluentes eratr lançados na rede pública c1e esgotos, náo tendo sido obtjclas referênc¡as

sobre a destinaÇão dos resíduos sólidos.

k. Unidade rle ebonitagem

Matórias primas Borracha sintética

Borracha natural

Caolim

Resina poliester

Fibra de vidro

Produto:

lnicro de operação: 1 946

Encerramento 'l982

Para a produção de revestimentos de ebonite, tubos e canos de fibra de vidro, a matéria

prima era introduzida em um misturador para confecção de nrantas. Estas passavam por

calandras ou mesas. dependendo do tipo cie procluto a ser elaborado, e após vulcanizaçào,

eram expedidas.

Revestimento de ebonite, tubos. mangueiras de borracha, canos de

fibra de vidro

20 kg/mês

250 kg/mês

1 200 kg/mês

1 200 kg/mês

360 kgi mês

Na produção de canos cle fibra cle vidro, a resina cie poliester e a fibra de vidro eram

misturadas e aplicadas nos moldes manualmente. Após secagem, as peças eram

desmoldadas, segutndo para a expediÇão.



l. Usina térmica

Combustível:

Inic¡o de operaÇão 1 945

Encerramento: 1982 (três caldeiras). 1984 (quatro caldeiras)

A empresa possuia uma unidade de geraçäo de vapor formada por 7 caldeiras, sendo que 5

estavam localizadas na própria usina térmica, estando duas outras instaladas na unidade de

produÇão de ácido sulfúrico. segundo as informações obtidas, estas caldeiras emitiam

fumaça preta e material particulado acima dos limites tolerados à época.

3.2.2. Levantamento sobre o uso e ocupaÇão do solo

a. Uso do solo na área industrial

Oleo tipo B'IE e BPF

o levantamento sobre o uso e ocupação do solo na área do antigo complexo industrial teve

por objetivo identificar e iocalizar as principais fontes de poluìção existentes durante o
funcionamento da ind ústria.

450 t/mês

Na realização desta atividade recoTTeu-se ao levantamento histórico incJustrial. cjescrito

anteriormente, às entrevistas com antgos trabalhadores e à interpretação c1e fotografras

aéreas.

Através da avaliação deste materjai foi possível iclentificar os ciiversos locais utifizados para

a disposrcão e armazenarnento de resíduos no interior cia área cla empresa, a localização

dos edifícios que abrigavam os diferentes processos proclutivos, assim como as áreas de

armazenamento de matérias pr¡mas e produtos. Tais nformaçoes possibiìitaram oTientar os

trabalhos de investigaÇão da contamrnacão. definindo os pontos cie sonclaqem, de modo a
identificar as áreas com maior concentraÇão de poluentes.

os resultados destes levantarnentos estão apresentacios na ligura 3 onde encontram-se

demarcadas as áTeas coTn maror possibilidade de ocorrência cie contaminação clo solo. Na

porçào situada a NW. que contém as edificaçöes onde se produzia HCH, carbureto de cálcro

e ácido sulfúrico. verificou-se que parte desta área. srtlracla entre o canal do córrego dos

Ít4eninos (desvio rea izado no le¡to natural. por oncle esie cLrrso cl água fltiiu no período de



1973 a 1986) e a fábrica de carbureto de cálcio, foi utilizada para o aTmazenamento de um

tlaterial de coioraçäo escura, provaveimente o carváo empregaclo na fábrica cle carbureto

de cálcio. Tais depósitos foram observados de '1968 a 1986. perÍodo que compreende o

funcionamento desta unidade industriai Nesta área foram também identificados malenais de

coloraçäo mais clara e aspecto heterogêneo. podendo tratar-se de resíduos gerados nos

diferentes processos desenvolvidos no compiexo industrial

Na área situada atrás da fábrica de HCH. nos anos de 1977 e 1986 foram observados

materiais de aspecto heterogêneo, ¡lodendo ser jdentlficados como resíduos. Na área

situada próxima ao córrego dos Meninos e à avenida dos Estados, em frente à unidade cle

produção de ácido sulfúrico. foi identificado nos anos de 1977 e 1986 um material de

coloraçáo clara e textltra homogênea, podendo-se deduzir que esta área foi destinada à

es'tocagem do HCH oLl mesû'to ao armazenamenio dos resíduos gerados na sua produção.

A partir de 1994 toda a área situada atrás das fábricas de HCI-l e de carbureto de cáicio foi

aterrada, srtuaçäo em que se encontTa até o momento.

Na porção situada a NE, na qual se lnserem os edifícios da ebonitagem, vicsafeno. ácido

ciorídrico, cloro líquido e cloro-soda. foi identificado um depósrto cle rnateriais situado entre o

prédio da galvanoplastia (unidade que, segundo inïormaçoes obticlas junto aos antigos

funcionários. nunca entrou em operação) e da unÌdade cle produçáo de vicsafeno. cula

observaçäo foi possível de l96B até '1981. Nesta área foram identificados tambores,

contarneres e engradados, cuja quantidade decresceu srgn ificativamente em 1g81. A par r

de 'l 986 este material não fo mais observaclo.

A area srtuada a norte do prédio

armazenamento cle um material

resíduos.

As áreas identificadas na figura 3 como sendo observações realizadas em 1994 referem-se,

mu¡to provavelmente, ao rnaterial decorrente da demoliçäo dos edifícjos, iniciada naquele

ano. segundo informacões obtidas junto aos antigos funcronários da indústria.

da

de

ebonitagem foi. de 1968 a 1986, utjlizada Ðara a

coloraçáo escLrra. provavelrnente constituído de



Figura 3 - LocalizaSo de lreas potencialmente contaminadas a partir de
levantamento em fotos aJr""s



Desta forma, têndo por base os resultados obticios nesta etapa cie investigação e

levantamento industnal, as seguintes áreas foram clefinidas como fontes potenciars

contaminaçäo:

unlciade de producão de cioro-sodai

Lrnidade de produçáo de vicsafeno (toxafeno)

unidade de producão de HCll e sua área de aTmazenamento de mâtéria prima e produto:

depósitos de residuos existentes na porção NW da àrea.

Na flgura 4 pode ser observada a situação da ocupação cla área inclr-¡strial a partrr de foto

aérea de 1973, sendo apresentados no destaque os edrfícios clestinados à produção clo

HCH e de soda cáust ca como se encontram hoje, parcialmente clemolidos.

b. Uso do solo na região

A regiäo ao redor do antigo compiexo industrìal caractenza-se por apresentar uma grande

diversidade de usos do solo (figura 5). A NE e SE cia área o uso é predomrnantemente

residencial. havendo inclusive residências localizaclas JUnto aos muros da empresa, a

aproximadamente 50 r¡etros de um dos antigos edifícios oncie se cleu a produção cle soda

cáusiica (figura 5) Nesta região encontra-se instalacla urna escola púb1ica de 1'e 2'graus

A NW da área o uso do solo caracteriza-se por ativiclacies incjustlais e comerciais. tendo

sido identÌficadas irrdústrias quínricas como a cpc e a oxigènro clo Brasil, algumas

indústrias metaiúrgicas. algumas Ìndústrias cie pequeno porte e vários depósitos e empresas

de tra nsporte de carga.

A sw sÌtuam-se as bases de armazenamento de combustívers cla sheil e da petrobras. e

unt pátio de recoihimento de veÍculos do Detran, que se localrza em parte da área onde no

passado funcionou rrrna ref¡naria de petróieo do grupo Mararazzo. Em outra parte cla antrga

refrnaria é nrantido urn depósito de resíduos da procluÇáo rlo HCH. observou-se também

nesta área o aTmazenamento de resíduos destinados à reciclagem. o qual é realizaclo de

forma bastante precá fla.

no

de



FIGURA 4'Situação atual dos edifícios de produção de soda cáustiea e HCH



LEGENDA

F,.T¡ Áea industrial
l:::i::l deSatiVada

I Área tndusfüat

t Área residencial

I Drenagers

t Escota

Figura 5 - Uso do solo ao
redor da área de esfudo



A região é cortada no sentido S-N pelo córrego dos Menrnos, affuente do rio Tamanduateí,

que limita a regiáo ao N. Ambos encontram-se poluídos pelo lancamento de esgotos

domestrcos e ef luentes tndustriais.

3.2.3. ldentificação da população exposta e das vias de exposiçáo

a. ldentificaçáo da populaçäo exposta

Como resLrltado das avaliações reaiizadas na área, foi rdentificada como população

potencÌalmente exposta aos contaminantes provenientes do antigo complexo industrial os

moTadores da regiäo situada a NE e SE da área.

Entre os moradores desia região foram selecionados aqueles que residem nas casas

situadas junto aos muros da empresa como o grupo suje to à maior exposição. Este grupo

de moradores apresenta características peculiares como o longo tempo de residência no

local, ao redor de 20 anos, havendo r¡oradores há mais de 30 anos no locai. As moradias

são normafmente unifamil¡ares, onde a mäe permanece em casa a maior parte do dia. Em

algumas casas observou-se a presenÇa de crianças sendo. entretanto, a maioria dos

moradores composta por adultos e, em aiguns casos, por rdosos

Outro grupo selecionado para o estudo é constttuido pelas crranças qLle adentram a area

regularmente, em vrrtude da facilidade de acesso à mesma. Essas crianças säo

provenrentes de diversos loca¡s. não apenas da região vizinha à área de estudo. O tempo de

permanência das mesmas na área restringe-se. nornralmente. a poucas horas, quando

circulam por toda a área adentrando ìnclusive os edifÍcros onde ocorriam os processos

produtivos com elevado potencrai poluidor.

Os cursos d'ágrta superficiars como citado anteriormente. encontram-se poiuídos, não {endo

sido identrficadas formas de vida aquática nos mesmos

b. ldentificação das vias potenciais de exposição

A identificação das vias potencials de exposìcäo foi realizada considerando as

características das populacöes selecjonadas para o estudo. a natLlreza dôs poluentes

presentes na área e as caracteristicas fisicas do melo.

,..,'t



Para os moradores das residências situadas junto à área rndustrial identificou-se como a

principal via de exposição a inalação dos compostos provenientes da área, estando estes na

forma de vapor ou ligados às partículas inaláveis.

No caso das crianças que adentram a área industrial, as principais vias de exposiçáo são a

inalaÇäo de vapores e poeira, e a ingestáo de solo contamlnado.

As demais vias náo foram consideradas pelas seguintes razoes

. ngestäo de água - a região é servida por rede pública de abastecimento, sendo a agua

captada a partir de recuTsos hídricos superfrciais situados em região que dificilmente seria

afetada pelos contaminantes provenjentes da área. A água subterrânea e os cursos

d'água superficiars situados na região não são utilizados para abastecimento domiciliar

. ingestão de alimentos - náo foi observada na região o cultivo de plantas alimentícias que

pudessem acumular os poluentes provenientes da área. Os rios exisientes na regiäo

(Tamanduateí e córrego dos lVleninos) encontram-se poluídos näo havendo possrbrlidade

de que alimenlos possam provir dos mesmos.

. ingestäo de solo - trata-se de uma via de exposìçáo pouco provável para esta populaçäo

uma vez que as residências são, na maioria dos casos, totalmente im permeabilizadas.

Uma pequena ingestäo pode ser considerada a partir da poeira. No caso das crianças,

entretanto. apresenta Ìmportáncia srgnrficativa.

. inalaÇão durante o banho - esta via também foi descartada ern vidude de não serem

captadas águas da regrão para uso domrciliar.

A figura a seguir apresenta o rnodelo conceitual de exposição para a area. Nele estão

rncluídos todos os mecanismos de ìiberação dos poluentes, assll'l como os mecanismos de

transporte, as vias potenciais de exposiçäo e os receptores presentes na área. As vias

consideradas relevantes na avaliação do risco estäo lndicadas como vias princtpais, sendo

as vias secundárias desconsideradas nesta avaliaçáo. A populaÇão compreendida pelos

trabaihadores também não foi incluída na avaliaçäo por apresentar um nível de exposrção

lnferior aos moradores, cuja exposição ocorre através das mesmas vias. porem por períodos

mais longos.
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Figura 6 - Módelo conceitual decorrente da exposição às substâncias presentes na área das

I nd ústrias lllalarazzo

O contato dérmico, ernbora presente na exposição clas cr anças não foi inclujdo em virtude

da inexrstêncra de dados toxicológicos para esta via

3.2.4. CaracterizaÇão do local e da contaminação

a. Ca racterização do local

A área do antigo complexo ndustrial encontra-se assentada sobre a planície aluvionar do rio

Tamanduateí e do córrego dos Meninos. constituida por sedimentos quaternários conlpostos

por argilas orgânicas de cor cinza e areìas, apresentando g ra no-decrescêncra ascendente

(Soil, 1993).

Os sedimentos terciários da Formaçäo São Paulo encontrarn-se a aproximadamente 600

rnetros da área no sentido W sencio constrtuiclos localmente por argilas vermelhas e argilas

e srltes mais compactos e duros. de coloracão verme ha e amarela



O topo do embasamento, segundo estudos geofísicos reaiizados próximo à área, encontra-

se entre 15 e 33m de profLrndidade, não apresentando irregularidades acentuadas a ponto

de influir no cornportamento do fluxo subterrâneo. Esta informação é confirmada pela

descriçäo do perfil rtológico assoclado a um poço tubular desativado existente na Vila

Carioca, onde o embasamento, constituido locaimente por biottta xisto, encontra-se a 20

metros de profundidade

As sondagens realrzadas na área (fjguras 7, I e 9) revelaram que o subsolo é composto por

uma camada de aterro de espessura variável que se estende por toda a propriedade Esta

camada de aterro assenta-se sobre sedimentos argilosos e aTenosos de origem aluvionar de

idade q u aternária.

O aquÍfero freático existente na área apresenta um gradiente hidráuiico de 0,5 a 1,70/o e uma

condutividacle hidráulica bastante variável, sencio o valor mécJlo de 2.7x10'a cm/s. Este

aquífero tem. na área de estudo, o rio Tamanduateí e o córrego dos tleninos como áreas de

descarg a (Soii, 1993).

b. Caracterizaçäo da contaminaçao

Uma vez identificadas as principais fontes de poluição existentes na área de estudo. sua

localÌzacäo e os Dnncrpais polr-rentes associados a elas. niciaram-se os irabalhos de

caracterizaÇào da área no que se refere aos aspectos geológicos e h id rogeológ icos, asstm

como á distflburçào da poluicáo.

Para o desenvolvirn ento desta etapa foi priorizada a investigação das seguintes substâncras.

mercúrio e h exaclc rociciohexano. A seleção destas substâncias deu-se em função de seu

potencial poluidor e de sua ampla drstribuição pela área. O benzeno, embora constatada a

exrstência de elevacjas concentraÇões nas amostras obtidas a partir de um dos ferros de

sondagem, não for nciuído por sua presença estar poss¡velmente restrita à antiga área de

armazenamento, aiém do fato destas concentraçöes estarem localizadas em profundidade

no perfil do solo diminuindo a possibilidade de contato direto e de volatìlização Uma

amostra de ar foi coletada no ocaÌ desta sondagem, utilizando-se tlrbos de vidro com carvão

ativo não t-.ndo s do constatada a presenÇa deste composto.
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FIGURA 7 - PERFIS DAS SONDAGENS REALIZADAS NA ÁNNE DA PLANTA DE HCH
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FIGURA 8 - PERFIS DAS SoNDAcENS REALTZADAS NA Ánse DA pLANTA DE soDA cÁusrrc.t
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Estima-se que aproxrmadamente 530 toneladas de mercúrio metálico tenham sido uttlizadas

no processo de produçäo de soda cáustica, uma quantidade bastante elevada que,

consrderando as perdas existentes no processo, poderia ter contamjnado o solo e, por

processos de transpoñe para a atmosfera, atingir a população.

A produÇão de HCll gerou uma grande quantidade de resíduos que. segundo informaÇões

obtrdas, teriam sido em parte enterradas na área da empresa. A avaliaçäo realizada por

meio das fotografias aéreas indica a presenÇa de resíduos em algumas áreas, reforçando a

necessidade de uma avaliaçäo mais detalhada dessas áreas. Reforçando estas informaçöes

está o odor característico de HCH presente em diversos locais da área tndustrial.

A avaliação do benzeno foi reaiizada de modo a confirmar denúncias de vazamentos

ocorridos na área de armazenamento.

3.3. Avaliação da Contaminação Provocada pelo Mercúrio

3.3.1. Avaliação preliminar

Embora tenha sido constatada a presença de mercúrio metá ico sobre a superfície do solo

nos antigos edificios oe produçáo de soda cáustica, foi ava iada rnicialmente a existéncia de

possíveis emrssões deste elemento para a atmosfera que determinassem um provável risco

à saúde da populacão tendo o ar como vta de propagação.

Desta forma, foi realrzada uma avaliaçåo preliminar da distnbuição de mercúrio na atmosfera

por meio de medicoes de sua concentraÇão, realizadas ccm u nl analisador de mercúrio

("sniffer") da marca Jerome. Estas medições foram efetuadas ao nível do solo e '1m acima

da superfície do terreno. Os pontos de medicão, identificados na figura 10, concentraram-se

nas áreas cula presença de mercurio sena mats provávei - nos edifícios que abrigaram a

produção de soda cáustica e a preparação da salmoura utilizada como matéria prima na sua

produçäo. Os resultados destas medições säo apresentados na tabela 5.

As concentraçöes medidas. como pode-se verificar, säo extremamente elevadas,

especialmente no interior dos edifícios que abrigaram a producäo de soda, onde o elemento

era Lrtilizado. Embora estes edificios se apTesentassenr parcialmente demolidos,

,- :1



favorecendo os processos de dispersão atmosférica, foram observadas concentraçóes de

até 3O4pg/m3 no seu inierlor.

A distribuição espaciai do mercúrio na atmosfera, obtida a pafiir destes resultados, pode ser

visualizada na figura 11. Nela pode-se também verificar a existência de elevadas

concentrações nas medições realizadas sobre os esconrbTos do edifícro onde a saimoura

era preparada.

Estas medições possibilitaram a identificaçao de pontos que, em funçao da concentraÇão de

mercúrio presente no solo, poderiam estar atuando como fontes de emissäo deste elemento

para a atmosfera

Estes resultados indicaram a real necessidade de prosseguir na conduÇão de uma avaliaçäo

mais detalhada dos rríveis de concentracão nos diferentes meros, assim como dos nívers de

exposição da população.

3.3.2. Determinação das concentraçöes no ar na área do complexo industr¡al

A amostragem neste caso foi realizada de modo a confirmar as concentrações observadas

nas medições realizadas conr o analisador de vapores. empregando-se entretanlo

procedimentos nrais precisos e tempos maiores de amostragem Desta forma, foram

empregadas bombas de sucÇão previamente calibradas quanto às suas vazöes e tubos de

vidro contendo pequenos grânuios de vidro revestidos de ouro. os quais eram acoplados às

bombas. O mercúrio presente na atmosfera ao passar pelos tubos forma um amálgama com

o ouro, permanecendo no Ìnterior dos mesmos até ser analisado. O volunre de ar amostrado

era controlado através da bomba de sucçäo, com vazão previamente ajustada, de modo a

assegurar concentraçöes compativeis com o método analitico empregado.

Durante as amostragens foram avaliadas as condições atmosféncas locais, através de

medrções da temperatura. umidade direção e velocidade de ventos, sendo estas út¡mas

registradas por um anemógrafo instalado na área de estudo.
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ïabela 5. lVledlções de concentração de mercúrio realizadas na atmosfera com

a n alisador de vapores (sniffer)

Ponto de
medição

1

Temperatu ra
("c)

2

4

6

21

7

Concentraçáo na
superfície do solo

(¡.rg/m3)

I

19

I

19

l0

19

11

1q

12

1!l

13

19

l4

20

5

15

21

19

Concentraçäo 1m
acima da s u perfície

do solo
(ug/mt)

16

21

72

l

SB

1B

304

l

19

21

4A

20

20

67

21

20

nd

21

nci

2

6

20

5

2.4

20

5

3

16

20

26

13

21

I

54

27

21

22

18

21

30

a()

22

1

16

30

nd

22

5

nd

3T

22

4

ncl

32

21

5

22

4

80

34

. medrda realizada em canaleta sttuada a 1nì abatxo da superf cle do so o

." med¡da realizada no intenor de poço de mon¡toramento (PM4)

".. rned da realtzada a 3m ac ma da sLrperf íc e do solo. sobre mateflai cie clemolição de edifício

22

4

36

35

6

22

35

53.

36

23

21

48.

55

o

23

166

23

4

4

I
B

nd

6

I

3

7

50

22
1!l

2_3

l)

19

24

13

12

I
14

2A

B

I

3



pg Hgtm'

280
260
240
220
200
r80
r60
140
120
roo
80
60
40
20
o

Fþura l1 - Concentra$o de mercúdo medida na atmosfera ao níueldo solo com sniftr



Os equipamentos empregados na análise foram dojs pequenos fornos gados a clois

voitímetros (cada forno ligado a um voltímetro), Llm analÌsador de Hg (LDS-mercury monitor

3200) e um sistema de integraÇäo. Os fornos foram ligados em série ao analisador, sendo

utilizado nitrogênio como gás de arraste.

O méiodo consiste ern introduzir o tubo de amostragem em um dos fornos. que é aquecido a

uma temperatura em torno de 500-7000C, suficiente para iiberar o mercúrio amalgamado no

interjor do tubo. O mercúrio liberado passa ao segundo forno, no qual se encontra

introduzido Lrr outro tubo de vidro contendo uma tela de ouro, denominado "trap analítico',

formando novamente um amálgama. Este tubo quando aquecido libera o mercúrio para o

analjsador Esta etapa tem como objetivo eliminar possiveis interferentes que absorvam o

rrìesrno conìpTrmento de onda que o "nercurio.

A calibracão do srstema oa-se pela rn1eçäo oe ar satlrrado com mercúrio em uma conexao

em T, rnstalada antes do primeiro forno. Este ar saturado é gerado pela introduÇão de

mercúrio metálrco em um frasco tipo "head space', de onde é retirado através de Llma

seringa de 100 ¡L para ser ievado ao sistema. Este procedimento foi repeiido até que os

valores de área, obtidos após integração, maniinham-se constantes. Para a quantrficaçào

dos resultados, estão tabelados os valores de mercúrio volatilizados, que são extremamente

dependentes da temperatura o que torna necessário que se tenha um controie rigoroso da

temperatura ambiente. cie modo que no interior do frasco a n.lesma se mantenha em torno

de 20oC

Após cada procedìnnento anaiítico devido à alta sensrbi|dade do sistema, procedia-se a uma

nova calibração. para que se mantivesse assegurada a confiabildade analítica.

Os pontos de amostragem podem ser identificados na figura 12, sendo a localização dos

mesmos definida com base nas direçoes predominantes clos ventos na região, a quai, como

pode ser verificado pela rosa dos ventos apresentada rresta figura. varia lntensamente Os

resultados obtidos nesta etapa do processo de avaliação podeÌn ser observados na tabela 6.
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Tabela 6: Resultados cras análises de mercúrio em amostras cle ar

Ponto D ata

I

2

18tO4t96

H orá rio

3

1B/04/96

4

18104196

1:30
12 30

Concentraçäo
de mercúrio

(nq/m3)

5

18/04/96

11 .44
12.44

6

1B/04/96

13.00 -

14.10

2350.0

22/44t96

13r00
15;10

I

D¡reçáo
predom ina nte

do vento

'153 0

22t04t96

14:30,
15:00

I

?21 4

22t04196

10 05
1 '1 :05

10

339,7

221A4t96

11.14 -

11:35

SE

11

22t04196

46,5

Velocidade
do vento

(m/s)

11:55

S

I

22t04196

103.0

1127 -
'1 '1 :55

I

512.0

22/44t96

I 3:40 -
1445

25

S

14

'1456 0

25-40

241041s6

r emperaf ura^
("c)

14.55,
15.44

si

23 498,0

24t04ts6

15:03 -
15 30

2,5

'16

18,4 - 24,2

51 '1 ,0

24t44t96

10:56
11 5?

SE

2,5

17

18.4

24tO4t96

101

1:05
11:56

SE

1B

.0

-24

40

14,4 - 24.2

24t04t96

30.9

i2r01
13:10

,2

19

1 8,4

24t04t96

242 0

1,25

12.06 -

13 t6

N

20

18,4 - 24,2

241A4t96

40 6

1-2.5

:3 31

14 34

4

21

21 ,1 - 28,8

241A4t96

129 O

13.45
14:05

21 ,1 - 28,B

1110

24t44t96

1,2.,

l4 45
1 5:56

NE

nm - náo medida cJevrdo a defeito no anemógrafo

'vaflacáo da temperature ciurante a amostragem

21 ,1 - 28,8

335,0

14.57
15:45

NE

21 1 ,28,8

NW, NF

6 5.8

1-25

16.12 -

16 50

NW. NE

21,1 - 28,8

r 9.9

nm

21 ,1 - 28,8

NW SI

4.0

nm

21 1-288

40 0

nrn

245,31,3

¡L

m

rn

245-31.3

nm

m

24.5 - 31 .3

nm

24 5,31.3

nm

24.5 - 31 3

nTn

24.5 - 31

24.5 - 31

24,5 - 31 ,3



Considerando-se as faixas de concentraÇäo de mercúrio observadas na atmosfera em

paises cia Comunidade Econômica Ëuropéia, quais sejam: 0 001 a 6 ng/m3 em áreas

afastadas, 0,1 a 5 ng/m3 em áreas urbanas e 0,5 a 20 ng/m3 em áreas ìndustrjais (OMS,

1987), os valores observados na região da indústria podem ser considerados elevados,

excetuando-se o medido no ponto 19 (19,9 ngi m3).

Os pontos su1eitos a Lrma menoT influência da área no momento da amostragem foram os

pontos 11, 12, 13 14.15,18, 19 e 20, por näo se encontrarern a jusante da fonte em relação

ao sentjclo clos ventos. A média dos resultados para estes pontos foi c1e 94 ng/m3.

Por outro iado, os valores médios obtidos para as estaçoes sìtuadas a jusante da fonte de

emissão de mercúrio (estaçoes 3, 4, 6, 10 e 17) apresentaram Llma concentração média de

302 ng/m3.

As medições realizadas no interior da área, em pontos onde arnda possa estar ocorTendo a

tnfluência direta das emissöes a partrr do solo, como nos pontos 1 e 9, resultaram em

concentraÇôes mu.to elevadas. 2.350 e 23.498 ng/mr. respectrva rnente. A concentração

média no interior da área foi de 4.669 ngim3.

3.3.3. DeterminaÇão das concentrações no solo

A coleta de amostras superficiais de solo foi realizada ao longo de dois caminhamentos

iniciados nos edifÍcios onde deu-se o uso de mercúrio em direção às residências situadas

próximas aos mesmos, além de pontos dìstribuídos aleatorramente Embora a maior parte da

área não estivesse pavimentada, em alguns locais a amostragem náo foi possível em virtude

do material resL¡ltante da demolição dos edifícios ainda estar presente no local. Nos

caminhamentos as amostras foram coletadas a intervalos crescentes em direção às casas,

ou sela, a 5. 10,20,40. B0 e'160 metros. Em um dos caminhamentos náo foi possível

coletar a amostra correspondente à distäncia de '10 metros em razâo da im permeabilização

do solo naquele local.

A localizaÇäo dos ponios de amostragem encontra-se indicada na figura 13.



Figura 13 - Localiz

"-----l'/i' i

l.r

ação dos pontos de amostragem de solo

LEGENDA

OAmostrasem de solo superf¡ciat

OAmostrasem em profund¡dade

EscaI¡



O método analítico empregado baseia-se na oxidaçåo do mercúrio pÌesenie no solo para

Hg2' por meio cle l lCl-HN03 seguida da adição de KMnOo e K2S2O¡ Posteriormente o

excesso de permanganato é reduzido por cloridrato de hidroxilamina e o Hg2' é reduzido a

Hgo r,rtilizando-se SnCl2, sendo sua concentracão determinada por monitor de mercùrio,

tendo o nitrogênro (N2) como gás de arraste.

Os resuÌtados das análises das amostras sáo indicados na tabela 7.

Os resultados obtidos r¡ostram-se, em geral, bastante elevados Quando comparados aos

padrões de qualidade, como os estabeiecidos pela Holanda (VROM, 1994), onde valores

acima de 10 ¡rgig (para solos contendo 25% de argila e 10% de matéria orgânica)

determinam a necessrdade de que seja processada a remediação do local para o qual esse

valor foi ultrapassado. verifica-se que a maioria das amostras anaiisadas apresentaram

resultados superiores a este limite. Nos pontos 4. 9, 10, 1 3, 1 7, 1 8, 19, 22, 23 e 25 as

concentraçöes apresentaram-se entre '10 e 100 vezes superiores ao limite estabelecido pela

Holanda. As maiores concentrações foram observadas próximas aos edifícios utilizados na

produçáo de soda cáustica, entretanto, a ampla distribuiÇäo verificada (frgura 14) permite

concluir pela ocorrência de processos de deposiçáo atmosfórica por ocasião do

funcionamento da empresa.



Tabela 7. ConcentraÇão de mercúrio em amostras de solo coletadas na supefície do

terren o

Local de

amostragem

Concentração

Peso úmido

(rrg/g)

U m idade

%t

ConcentraÇão.

Base seca

(rrqi q)

Ponto 1 14 3 l0 5 1 5.8

Ponto 2 124 16 1 14.4

Ponto 3 21 4 i.5 2 3.0

Ponto 4 4.4 4

Ponto 5 21 4 1A 7 23.7

Ponto 6 123 2 5.6

Ponto 7 23,1 15 6 26.1

Ponio B LB 2t I I

Ponto I 123 0 49 129,0

Ponto 10 507 0 21 .1 614 0

Ponto 11 14.2 11.3 1 5,8

Ponto 12 5,3 '1 6,3

Ponio 13 21 8,0 234.a

Ponto 14 16.0 4

Ponio 15 4,4 8.7 4

Ponto JG 551 0 2..0 562.0

Ponio 17 541 0 2.6 555.0

Ponto '18 1009 0 z.o 1038,0

Ponto '19 27 55.A 4.3 2879.0

Ponto 20 372 4.0 38.8

PÕnto 21 55 l ;.0 s 8.0

Ponto 22 748 0 0.8 754.0

Ponto 23 89 3 12.7 102.0

Panto 24 5 0.6 1 9.8 63 1

Ponto 2 92.3 tó 100,0

onto ltJ öö. 34 91
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A verificação cla distribuiçäo do mercúrio no perfil do solo foi realizada airavés de sondagens

em pontos onde previam-se concentraçöes mais elevadas deste elemento, em função do

modelo de distribulçäo observado a pariir das medidas realizadas com o analisador de

vapores ('sniffer ). Estes pontos encontram-se indicados como 54, S5 e 56 na figura 13. As

amostragens foram realizadas por meio de sonda a percussão da marca Wacker, util¡zando-

se barriletes de 3.6cm de diâmeiro. Os resultados das análises esláo indicados na tabela 8,

podendo a distribuicão da concentração em pefil ser observada na figura 15.

As concentrações verificadas no perfil do solo indicam a ocorrência de um intenso processo

de lixiviação durante os anos em que a unidade de cloro-soda esteve em funcionamento.

Concentraçöes exlremamente elevadas foram observadas na profundidade de 1,5 metro

(sondagem 6) com 1.946 mg/kg, no intervalo de 3,7 a 46 meiros na sondagem 5 (145

mg/kg) e entre 4I e 5.5 metros na sondagem 4 (148 mg/kg). A existêncra de concentrações

táo elevadas em profundidade só pode ser resultante de perdas ocorridas durante o

processo de produção, o que em parte é confirmado pela presenÇa de mercúrio metálico,

arnda hoje, na superfície do solo no interior das unidades de cloro-soda.

A existência de elevadas concentraÇões de mercúrio no solo faz com que este mero atue

como fonte permanente de contaminação de outros meros, a saber:

ar - decorrente dos processos de volatilizaçãot

águas superficiars - através da ocorrència de processos eros¡vos ou decorrente de

inundaÇõesi

água subterrânea - como consequência dos processos de lixivtação do solo.



Tabela L Concentraçóes de nrercúrjo observadas em amostras de solo coletadas em

furos de sondagem

LOCAL

S 04 - arnostra 0'1

(0,0 - 0,72 m)

S 04 - amostra 02
(0,72 - 1.50 m)

S 04 - amostra 03
(1,50 - 2,50 m)

concentraçào de
Hg

lro/ol

S 04 - amostra 04
(2,50 - 3,50 m)
S 04 - amostra 05
(3,50 - 4,50 rn)

S 04 - arnostra 12
(4,90 - 5.50 m)

636 0

S 05 - amostra 06
I 0,0 - 0.60 m)

23t3 0

S 05 - amostra 0 /
(0,60 - .1,60 

m)

U m¡dade
f/.1

S 05 - amostra 08
(1,60 - 2,60 m)

156.0

S 05 - amostra 09
(2,60 - 2.90 m)

10I

14,2

Concentraçäo de Hg
(base seca)

(uq/q)

S 05 - arnostra 10
(2,90 - 3,70 rn)

1 9.0

114,0

S 05 - amostra 1 1

(3,70 - 4 60 rn)

2 0.6

182.0

S 06 - amostra 01
(0,0 - 0.50 m)

3.0

?_04 o

714 0

S 06 amostra 02
(0,50-100m)

)a a

294,4

t29.0

S 06 - amostra 03
(1.00 - 1.50 m)

'22.9

15,1

6 9,9

S 06 - amostra 04
(1,50 - 2.50 m)

128

13. 1

203,0

S 06 - amostra 05
(4,00 - 4.70 m)

1 6,9

103 0

18 I

S 06 - arnostra 06
(4.70 - 5.20 rn)

1.3

741 0

148,0

25.A

t54 0

2 09,0

347

1530.0

245,O

28B

I6.0

t64.0

89 I 8130

3.08

20,1

2 0.3

10.7

20,1

21 3

1 45,0

116

17 6

193,0

173

1946.0

23,4

3.74

13 0
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3,3.4. Determinação das concentraçöes no ar nas residências

Uma vez caracterizada a presença de nÍveis elevados de rnercúrio na área, foram

desenvolvidas campanhas de amostragem com o obj-.tivo de quantificar os niveis deste

poluente no ar das residências consideradas mais criticas. em função da sr-ra locaiização em

relaÇão à fonte de polurção.

A quantificaçáo das concentraÇöes no ar das residências foi realizada através de

campanhas mensais com períodos de amostragem de 24 horas de duração. Os

procedimentos Lrtilrzados foram iguais aos empregados na avaliaçäo da concentraÇão no ar

da área ind ustra L

Os resultados obtidos e os dados relativos à amostragem podem ser observados na tabela

9. A identificaÇão dos pontos de amostragem pode ser realtzada na figura 16.

As concentrações medidas foram significativamente mais baixas que aquelas observadas

nas medições realizadas por períodos mais curtos (1 hora) indicando a possibil¡dade de

ocorrència de alterações no processo de emissão e transporte de mercúrio no decorrer de

um dia. Entretanto esias medidas podem ser corrsideradas mais representativas da

exoosição dos mo'adores da regráo.

Tabela 9: ConcentraÇäo de mercúrio ern amostras de ar coletadas em residências

vizin h as ao complexo industrial

DATA

03-
04t6t96

04/6/96

LOCAL

03-
0416196

Ponto 1

Período de
amostragem

UJ-
04/6/96

Ponto 1

15-
16t7 t96

Ponto T

10:50-16:5{.)

15

16/7/96

Ponto T

1 6:50'2 2:5 0

Tempo de
amostragem

fmin\

171 t- 196

Ponto 1

22:5tJ-04:50

i6-
17 t7 t96

Pon to 1

04r50-10:50

360

Pon to ì

'12:T u-00:10

V azao
lL/m¡n)

360

Ponto 1

00:10-1140

360

0 200

ti 50 23 50

Volume de ar
amostrado

/ rn3ì

360

a 224

23 50 11 5C

720

a 225

690

0.074

0 194

i20

0.08 0

Concentração
no ar

lno/m3ì

0 214

720

0,08 1

247

0,070

i 228 C.164

832

0.154

tr lcìq I 1/L?

o,oo

0.143

23.72

I,82

9,98

<a.42

28 A7

6 72



Tabela 9: Concentraçäo de mercúrjo em amostras de ar coletadas em residências
vizinhas ao cornplexo industrial (continuação)

DATA

22,
23t8t96

22-
23lBt96

LOCAL

19-
20t9t96

Ponto 1

Períod o de
amostragem

19-
20/9/96

Ponto 1

19-
20l9/96

Ponto 1

12 AA,?4 00

Ponto 1

19-
20l9t9a

24.A0-12.AA

Tempo de
amostragem

(min )

03-
a4t6t96

Ponto 1

10.50-22.50

03-
04/6/96

Ponto I

10:50-22.50

720

03-
04/6/96

Ponto 2

2:50-10r50

Vazâo
(L/min )

t20

Po¡to 2

15-
1617 t96

22:50-10:50

/20

16t7 t96

Ponto 2

o ?15

1015-1615

Volume de ar
amostrado

(mt)

724

Ponto 3

0 218

16 15-22.15

1

6-
7196

720

Ponto 3

0 186

22

'I

6-
7 t96

15-04:'15

0.155

720

22-
23t8t96

Ponto 3

0.186

11:30-23:30

0

Concentração
no ar

lno/m3ì

360

22-
23tB/96

Ponto 3

0 203

157

¿J JU-UV I]U

0,134

360

19-
20t9196

Ponto 3

0 203

1'1:30-23:30

360

19-
20i 9/96

Ponto 3

23r30-1 1 30

0 190

tig, r9

134

0. 14616

720

28/11t56

2)O )

Ponto 3

0, 196

11:30-23.30

0 146

57 ()

2Bt11te6

23:30- J 1r30

0,154

tsonlo J

4.9 5

0.06 8

720

27
28111t96

Ponto 3

10.20-22.2A

019

6.72

0,0 70

724

27-
28t11t96

Ponto 3

0 198

22.20-10.20

14 03

0,055

/20

27-
28111t96

Ponio 3

0

10.54-22.50

J,ZO

148

a 137

aa

28111t96

/20

Ponto 3

0 206

1A 5A-22 50

0. 113

27-
28t11t96

Ponto 3

2A

0 185

25,7

22:50-10 50

a,147
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0.195

42,52
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Figural6 - Localizagäo dos pontos de amostregem de er e poeira nas casas.



Amostras de poeira também foram coletadas em algumas residências localizadas ao redor

da antiga indústria (figura 16), por se considerar a possibilidade desse material carrear

merc(¡rio a ser inalado ou ingerido pelos moradores Os resultados das anál¡ses destas

amostras podem ser observados na tabela a seguir.

Tabela 10: Concentracáo de mercúrio em amostras de poerra coletadas em resiclênclas

vizinhas ao antigo complexo industriai

PONTO 01 (casa n' 198)

LOCAL

PONTO 02 (casa n" 196)

PONTO 03 (casa n' 1 84 )

PONTO 04 (casa n' 160)

PCINTO 05 (casa n" 112)

Concentraçäo

de Hg

(ps/s )

PONTO 06 (casa n" 202)

PONTO 07 (casa n" 90)

3.3.5. Determinaçào das concentrações na água subterránea

PONTO 0B (casa n" 94)

PONTO 09 (casa no 75)

Embora as águas subterrâneas r¡ão sejam utilizacias na região para o abastecimento

domiciliar e a área situe-se lunto à área de descarga do aquífero superior, foram jnstalados

cìnco poços de monitoramento ao redor das fontes de mercúrio, cuja localizaçäo pode ser

observada na figura 17. As concentrações observadas a partir da coleta de amostras em

quatro destes poÇos são indicadas na tabela a seguir.

Embora tenham srdo observadas concentraçôes elevadas em algumas amostras de solo

coletadas em profundidade. não foi identificada a presença de mercùrio nos poços PM1 e

P[/3. No Pl\,42 não ïoi detectada a presenÇa de rnercúrio rnorganico. son']ente uma pequena

co ncentracão de re'cuflo organtco.

849

PONÍO l0 (casa n" 64)

1,18

8.50

1 .20

9,3I

10 60

0,35

0.18

3.10

144



Figura 1z - Locarização dos pogos de monitoramento.
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Tabela 1'1 : Concentração de mercúrio em amostras de água subterrânea

LOCAL

PMl

Hg ll A

(ps/L)

P\A 2

tM3

Ìr cl

Ptll 5

Hg ll B

(ps/L)

Por outro lado, as concentraÇões observadas no P lVl 5 podem ser consideradas bastante

elevadas, ao conrpara-las ao mite de 0,3 pg/l definido pela Holanda (VROM, 1994) como o

valor a partir do qual a remediação torna-se necessária. Nesta amostra foi verificado que a

maior parte do nrercúrio está presente na forma colordal, ligado a substâncias húrnicas, não

tendo sido ident¡ficada a presença de metil-mercúrio até o iimite de 0,02 ¡g/1.

3.4. Avaliação da Contaminação Provocada pelo HCH

3.4.1. Determinação das concentrações no solo

nd

nd - náo cletectâclo

nd

I 38

nd

Hg-CH3

(r,S/L)

l1g Ll A = Hgo + Hg 2* + Hg22*

Hg 1l B = Ilg-CHj- + Hg subst húmrcas + Hg-co oidal + Hg ll A

0,1 I
nd

43,9 0 .0.02

A contamrnaÇão provocada pelo hexaciorociclohexano (HCH) foi avallada apenas quanto

aos níveis de concentracão exlstentes no solo, assim como em reiação à sua distribuiçào

espacial. A definição dos pontos de amostragem baseou-se nos resultados do levantamento

histónco, onde atraves da interpretaÇão de fotografias aéreas e de entrevistas com ex-

funcionários da antrga empresa, foi possível delimrtar as áreas onde a presença deste

contaminante seria mars provávei.

Destas informaçöes resultou a locação de 17 furos de sondagem. cuja localização em

relação aos antigos prédios utilizados na produção do HCH. pode ser visualizada na figura

18.
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Nestes pontos foram coietadas amostras atravós de sonda a percussão Wacker, com

barriletes de 3.6cm de diâmetro. As amostras foram anaiisadas para HCI-l total, assim como

para os isÔmeros alfa, beta. gama e delta

O método analítico adotado baseou-se na extração dos compostos com uma solução 50%

de hexano-cetona. seguida de filtraçáo em sulfato de sódio. remoÇão da cetona e

concentração do extrato em rotavapoT. A purificação do extrato ("clean up') fo¡ realizada em

coluna de purificação de silica-gel ativada e sulfato de sódio. O extrato foi entâo frac¡onado

com hexano e hexano com tolueno (5 e 10%), sendo posteriormente concenirado,

ressuspendido em isoctano e injetado em cromatógrafo a gás, equipado com detector de

captura de elétrons e coluna apolar (sp5 ou OV17), sendo empregado nitrogênio ultrapuro

como gás de arraste.

Os resultados das análises realizadas nas amostras obtidas a partir das sondagens podem

ser observados na tabela '12.

Os resultados revelam a presença deste composto em praticamente todos os pontos

amostrados, confirmando a suspeita de sua ampla distribuição na area, a qual pode ser

visualizada na figura 19, para as profundidades entre 0,5 e 1,0 m Em alguns destes pontos

as concentraÇôes apresentaram-se extremamente eievadas, até mesrno nas camadas mais

profundas do solo, resuitante possiveimente do enterramento de residuos. Em praticamente

todas as amostras analisadas as concentraçöes foram superiores ao iimite de 2 mg/kg (para

solos com 25o/a de argila e 10% de matérja orgânica), estabeiecldo pela Holanda (VROIV,

'1994) como valor a partir do qr-ral a remediaçåo do solo faz-se necessána.

No interior do edifício onde era realizada a moagem de HCH, há sobre seu piso origrnal uma

camada de aterro de aproximadamente 1 metro que apresenta concentraçöes de 292 a 852

mgi kg de HCH iotal.

A área compreendida pelas sondagens 4,5 e 6 foi utjlizada no passado para o

armazenamento de resíduos. que foram posterìormente removidos para outro depósito. Esta

área possur atuaimente uma camada de aterro de até 2.2 metros e concentrações de até

11 000 mg HCH/kg de solo.



Tabela 12: ConceniraÇão de HCI-l em arnostras de solo

Amostra

Ponto 1

Ponio 3

Profund idad e
(m)

Ponto 4

Ponto 6

0-1.5
0,'1

Ponto 7

0-1 .2

Conc. de
ri-HCH
(mqi kq)

0-0 3
0,3 1 .1

Ponto 8 0.5-15

1 1-1

172 3

0,4-0.65

qq ?

Conc. de

lJ-HCH
(mq/kq)

0,65-0,I
0,8-1 .4

671

Ponto 9

14-22

174

1075 6

Ponto 10

41,3

3

1434

124.4

Ponto 11

).2

Conc. de
7-HCH

(mqi kq)

6,0-6.6

477 6

6.0

15

I

ó,b- / /

Ponto 12

t 6.7

4,1 2

75

/7

1 .5-2.2

18.2

49

1.4

247.6

149,4

Conc. de
ii-Hc H

lmq/kq)

Palntô 1

0-1.1

41 90

a-4 2

95

t.6

4.4-6

484 4

5.5

22

288,5

Ponto l4

054

9,6

{l-1

0.046

'A' 
A

60,7

1.0-2.8

Fronto 15

0l

419.1

1590,6

34-46

(,OnC.Oe

HCH total
(mg/kg)

9 8,8

18

528,2

29 1

0-2.5

r 0.8

32

25,40

2 80,8

29.5

Ponto 1 6

566

45

4,0-5.3

040

12.5

8,7

t.3

490.4

292.5

1,9-3,2

Ponto 17

156,6

0.32

0 05

850.2

7 821

344.7

0.0 B

o-1 2

l

69,0

23.5

8,4

73

782,7

4,3

9,3

23

59

A área que circLrnda os edifícios utilizados na produção e rnoagen¡ de HCH, compreendendo

os pontos I I 10, 11. 12 e 13 apresenta como caracterisiica a existência cle uma espessa

camada de aterro de 3 a 6 metros, sotoposta ao sedimento de orrgem quaternárìa existente

na regrão. Nestes pontos observa-se a existência de dÌferentes camadas de aterro,

indicando a disposição de material de natureza cliversa em diferentes ocasiÕes. As

concentracöes de l-lcH neste materiai também n.rostrou-se bastante elevacla,

proporcronando rnclusive a contaminacão do sedimenio. como pode-se observar nos

resLrltacios referentes à sondagem B.

,r rl

2.6-3.0 r 345 5

354 1

2,6

11

12

1857 5

a.0474

1515.3

3 0-3

48,2

10995 3

2096 4

3

0-1 0

15.2

45

/o

ê,17 6

240.7

10-2A

1 15.

26.6

lf fa

145,7

2.0-2.4 I 595,4

0,1

14 S

9B

111

2644

0.18

29,4

81
0 091

4,6

61 2

'1 ,9

49,4

21

48.1

1B B

I 6.3

361 .4

374

nd

l1

24

745.7

452,8

2,4

nd

't 5

tî,

0,51

58 5

047

21 .2

1 8,1

3.8

187 6

58 6

ncJ

562 1

4.1

i.5

/.5

305.0

374

a.?.

nd

1 0.5

3 7,9

194.8

224 B

42,4

5.5

330 1

1 66,3

91

nd

64

08

J.7

l9 9.3

6 39.2

'1640

2369 3

nd
nd

123.8

33,1

124

13 7

3496 5

425,8

364. B

434 3
5 07.6
1067 4
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Nas sondagens'14, 15 e 17 a situação é semelhante à anterior, entretanto o material

depositado encontra-se sobre uma base de concreto, provavelmente o piso da antiga fábrica

de carbureto de cálcio. As concentrações observadas são igualmente elevadas, atingindo

concentrações de até 2.400 mg HCH/kg de solo.

A sondagem 7 foi a que apresentou uma menor espessura de camada de aterro, menos de

1 metro. Nela a concentraçäo máxima observada de HCH foi de 617 mg/kg. No sedimento

foram observadas concentrações de até 1'1 mg/kg, denotando possÍvel lixiviação de HCH a

partir do material que compõe o aterro.

Em função dos valores observados pode-se concluir que a área situada a W e SW da planta

de produçåo de HCH foi realmente utilizada para a deposicão de material impregnado com

residuos da produçäo deste agrotóxico.

\7-

,h 3.5. Avaliação da Contaminação Provocada pelo Benzeno
v-
."ti
\ 3.5.1. Determinação das concentrações no solo

Amostras para análise de benzeno foram coletadas em dors furos de sondagem localizados

junto à antiga área de armazenamento deste produto, situada entre os edifícios destinados à

produção e moagem do HCH. Estas amostragens foram realizadas unicamente com o

objetivo de confirnrar as denúncias de que nesta área teriam ocorrrdo sucessivos

vazamentos de benzeno por ocasião do recebimento e descarregamento do mesmo para os

tanques de armazenamento. operação que seria realizada através de mangotes e sem os

cuidados necessários para prevenir a ocorrência de vazamentos.

A identificação destes furos de sondagem pode ser realizada na figura 1B onde estão

identificados como pontos 6 e B. Os resultados das análises destas amostras são

apresentados na tabela a seguir.

Na sondagem 6 não foi constatada a presença de benzeno ate a profundidade de '1,3 m,

quando atingiu-se uma camada impenetrável. Na sondagem B as concentraçöes medidas

são surpreendentemente elevadas, considerando-se o longo tempo decorrido da

desativação desta unidade e a elevada volatilidade deste composto. A observação da

concentração de 4.651 mg/kg na profundidade de 3.2 a 5.5 m rndica a possibilidade de que

perdas de grandes quantidades possam ter ocorndo. confirmando as denúncias a respeito

ttt¡ I il t" t.Ì



dos vazamentos Para efeito de comparaçäo, a Holanda estabelece

solos com 25o/o cle argila e 10% de matéria orgânica) como sendo o

Tabela '13. ConcentraÇão de Benzeno em amostras de solo

Amostra

S8

Profund idade

(m)

a 45-1 ?

4. AVALTAçAO DO RTSCO

1 ,5-2 2

o vafor de 1 mg/kg (para

limite para remediação.

ConcentraÇão

(ms/kg)

S6

5.5-6 6

66-76

4.1. Avaliação da Exposição

7 .6-8 2

nci

0,3-1,3

5?

Considerando como populaçáo exposta os moradoTes das casas vizinhas à área do antigo

complexo industr al e as crianças que adentrarn esta área para brincar calculou-se a taxa de

ingresso de mercúrio e de lt exaclorociclohexano através das vias de exposiÇão

consideradas principais, conTorme modelo conceituai apresentado anteflormente. Desta

forma, para as crianças foram consideradas a exposiçäo via ingestäo de solo e inalaçao.

Para os moradores foi considerada a inalacåo como a única via relevante.

4.1.1. Avaliação da exposição das crianças

a. lngestão de compostos presentes no solo

4651

460

114

46

nd

O cáiculo do ngresso de nrercúrio e HCH por meio cla ngestáo de solo foi realizado

Lrtrlizando a seg u rnte equacào.

t.0 .t.



l¡.=CSxTl x FCxFI x FExDE

onde:

l¡. - ingresso da substância considerada por ingestão de solo (rng/kg.dia)

CS - concentraçäo da substância no solo (mg/kg)

Tl - taxa de ingresso (mg solo/dia)

FC - fator de conversão ç10'ì kglmg;

Fl - fraçäo ingerìda proveniente do iocal contaminado (adimenslonal)

FE - frequência de exposicão (dias/ano)

DE - duração da exposiçao (anos)

l\/C - massa corpórea (kg)

TlVl - tempo médio (período para o qual a exposição média é caiculada, dias)

Os dados empregados no cálculo do ingresso por inalação foTam os seguintes

MC x T[,4

n concentraÇão no solo - foram consideradas as concentraçoes médias de mercúrio e HCH

existentes na superficie do solo, cujos valores podem ser visualizados na tabela a seguir.

'fabela'14 - Valores módios de concentraçäo de HCH e mercúrio na superfície do solo

(6)

Substánc¡a

HC H-1

,,-HCl-l

- HCH-t. HCH totai. refere-se à soma das concentrações dos isômeros

taxa de ingresso - refere-se à ingestão diária de solo, resultante de um comportamento

normal das crianÇas de cÒnstantemente levarem as mãos à boca. Em virtude da

inexistência de informaÇóes disponiveis para as crianças brasileiras foi adotada a taxa de

150 mg/dia, valor ¡nedio entre a iaxa de ingeståo de criancas de '1 a 6 anos (200 mg/dia)

t0l

;]-HCH

Ampl¡tude

(msi ks)

.HCH

tJ.47 - 850.2

ì-HCH

a.046 , 528.2

Hg

0,32 , 124,4

0 007 - 288,5

Média

(mq/kq)

0.091 - 419 1

4.74 - 2879

J5V. /

244.71

28 12

65,33

62.44

2 96.0 3



e a taxa para cflanças com mais de 6 anos (100 mg/dia). valores defrnidos pela EpA

(u s EPA 1989).

. fraÇão ingerida proveniente do local - adotou-se o valor de O.S, consiclerando-se que,

embora o tempo de permanência clas crianças no local seja pequeno, no período em que

permanecem na área e grande o contato que têm com o soio. em clecorrência da

natureza das atividades que desenvolvem no local.

o frequência de exposição - em decorrência de entrevistas com algumas crianças sobre a

frequência com que frequentavam a área para brincar, e de observaçöes realizadas nas

ocasiões em que foram desenvoividos trabalhos de investigaçäo no local, foi adotada

uma frequêncra de exposição de 160 dÍas por ano.

" duração da exposição - considerou-se o periodo clos 6 aos l4 anos de idade como sendo

aquele em que as crianças mantêm atÍvidades de recreação na área, totaiizando g anos

de exposiçäo.

. massa corpórea - foi adotado o valor de 35 kg como sendo o peso médio para crianças

incluidas na faixa etária de 6 a 14 anos.

o tempo médio - para as substáncras consideradas não cancerlgenas esta variávei

estabelece uma distribuiçäo média do ingresso pelo período total cle exposiçäo, sendo

calculada multiplicando a dr-rração da exposição (DE) por 36s dras/ano. para substâncias

cancerígenas considera-se que Lrma dose elevada recebida em Lrm curto período de

tempo é equ¡valente a uma pequena dose recebida por tocla a vida. Desta forma o

¡ngresso para essas substâncias deve ser proporcional à toda vrda c1a população exposta.

Para o caso em queslão foram adotados os valores de 64 anos (23360 cjias) para as

substâncias cancerigenas. considerado como a expectativa cle vida média em São paulo

(FlBGE, 1992), e 2920 dias (B anos vezes 365 dias) para as substâncias não

cancerígenas.

Abaixo é apresentado um resumo dos valores empregados no cálculo cio ingresso a partir da

ingestão de solo contaminado.



Tabela 15 - valores utr zados no cálculo cla exposrçäo das crianças por meio da rngestão

de solo

lS (mg/kg)

Il (mg/dia)

Hg

E (dias /ano)

DE (anos)

296,03

It4C (kg)

HCH-I

TM (d ias )

t50

05

159 7

160

¡r"HCH

150

. HCH-t : f-lCH total, refere-se à soma das concentraÇões dos isômeros

Dos dados apresentados resultaram os seguÌntes valores para o ingresso (l,r) via ingestão

de solo

-labela 
16 - Valores de ingresso a partir da ingestão de solo

35

20471

160

2920

IJ-HCH

150

B

0,5

35

28.12

23360

160

y-HCH

150

I

0.5

65 33

23360

160

.\-HCH

150

I

05

35

62.44

2 3360

160

S u bstânc ¡a

150

0,5

23360/

2924

1ti0

HCH.t

¿-H(jH

.)

Iì-HCH

2920

lng resso

mg/kg.dia

r-HCH

b. lnalação de poluentes transportados pelo ar

¡HC H

0.422E 04

iJ-HCH

No cálculo do ingresso de HCH e Hg clecorrentes cla nalaçäo foi utiiizada a seguinte

equacäo:

a 241E-04

Hg

0,330 E -05

0.760E-05

T¡po de efeito

0,613E-04

0,733 E-05

canceriqeno

0,278E-03

canceflgeno

ca ncengeno

canceígeno

fão cancerigeno

não cancerigeno

náo cancerígeno



li, = CAxTI xTEx FEx DE

onde:

In - ingresso da substância considerada por inaiação (mg/kg.dia)

CA - concentracão c1o poluente no ar (mg/m3)

Tl - taxa de inalaçäo (m3/h)

TE - tempo de exposição (horas/dia)

FE - frequência de exposição (dias/ano)

DE - duraçåo da exposiçäo (anos)

lVlC - massa corpórea (kg)

TM - tempo médio (dias)

MCxTM

Os valores destas variáveis, empregados no cálculo para cada um dos poluentes

considerados, são apresentados na tabela a seguir.

Tabela 17 - Valores utilízados no cálculo da exposição das crianças a partir da inalação

CA (mg/m')

(7)

Tl (m'/h)

TE (h/dra)

FE (dias/ano)

Hg

DE (anos)

4.6 /

Nl]C (ks)

HCH{

TN/ (dias )

0,6

2

1fi0

c-HCH

. valores obtjdos a padir de modelos matemáticos

u,b

concentraçåo do poluente no ar (CA) - para o mercúrio foi ernpregado o valor médio das

medicöes reaiizadas no interior cla área indL¡strial (4669 ng/mr¡. Para os rsòmeros de HCH

foi empregado o modelo de Th ìbodeaux-Hwa ng para estrmar as emissoes de HCH do

solo para a atmosfera e o modejo de dispersão de Gaussran para a determinaÇäo das

concentracÕes na área da rndústria. O detalharnento desta estimatlva está apresentado

t05

35

2924

f Ì-HCH

160

0,6

7-HCH

23360

160

0.6

ô.HCH

160

JJb U

0,6

'¿

160

IJJIJU

0,6

I
3t

160

IJJbU/

2920

B

35

2920



no anexo A. Para o HCH-t o cálculo não foi realizado por não tratar-se de um composto e

sim uma mistura dos sômeros u, [ì, 7 e ¡j. O cálculo para o isomero rj também não foi

efetuado dada a inexrstôncia de dados toxicológicos para o mesmo, inviabilizando a

q uantificaÇäo do risco.

" taxa cle inalação (Tl) - adotou-se o valor de 0.6 m:j/h. correspondente a uma taxa de

inalaçáo diária cle 15 nr:.

" tempo de exposição - correspondente ao período de permanência das crianças no interior

da área. Ëm decorrência de entrevistas real¡zadas com as mesmas e com base nas

observações realizadas durante os trabalhos de investigação na área, conclui-se que o

tempo médio era de 2 horas por dia.

n frequência de exposicão. duraçäo da exposiçäo, massa corpórea e tempo médio - os

valores empregados foram os mesmos utilizados para o cálculo de ingresso a partir da

ingestão de solo.

Os seguintes valores foram obtidos para o ingresso (l¡n) via inalação.

Tabela 1B - Valores de ingresso a pariir de inalação

Su bstâ ncia

r-llCl-l

fJ-lrcH

4.1.2. Avaliação da expos¡ção dos moradores

a. lnalação de poluentes transportados pelo ar

. -H Ct-l

lng resso

mg/kg.dia

ñUtr

Hg

0.246 E-06

0 1658-07

O ingresso de mercúrLo e dos rsòmeros de HCH a partir

com base na equaçäo 4 citada no nem antenor.

LO{;

0,300 E-06

U. Z4UT UD

Tipo de efeito

0 .7 a2E-04

canceriqeno

cancengeno

canceÍgeno

nao cance geno

nao cancerÌoeno

da InalaÇão também foi calculado



Os dados empregados neste cálculo são apresentados na tabela a seguir

Tabela '19 - Valores utilizados no cálculo da exposição dos moradores vizinhos à área

industrial a partir da ingeståo de solo

lA (mg/m-)

ll (m'/h)

TE (h/d ia)

FE (dias/ano)

Hg

DE

3,08 E -0 5

N4C

anos)

HCH-t

0,83

TN4 (dias)

ks)

22

rr-HCH

345

0,83

concentração do contarninante no ar - o valor de concentração de mercúrio no ar e

proveniente das amostragens realizadas nas residências. tendo sido aclotado o valor

médio. No caso dos isômeros de HCH foi empregaclo o modelo de Thibodea ux-Hwang

para o cálculo da emissão a partir do solo e o modelo de dispersão de Gaussian para a

determinaçäo das concentraÇÕes que atingiriam as residências a partir dos valores de

emissão obtidos no rnodelo anterior. O detalhamento destes cálculos pode ser observado

no apêndice A.

taxa de inalaçäo - a taxa de inalação adotada corresponde a uma inalação diária de

20m3, valor méclio para adultos (U.S.EPA, 19Bg).

tempo de exposição - o valor utjlizado correspondeu ao ternpo de permanência das donas

de casa em suas residências, ao redor de 22 horas drárias. Estas moradoras foram

selecionadas pelo fato de permanecerem mais tempo expostas aos contaminantes que os

demais membros da fa rn Ílla.

* valores obtidos a partir de modelos matemáticos

30

22

60

0-HcH

345

10950

0,8 3

30

22

'¿-HCH

60

345

2 3360

0,8 3

30

22

ô-HCH

60

345

2 3360

0,8

30

22

60

345

2 3360

0,8 3

30

60

ZJJOII

10950

4

30

60

IU950



frequência de exposição - foram considerados como sendo cie 345 dias o tempo de

permanência no interior das residôncias durante o perioclo c1e um ano, descontados

afastamentos decorrentes de viagens de curta e longa duracão. .

duraÇäo da exposiçåo - foi considerada como sendo 30 anos, correspondente ao tempo

de residência do morador mais antigo no local. o tempo médio para as residências

vizinhas à indústria é de 20 anos.

o massa corpórea - segundo o IBGË (FlBGE,1977), a peso médio cla população de Säo

Paulo é de 60 kg, valor que se adotou no cálculo

' tempo médìo - para as substâncias conslderadas não cancerígenas utilizou-se o valor cje

7300 dias, correspondente ao valor adotado para a duração c1a exposição (30 anos)

vezes 365 dias/ano. No caso das substânclas cancerígenas o valor de 23360 é
decorrente de um tempo de vida média de 64 anos (média da população de são paulo)

vezes 365 d¡as.

os seguintes valores foram obtidos para o ingresso (lia) via inalação para os moradores

vizinhos à área ind ustrial.

Tabela 20 - Valores de rngresso dos moradores a paftir de inalação

Substânciâ

r-i-HCH

I\ -H CH

4.2. Avaliação da Toxicidade

¡-HCl-l

lng resso

mgi kg.dia

I'HCH

A seguir são relacionados algr-rns dados toxicológicos relativos ao rnercúrio e ao HCH

quais foram utilizados como base para a caracterizaçäo do rrsco

Hg

0,8 35 E-0 7

0,540E-08

0. 't 'l4E-06

0,243E-06

Tipo de efeito

0, 106E-04

canceflgeno

cancer geno

canceflgeno

nao cancerigeno

náo canceriqeno



Os dados apresentados na tabela 21 referem-se a avaliaçöes toxicológicas realizadas a

partir de estudos de dose-resposta, onde são caracterizadas as relações entre a dose

admintstrada de um determinado contaminante e a incidência de efeitos adversos à saúde

da populaçäo exposta.

Tabela 21. Dados toxicológicos

t\umero

CAS

71-43-2

Nome

quÍmrco

319-84,6

tsenzeno

319-85-7

SF

[(mo/kc])/dÍal 
r

¡r-HCH

Classe SF Ref

58-8S-9

i-HC H

2.9E-02 1

31 9-86 -B

82 6,38+00 1

ì/.HCH

(Lind a ne )

608-73- 1

IUR

(pg/m')

,i-HcH

IUR

7 439-97 -6

tBEr00 1

8.3E-06 1

82 1,3E+00 2

ND 1

HCH grau

técnico

Ref

7487-94-7

l)

1.¡i3E,03 l

RfD"

(mg/kg)/dÌa

l\l e rcú rio

metálico

RfD

5.30E-04 1

82 1 8E+00 I

Nt)

1 - lRlS, U.S EPA ll995a)

2 - HÉAST U.S.EPA (1995b)

HgCl.

ND

D

ND - não há ciados ctisponivets no monrento

NIJ

Ref

1

RfC

(mg/mr)

C

ND

Os signifìcados dos acrônimos contidos nesta tabela são os segr-rintes

ND

RfC

1

5.1É-A4 1

1

. SF - fator de ca rcinogenicrdade ("slope factor') - utilizado para estimar o limite superior de

probabilidade de um individuo desenvolver câncer como resultado de uma exposiçäo a

um nível específico de um elernento potencialmente cancer geno:

J,0E-04 l

I

ND

Ref

1

ND

ND

ND

ND

1

3,0E-04 2

ì NIJ

1

1

3 0E-04 1

Nf)

l

3,0L-04 1

l

'1



IUR - Unjdade de risco por inalação ("inhalation Lrnit risk") - valor de toxicrdade para efeito

cancerígeno expresso em termos de risco por unidade de concentraçâo da substância no

aT, sendo obtido pela divisão cle SF por 70kg e multiplicado por 2Om3/clia e por 1O-3 para

conveTsão de mg para ¡g;

RfD - Dose de referência ("reference dose") - uma estimatrva (com Llma incerteza ao

redor de uma ordem de grandeza ou mais) do nível de exposiçáo diária para a populaçào.

inclusrve populações sensÍveis. para o qual näo há um r¡sco apreciávei de efeito deletério

durante o período de vida da população exposta. Doses de referência crônrcas sào

desenvolvidas para seTem protetoras, levando em consìderação as exposiçöes c1e longo

período a um determinado composto (maior que sete anos)(U.S.EPA, 19Bg);

RfDo - Dose de referência para exposiçäo por vja orai.

RfC - Concentração de referência ("reference concentration )- valor de RfD para rnalaçäo

expresso como concentração no ar Para conversão de RfD para RfC são considerados

Lrma massa corpórea cie TOkg e Llma taxa de inalação cle 2Om:r/clia.

Para os isômeros do HCH, os dados que subsidiaram o estabelecimento destes valores

foram os seguintes.

alfa-HCH - classificado como provável cancerígeno ao homem (82) devido a observação

do aumento na Lncidência de tumores em fígaclo de ratos. Dados sobre efeitos

carcinogênicos ao honrem ainda são inadeqr-rados. O vaior de IUR é clerivado do SF para

a via oral, näo sendo seu Llso recomendado peia EPA (U.S.EPA, 1995a) se o valor de

concentraçäo no ar for maior que 6 Ltgim]. A EPA nào drspoe, até o momento, de clados

sobre efeitos não cancerigenos decorrentes da exposrcäo a este isômero;

beta-HCH - classif¡cado como um possível cancerígeno ao homem (C) devido a

observação do aumento na Ìncidência de tumores benignos em figado de aigumas

espécies de ratos. Dados sobre efeitos cancerígenos ao homem ainda são inadequados.

O valor de IUR é derivado do SF para a via oral, não sendo seu uso recomendado pela

EPA (U.S.EPA. 1995a) se o valor cle concentração no ar for maior qLte 20¡gim3. A EpA

também não dispöe. até o momento, de dados sobre efeitos não cancerígenos

decorrentes da exposição a este isômero;

gama-HCH - No momento não há informações disponívers no lRlS (U.S.EPA, 199Sa) a

respeito de possíve s efeitos cancerígenos a este isornero. Entretanto em HEAST

(U.S EPA 1995b) ó ciassificado coTno um provável agente cancerígeno ao homem (82).

O valor indicado para RfD refere-se à exposicão por vta orai e é clecorrente de um vaior

.Ì.r0



de NOAEL (nível para o qual efeitos adversos não são observados), igual a 0,33

mg/kg.dia dividido por 1000, correspondente ao fator de rncerteza (uF) os efeitos

críticos considerados foram a toxicidade ao fígado e aos nns. Dados para dose cle

referêncja por exposiçäo à inalaçäo näo estão disponíveis.

delta-HCH - näo é classificado como uma substância cancerígena ao homem (D) pelo

iRls (u.s.EPA, 1995a). que também näo dispöe cle clados sobre seus possíveis efeitos

não cancerígenos.

HCHIécnrco - é classificado no f Rls como um provável cancerígeno ao homem, sendo o

valor do faior de carcinogenicid ade decorrente de efeitos observados em linhagens de

ratos, para os quais foÍ observado um aumento na incidência de neoplasmas no fÍgado. o
valor de IUR é derivado do SF para a via oral, näo clevendo ser utilizado se a

concentraÇão no ar excecler a 20 ¡tgiml (U.S.EPA. '995a1. Dados sobre efeitos não

cancerigenos não estão drspon iveis

lVlercúrio metálico - é classificado no lRls como nåo sendo cancerígeno ao homem (D). o
valor de Rfc ó decorrente de um LoAEL (menor nÍvel para o qual eleitos adversos são

observados) de o.oog mg/m3 e um fator de incerteza igual a 30. os efeitos críticos

considerados foram tremores nas mãos e aumento de distúrbios de memórra.

A EPA não dispõe de valores de RfD e SF para a via cle exposição dérmica, razão pela qual

esta via foi desconsiderada no processo de avaliação cle risco da área em estudo.

Entretanto, tendo em vista a eficiente absorcåo cio HCH pela pele (ToMES, 1996), suspe¡ta-

se que esta via possa proporcionar um risco sìgnificativo para as crianças que brincam no

local.

Algumas incertezas assoctadas ao estabelecimento desses vaiores constituem-se em fontes

prováveis de imprecisäo nos resultados de caractenzaÇão cle risco. segundo a EpA
(U.S.EPA. 1989) são as segujntes as principais fontes cle jncefteza:

uso de informaçöes sobre efeitos decorrentes de estudos cie dose-resposta onde foram

empregadas doses elevadas do contaminante para preclizer efeitos adversos à saúcle por

exposicão a baixas concentraÇöes:

uso de informações de dose-resposta de estudos de curta duracão cle exposiÇão para

predizer efeitos decorrentes de exposições de longa cluração.

uso de informaçöes de dose-resposta com animais para predizer efeitos em humanos;



. uso de informações de dose-resposta obtìdas em estudos com populações homogêneas

de animais para predizer os efeitos à uma população humana com os mais var¡ados

níveis de sensibilidade.

4.3. Caracterização do Risco

os dados obtidos na avaliaçáo dos riscos à saúcie da população exposia ao mercúrio e aos

isômeros do HCH, provenientes da área do antigo complexo industrial, podem ser
observados nas tabelas 22 e 23.

Na tabela 22 såo apresentados os valores relativos à estimatÍva de risco crônico, decorrente

da exposiçäo às substâncras consideradas näo cancerigenas. Nela pode-se constatar que o

risco atual à população residente nas Ímecliações da área (indice c1e rrsco inferior a 1),

considerando o transporte peia atmosfera como sendo a única via significativa de exposição,

pode ser consÍderado aceitável. A ingeståo de poeira nas resrdências contribui com valores

extremamente ba¡xos, razäo pela qual näo foi incluída na tabela 22. para esta via foi

observado um valor igual a 0,012 mg/kg.dia considerancio a ingestão de 50 nrg/dia de poeira

e uma concentração média de mercúrio de 4,41 mg/kg. o risco decorrente da exposiçäo às

substâncias consideradas cancerígenas, ao quai esta população também encontra-se

sujerta, situam-se abaixo clo limìte de 1xi0-ô, consicierado como aceitável pela EpA
(u s.EPA, 19Bg). o risco final verificado, 6,84x10-7, pode ser interpretado como sendo a

probabìlidade de um morador próximo ao antigo complexo rndustrial clesenvolver câncer em

funÇão da exposição às substâncias provenientes ciesta área ou seja. um risco total

aproximadamente sete em dez milhöes superior à de uma pessoa não exposta a estes

contaminanles.

Em relação ao limrte estabelecido pela EpA para substânc¡as cancerígenas, multos
profissionais envolvidos com remediação de locais o consideram muito conservador.

LaGrega (1994) argumenta que, considerado este limite, o risco decorrente da exposição às

substâncias presentes em áreas contaminadas pouco acrescentaria ao risco ao qual a

populaçäo americana encontra-se exposta em condições normais, estrmado como sendo

tgual a 25a/o. Desta forma o risco total seria igual a 25,00A1Vo.



Entretanto, este é o limite que vem sendo adotado pela agência ambrental americana,

embora em alguns casos a definição do lrmite aceitável seia neqociacia entre as Þartes

envolvidas, jncluindo a população afetada

Tabela 22. Estimativa dos índices de risco crônico

lVloradores

Substãnc¡a

V¡a de exposiçao: ¡nalaçäo

l\4 er cú rio

tDc

(mg/kg.dia)

¡-HCll

0, 106 E-04

C ria n Ças

RfD

(m g/kg. d ia)

0,243E 06

Substância

0.8 5 8-04

Via de expos¡çao: inalaÇão

Efe¡to

c¡ítico

0 30E-03

lVercúfo

lDc

(mg/kg.dia)

nertrotoxlco

fígado

,-HCH

Via de expos¡ção: ingestão de solo

QR

f igado. r¡ns

0 7a2É,04

Rfo

(mgi kg,d ia)

ù,4e rcú n o

0,1258+û0

rJ,24 0 t-05

lR da via

.HC H

0.81 2 E-0 3

0.858-04

IDC - Ìngestáo diária crÒnica

RfD - dose de referência

QR - quocrente de risco

lR - índice de risco

0,2 78 E-0 3

Efeito

crítico

0 30E-03

lR total

0, B84E-04

0,'126E+00

neU rotÖxrco

fígado

0 30E-03

OR

A respetto da exposicão dos moradores vizrnhos à área cie estLtdo. convém também saiientar

que a não inclusäo do benzeno e do toxafeno na avaliacão clo rìsco pocle ter proporcionado

uma subestrmativa do mesmo. considerando que o risco para efeitos cancerígenos

. L:l

iígado rns

0,308-03

0,126E+00

0.826 E + 00

neurotoxtco

fígado

lR da via

0 801E-02

f igado nns

0.92 7 E+00

R total

0,834 E + 00

0.2 9 5 8+00 0,1228+01 0,206t+01



encontra-se próximo ao limite aceitável, a inclusäo destas substâncias poderia resultar em

um valor acima deste limite. Outro aspecto que pode ter contribuído para a subestimativa do

risco, refere-se à util¡zacào de valores médios de exposrçäo que pode proporcionar uma

quantificação até 100 vezes menor em relaçåo àquela obtida a partir de técnicas estatísticas

(Bernardes Jr., 1995).

Tabela 23: Ëstimativa oe risco de câncer

lVlo rado res

Su bstância

Via de expos¡Ção: inalaÇão

DDMV SF

(mg/kg.clia) (mg/kg.dia)-1

r-HCH

fì-HCH

-lt

0 835E-0

0,5408-0E

Crianças

0 1 14E-06

Su bstância

0 63 EfOl

0,180E+01

Efe¡to

c rític o

V¡a de expos¡ção: ¡nalação

0. 13E+01

r¡-HCH

DDMV SF

(ms/ks.d ia) (mg/kg.dia )-1

fÍgado

t1-HCII

R¡sco

lig ad o

,'-HCH

fígado,

rin s

Via de exposição: ingestáo de solo

a 246E-46

0,520 E-06

0 1658-07

KISCO

pela via

U,J I ZL-Uö

z-HCH

0.3 00 E-06

0 148E-06

ji-HCH

0.6 3 E+01

Y-hUH

0 1B0F+01

Risco

final

Efeiio

crítico

0,41 1 t-rj4

0 13E+0 1

0.684E-06

DD[/ìV - dose dìária media oara todâ a existência

SF fator de ca rcrn og e n Ìcic ad e

0,3178-05 0.'180E+01

0.1 108-04

fÍgado

Risco

0.63E+01

ligado

0,684E-06

ligado e

r]ns

0,1 55 E-05

0 13E+01

Risco

Þela via

0 2968-07

0,391 E 06

ligado

fígado

tigado e

rins

Risco

final

0.2 5I E-03

0.1 978 05

0.5718 05

0,144E-04 0.279E-03 0,281 E-03



Em relação às crianças que usualmente adentram a área, estas estão su1eitas aos efe¡tos de

uma exposìção a concentraçôes situadas acima dos limiies consjderados aceitáveis. No

caso da exposiçäo às substâncias não cancerígenas (mercúrio e gama-HCH), o índice de

rtsco calculado apresentou um valor igual a 2,06, superior ao limite aceitável rgual a 1. O

valor obtido, embora nåo expresse uma probabilidade, indica a existência de uma exposrção

que pode provocar efeitos adversos à saúde, cuja intensÌdade será função da sensibilidade

dos indivíduos expostos. Em relação à partìcipação das vias de exposrção na compos¡ção do

risco, verifica-se que a inalaçåo (41%) e a ingestão acidental de soio (59%) têm

participaçöes semelhantes. sendo a ingestão de solo ligeìramente superior. Verifica-se,

igualmente, que o mercúrio é o principal responsável pelo risco de efeítos não cancerigenos,

sendo responsável por 85% do índice de risco (lR). Ëm reiação ao gama-HCH, a única via

considerada relevante é a tngestáo de solo, sendo pouco provável a ocorrência de efeitos

näo cancerigenos provocados peia inaiação.

No que se refere à exposição às substâncias consideradas cancerÍgenas, verifica-se que a

probabilidade de incrernento de casos de câncer, em virlude da exposição aos isômeros do

HCH, é bastante elevada, rgual a O,28x1O t 12,8'1 em 10.000). Neste caso, a principal via cle

exposição é a ingestão de solo, apresentando um valor de 0,279x10 3, que corresponde a

99,3% do risco final. Entretanto, o risco inerente à inalação tarnbém apresenta-se acima do

lrmrte considerado aceitavel 10. 197x 10 
r1.

Entre as substâncias analisadas, o isômero alfa-HCH é responsável por 92.7'/o do risco final,

sendo que somente a rngestão deste elemento a partir do soio responde por 92,2% deste

ris co.

Na realidade. os valores obtidos para o índice de risco e o flsco final podem ser ainda mais

elevados, uma vez que não foi quantificado o ingresso das substâncias pela pele, uma

importante via de exposiçäo neste caso, que não foi considerada em virtude da inexistência

de dados toxicológicos para a mesma.

Outros fatores de incerleza que devem ser apontados além da ausência de dados

toxicológicos para algumas substâncias e vias de exposiçäo. säo. o emprego de dados de

exposiÇão não específicos para a população considerada. erros analíticos e a não

consideração da interacáo entre as substâncias exjstentes no local (sinergismo e

antagonismo). Este úitimo fator é inerente à metodologia, sendo de difícìl estimativa no

presente momento. Em relaÇão ao erro analítico e aos dados toxicoiógjcos em estudo

ìt5



realizado por Bernardes Jr. (1995), em área com contaminação da água subterrânea por

solventes halogenados, foram observadas variações no risco fÌnal de 33 a 59% devido ao

erro analítico e de 28 a 34% devido aos fatores toxicológicos.

Estes fatores de incerteza, entretanto, não invalidam a utilizaçåo da metodologia em

questäo, especialmente na âval¡aÇão de risco preliminar, como a realizada no presente

estudo, quando o objetivo principal é a verificação da exisiência de nsco visando a adoção

de medidas para minirnizaçáo dos mesmos. Uma avaliação mais detalhada, com o emprego

de técnicas estatísticas (como o modelo de lvlonte Carlo, por exemplo), deve ser realizada

por ocasião da def niçäo dos limites a serem atrngidos pela remediação.

4.4. Alternativas de Controle

No que se refere às açÕes para minimização dos riscos atualmente existentes na área de

estudo, em função da natureza das atividades desenvolvidas pela populacão exposta e das

vias de exposiçäo existentes, as seguintes provrdências são recomendadas:

. seja providenciado o isolamento da área, de modo a evitar o acesso ao local de pessoas

desinformadas sobre a contaminação existente;

. seja ferta a remoção do mate al proveniente das demolrções, o qual deve ser classificado

segundo as noTmas para classificaçäo de resíduos, e destinado para aterros apropriados,

. seja providenciado o recobrimento do solo.

Em função do uso atual da área, tais medidas serão sufÌcientes para reduzìr o risco

existente, Lrma vez que será diminuida a possibilidade de contato direto com o solo, assim

como as enrissões de vapores e particulas do solo para a atmosfera.

O recobrimento do solo poderá ser feito com material contendo óxido de ferro que, segundo

Veiga (1995), proporcionaria a fixação do mercúrio existente no solo, evitando sua

volatilização. Adicionalmente, um recobrimento com asfalto ou concreto impediria o contato

direto com o solo e a emissão de partículas, eliminando as principais vias de exposição aos

isômeros do HCH.

Ao ser definido unl uso futuro para a área diferente do atual. torna-se recomendávei a

realÌzação de nova avaliaçäo de risco com base nesse novo cenário. Esta nova avaliação
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teria como objetivos verificar a existência de risco *. estabelecer. para os principais

poluentes, os lrmites de concentração compatíveis com o uso proposto para a área.

Uma vez defìnidas as concentraçöes a serem atrngidas pela remediação, poderá ser

verificada a viabjlidade técnica e econômica do novo uso proposto para a área.

5. CONCLUSÕES

Os procedìmentos de nvestigação mostraram-se satisfatórjos para áreas industlais

desat¡vadas. possibilitando o reconhecimento das característ¡cas da atividade desenvoivida

no Iocai, bem como a identificação do comprometimento da qualidade ambiental decorrenie

desta atividade

Os resultados da aplicaçäo da metodologia na avaliaçáo da área do aniigo complexo

industrial permitem concluir que a áTea encontra-se contamjnada, estando esta

contanrinaÇão presente em elevados níveis no solo e, em merror dimensão, na atmosfera.

A metodologra de avaliação de risco nlostrou-se oportuna. por enrbasar as declsões quanto

à necessidade de remediaçäo na existência de um risco real à saúde. consicleranoo as

condições específicas do locai investigado.

Alguns fatores determinam a existência de rncertezas associaclas à avaliação de riscos

Entre esses fatores podem ser destacados:

. a ausência de dados toxicológicos para um grande número cie substâncias e para

aigumas v as de exposìcåo,

. näo considerar a dependência de ação entre as sLtbstâncias envolvidas (sinergismo ou

antagonismo), que pode resultar na subestimatrva ou mesmo na superestimativa do rrsco

decorrente da exposição a múltrplas substâncias;

. o emprego de dados relatjvos à exposicão mpróprios à popLrlaçáo avajiada, qr¡ando

adotados valores desenvolvidos para populaçóes de outros países.



Em relação à área de estudo há um risco inaceltável à saúde das crianças que adentram a

área do complexo industnal, sendo este risco relativo aos efeitos cancerígenos e não

cancerigenos.

O mercúrio e o ìsômero gama do HCH säo as substâncias responsáveis pelo risco

decorrente de efeitos nåo cancerigenos, sendo as princrpais vias de exposição a ingestáo de

solo e a inalacåo.

Em reiação aos efeitos cancerígenos, o incremento na incidència de casos de câncer em

vÍrtude cla exposiçäo aos contaminantes exislentes na área é cle O,2Bx10':r(O,O2B%), sendo

mu¡to superior ao limite aceitáv-.1 cle 10-6. As principais substâncias envolv¡das são os

isômeros alfa. be'ta e gama-HCH. sendo o isômero alfa responsável por 92,7 a/o do risco final

e a ¡ngeståo de solo por 99,3% deste mesmo risco.

O risco para a populaçäo residente nas imedrações cia área foi considerado aceitável.

Entretanto. vaie destacar que o efeito de alguns compostos presentes na área necessjta ser

melhor avaliada, como o benzeno e o toxafeno.

O isolamento e a contenção da área são recomendáveis de modo a mintmizar os nscos

decorrentes da exposição por meìo da ingestâo de solo e inalaÇão. Entretanto, uma vez

definido um uso para a área diferente do atual. deverá ser realizacla nova avaliação para

verìficação dos rlscos extstentes neste novo cenário. para clefinir a necessidade de

remediaçäo e estabelecer os lir¡ites de remediaçáo compativers com este novo uso.



6. BIBLIOGRAFIA

AMADORI, E. The production and use of HCH. ln. Tauwl\/ilieu & iWU.HCH and halogenated

pestlcrdes. Deventer, 1995. p.1 1-13.

API - AIVERICAN PETROLEUIV INSTITUTE. Dectston sup¡;or7 systern for exposure and rtsk

assess/nenf. Verston 1.0. 1994

ASTDR. Toxicological profrle for mercury. Agency for Toxlc Substances and Disease

Reg jstry, Report no: TP-93/'10. '1994.

ASTIV. Rlsk basecl corrective act¡on process - emergency standard guide for rlsk-based

corrective action apphed at petraleLrm ¡eleases siles. ES 38-94. Philadelphia. American

Society for testing and Materials, 1994. 42p.

AZCONA, A. & OUINTANA. L Case studies on HCH wastes and contaminated s¡tes in the

Basque Country. ln: Tauwl\,4ilieu & lWU. HCH and halogenateci pestlcic/es. Deventer, 1995,

p.64-71 .

BERNARDES JÚNlOR. C. Avaliaçäo cfe risco de longo prazo, em casos de contaminação de

águas subterrâneas como jnstrLtmento de gerenciamento da remediaçáo. São Paulo, 1995.

192p. (Doutorado - lnstituto de Geociências da Universidade de São Paulo)

BEZERRA, J.F.lVl Estimativas de cargas de n¡ercúrio liberadas para o mero ambiente por

atividades industriais - Caraclerizaçào de Fontes. ln: SElVllNÁRlO NACiONAL RISCOS E

CONSEOUENCIAS DO USO DO IMERCURIO Rio oe Janerro. '1990. Ar¡ais. Rio de Janerro,

1990 p 91-109

CARELLA, F. & CHIAPPINI, lV.L. Legislation for soil quality protection and contaminated sjies

reclamation in Regione Lombardia (ltaly). ln: CONTAIVINATED SOIL'S5, lvlaastriôht, '1995.

Proceeclings. Dordrecht. The Research Center Karlsruhe (FZK) & Netheriands Organization

for Apphed Scientific Research TNO. 1995. v1. pB7-88.

CARPI, 4.. LINDBERG S.E: PRESTBO. E.iV.t BLOOI\/ N S. Soil/atmosphere exchange of

methylmercury and inorgantc mercury: evidence for the photo-stim ulated emtsslon of Hgo. in:

t19



FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON I,iIERCURY AS A GLOBAL POLLUTANT,

Hamburg, 1996. Book of abslracts. Hamburg, GKSS- Fo rsch u ngsze ntrum Geesthacht & Oak

Ridge National Laboratory. 1996. p 135.

CCME - CANADIAN COUNCIL OF IVINISTERS OF ENVIRONIVIENT /ntelm Canad¡an

Env¡ranmental QualÌty Criteria for Contaminatecl Slfes. Report CC[/Ë EPC-CS34. Winnipeg,

CCME, 1991.20p.

CCME - CANADIAN COUNCIL OF IVINISTERS OF ENVIRONIVIENT A/a¿lonal Classification

Sysletn for Contam¡nated Sites. Report CCME EPC-CS39Ë. Winnipeg, CCIVE, '1992. 54p.

CC[/E - CANADIAN COUNCIL OF IVINISTERS OF ENVIRONIVENT The national

contaminated sites remedratlon program. ln. NATO/CCl\.tlS PILOT STUDY - FIRST

INTERNATIONAL CONFERENCE, Quebec, 1993. Con¡tendiun of papers and handout

naterials.

CETESB - Companhia de -lecnologia de Saneamento Ambiental. S¿rbslcüos para Ltma

climatologia cla estab¡l¡dade atntosfórica na cidade cle Sãa Paula. São Paulo, CETESB,

1990, 41p.

CETESB - Companhia de Tecnoiogia de Saneamento Ambiental Análise Estatlstica Mensal

cle Dados cle Vento cle Superfícte n¿¡ Grande São Paulo e Cuhatão - Rede Atftomática. Säo

Paulo, CETESB, 1994.

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Caciastro cle Ateas

Contaminaclas. Banco de dados informat¡zaclo. São Pauio. CETESB 1997.

CONSTANTINOU, E., GERATH. [/].i I\,4ITCHELL, D,; SEIGNEUR. C.: LEVIN, L, MCTCUTY frOM

power plentsi a probabilistic approach to the evaluation of potential heaith risks. Water, Air &

Soil Pollutto¡t, Dordrecht, 80:l 1 29-1 1 38, 1 995.

DENNER, J.lV. & LOWE. M F UK contaminated land policy clevelopments. In:

CONTAIVINATED SOIL'95. l\,4aastricht. 1995. Proceecltnqs Dordrecht. The Research Center

Karlsruhe (FZK) & Netherlands Organrzation for Applied Screntlfic Research TNO, 1995. v1,

p 75-83.

r:ìo



FEEMA - Fundaçäo Estaduaf de Engenharia do Meio Ambiente. lnvestigação de Area

contaminacla por HCH - cidade dos Meninos. Rio cle Janeiro Relatório Técnico FEEMA/

CETESB/GTZ, Janeiro/1 997. 31 p.

FERREIRA. R.H. & APPEL. L.E. Mercury. sources and uses in Brazil. rn: Development of

Environmenial rechnoiogy in the Poconé Gold 'Garirrpo'. lVlato Grosso, Brazil.

CETEMiCNPq, outubro 1 990.

FEUILLET. C The french water agencies contaminated sites remediation program: an

exampie of public policy In: coNTAtvtlNATED solL'9s. t\Iaastricht. 199s. proceed¡ngs.

Dordrecht. The Research center Karlsruhe (FZK) & Netherlancis organization for Applred

Screntific Research TNO 1995. v'1 , p.93,94.

FLEMING. S.W.; RADZIUS, L.V I URS|TTI, F. Heatth Rtsk Assessme nt of Mercury

Cor¡tami¡¡atiot¡ in the Vicinity of lCl Forest Products Carnwalt. Ontario. Onlario l\.4inistry of

Environment and Energy, 1995. 114p.

GELiVINI G.A. Agrotóxicos - Legrslação Básica. vat. /. Campinas, Funclação Cargill, 1991

398p.

GRINWIS. A "Deventer Handelskade" project technical rnterpretation of the choice of a

geohydrological isolation option with supplementary measuTes to facilitate buifding

development. ln: TauwMilieu & lwu. HCH ztnct halogenated pesficides. Deventer, 1995,

p 1B1-186

GRlNWls A. & DE JoNG. G Ten years of soil clean rip rn the FICH-prolect in Twente. The

Netherlands. ln: TauwlVlilieu & lwu. ItcH ancl halogenatecl peslicides. Deventer, 1995,

p.177 -180.

GUERRIER, P; WEBER, J -P.: COTE, R, PAUL, M: RHAINDS, M. The acceterated

reduction and elimination of toxics in canada: the case of m ercury-contain ing medical

instruments in Quebec hospital centres. Water. ,\ir & Soil Poltution, Dorclrecht, 80.11gg12AZ,
a ooÃ

GUSTAFSSoN, E. swedish experiences of the ban on products containing mercury. water.

Air & Soi/ Pollutton. Dordrecht. 80:99-102. 'i995.

::1



HADDEN, C.T.; CORNABY, 8.W., ZAFRAN, F.Z. Remediation goals for human ancl

ecological exposure to soil mercury at East Fork popiar creek, oak Ridge, Tennessee. in
FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MERCURY AS A GLOBAL POLLUTANT,

Hamburg, -1996.Book of absfrac¡s. Hamburg, GKSS- Forsch ung szentru m Geesthacht & oak
Ridge National Laboratory, 1996. p.157.

Hennig, R. Cleaning of mercury contaminated sorl by using a combined washing ancl

distillation orocess. Nato/CCfi,4S Pilot Study lnternational Conference. 1993.

JlNGYl, L.r wEIYUAN, H.: LrYA, e. Mercury contamination in Tesource rich Guizhou

Province in china. Ìn: FoURTH INTERNAT|ONAL CONFERENCE oN MERCURY AS A
GLOBAL POLLUTANT, Hamburg, 1996. Book of abs¡racfs. Hamburg, GKSS_

Forsch u ngszentrum Geesthacht & Oak Ridge National Laboratory, 1996. p. 154.

JoHNSON. D.w. & LINDBERG, s.E. The biogeochemical cyciing of Hg in forests: alternatjve

methods for quantifying total deposition and soij emissron. water. Air & soit pottution,

Dordrecht, B0: 1 069-1 077, 1 995.

KALBlrz, K.: PoPP. P., KNAPPE, s. f!4obilization of HCH s and pAH's from po uted we¡anci

soils near Bitterfeid and the roie of dissolvecl organrc matter. ln: coNTAMINATED solL,95.
fvlaastricht. 1995. P/oceedi)rgs Dordrecht, l-he Research center Karlsruhe (FZK) &

Netherlands organizat¡on for Applied scientific Research rNo 1995. v1. o.389-390

KINGSBURY G T & BINGHAM, T. Reclamatiort ancl reclevelopment of contaminated lancl:

vÒlLtme ll - European case s¡¿i dies. EpA/600/s R-92/031 . cincinnati Risk Recluction

Engineering Laboratory, 1992. 6p

KNOPP L Altlastenrecht itt cler Praxis: Lriter BerL¡ckstchtigLtng cles Rechts cler netrcn

Bundesländer. Berlìn, Verlag, 1992. 186p.

KovALlcK JR., w.w. & KrNGSCorr, J. progress in clean-up ancl technorogical
developments in u s.superfund program. ln: coNTA|\,4lNATED solL'95, Maastricht, 199b.

Proceeclings. Dordrecht. The Research center Karlsruhe (FZK) & Netherlands organization
for Applred Sclentific Research TNO. 1995. v.t . 29-38.

.1. ;t 2



LACERDA, L.D. & SOLOMONS, W Merc¿irlo na Amazôn¡a _ IJna Bomba Retogio euimica?.
Série Tecnologia Arnbientat. Rio de Janeiro, CETE[,4iCNpq, jSg2.7Bp.

LAGREGA, iv.D.. BUCKTNGHAT\i1. p.1., EVANS, J.c. Hazarctors waste matlagement.
McGraw-Hill, New York. 1994. 1j46p.

LANZ, E,; JEMMI, 1.. l\/ÜLLER R., GREEN, A.. PUGIN. A,; HUGGENBËRGER, A
lntegrated studies of swrss waste disposal sites: results from georadar ancj other geophysical
surveys. ln FIFTH TNTERNATToNAL coNFERENCE oN cRouND pENETRATTNG

RADAR, 1994. Proceedin gs. p.1261-1274.

LEGET, A Risk assessme¡rt at HCH-contaminatecJ rocations. in: TauwMrfieu & rwu. HCH
and halogenated pesficldes. Deventer. 199S, p.2i^56.

MARTINS, R.v. & J.A.rllvBASSAHy. preriminary study of mercury contamination of urban
atmosphere in a gord proclr-rction cristrict in poconé, i\,¡rato Grosso. cETEMicNpq, outubro
1990.

MATSU[/uRA, F. & BENEZET, H.J. r\4icrobiar degradation of rnsecticides. in: HrLL, r.R. &
WRIGHT, S.J L Pesllcicie MÌcrabiology - M¡crobial Aspects of pesticicle Behav¡oLjr ¡n the
Environment. London. Acaclemtc press. 197g. cap. .lO, p.623_667.

i\rlATSUYAlVlA. A.: HAYASAKA. H I HIGAKL K.; yABUTA. H SANO, T I AKAZ|, H

Remediation technology of mercury contamjnatecl soil by 1ow ternperatLrre thermal treatment.
iN: FOURTH INTERNATIONAL CONFERËNCE ON iVERCURY AS A GLOBAL
POLLUTANT, Hamburg, 1996. Book öf abstracts. Hamburg, cKSS- Forsch ungszentrum
Geesthacht & Oak Ridge National Laboratory, 1996. p.160.

f\4ESCHEDE, T & R.VOGELSBERGER. Remediatron of a mercury-contaminated site in
Egypt. ln: coNTAMINATED sorL 95, I\4aastricht, lggs proceedinqs. Dorclrecht, The
Research center Karrsruhe (FZK) & Netherrands organization for Appried scientific
Research TNO, 1995. v1 . p.237-238.

oLlvElRA, R.M. Estucro da contaminação do Soro e pasto causacra por HCH na cidade dos
l\,4eninos. Rio de Janeiro. 1994. (i\,4estrado - Escola Nacionai de Saúcle púrblÍca, Fundação
Osvaldo Cruz).

:L.113



PACYNA, J.M.& KEELERT, G.J. sources of mercury in the Artic. water. Air & soil poltutìon,

Dordrecht, 80:621-632, 1995

PLEIJEL, K. & MUNTHE, J. Vìodeling the atmospheric chemistry of mercury. Water, Air &

Soil Pollution, Dordrecht, 80:317-324, 1995.

PUOLANNE, J. & SEPPANEN, A. Coniaminatecl soil sites and remedial action in Finland. ln.

SEIVIINAR ON THE PREVENTION AND CONTROL OF GROUNDWATER POLLUTION

FROM ïHE STORAGE OF CHEMICALS AND FROM WASTE DtSPOSAL, tVladrid, 199S.

1Bp.

RICHARDSON, M.; IVITCHELL, M., COAD, S.; RAPHAEL, R. Exposure to mercury jn

Canadal a multimedra analysis. Water, Air & Sotl Pollution. Dordrecht, 80:21-30, 1995.

RULKENS, W. Alternatives and perspectives of technical solutions. in TauwMilieu & lWU.

HCH and halogenated pestlclde.s. Deventer, 1995, p.156-160.

SCHROEDER, W. H. & SCHNEEBERGER, D. R. H igh-tem pora l-resolution measurements of

total gaseous mercury in a¡r at Alert, Northwest Territories, Canacla. in: FOURTH

INTERNATIONAL CONFERENCE ON fVERCURY AS A GLOBAL POLLUTANT, Hamburg,

1996. Book of absfracfs Hamburg, GKSS- Forsch ungszentrum Geesthacht & Oak Ridge

Nationai Laboratory, 1996. p.128.

SEPA - SWEDISH ENVIRONIMENTAL PROTECTTON AGENCy Sfte Remedtation Action

Plan - Wdre Well on tlle Way. Stockholm. SEPA. -1995. 46p.

SHELL, K.J. & ANDERSON-CARNAHAN L. A multÌ-media approach to permitting mercury

releases from coal-frred power piants water, A¡t & soil pÒllLtt¡ou. Dordrecht, B0:1'161-11/0.
I OOÃ

SOIL SERV¡ÇOS TECNICOS E CONSULTORIA LTDA. Mapeamento HidroçTeotogico cta

Area cla Sase c/e lpiranga (ta Shell. Relatório técnlco. Säo paLrlo. 1993. 202p



sr. wElHS. The Austrian register of contaminated sites. tn: coNTAMINATED solL,gs,
l\4aastricht, 1995. Proceeditrgs. Dordrecht, lhe Research center Karlsruhe (FZK) &

Netherlands organization for Applied Screntific Research rNo, 1995. v 1. p.103-104.

TATSUKAWA, R.; wAKlMoro, T.; ocAWA, T. BHC resiciues in the environment. rn.

I\,{ATSUlvuRA, F.r BOUSH, G tv.: t\,¡ SATo, T.Euvironmentat t'oxicotogy of pesícides New

York, Academic Press, 1972. p.229-238.

THOMING. J;SOBRAL, LG.S., SANTOS, RL.C,HEtVpEL M.: WILKEN, RD Remediation

of Hg contaminated soiis by electroleachrng. in. FoURTH tNTERNATIONAL coNFERENCE
oN lvËRCURY AS A GLoBAt- POLLUTANT, Hamburg, 1996. Book of absf¡acts. Hamburg,

GKSS- Forschungszentru m Geesthacht & oak Ridge Naironai Laboratory, 1996. p.161.

TOMES PLUS - Banco cie Dados em CD Rom Micromedex v 28. 1996.

TURNER R.R. & G.R.sourHWoRTH. Removar of mercury from groundwater using air

strippÍng after tin reduction. in: FoURTH INTERNAT|oNAL coNFERENcE oN lvlERcuRy
AS A GLOBAL POLLUTANT, Hamburg, 1996. Book Õf abstracts. Hamburg, GKSS-
Forschungszentrum Geesthacht & Oak Ridge National Laboratory, 1996. p..162.

UBA - Ur¡weii Bundes Amt. Environmental Data - Germanv 1995

URLINGS, L.; CUPERUS, G., LETJENDECKERS, M Remediation techniques for HcJ state
of the art developments and perspectives related to the Dutch sltuation. ln: TauwlVlilieu &

lWU. HCH and h alogenateclpesücides. Deventer, 1995. p 161-172.

U s EPA - uNlrED STATES ENV|RONÍMENTAL pRorECTtoN AGENCY. Nationat oit ancl

Hazardous S¿ibsfances contingency pla¡t. Federal Register 31 i g0. washington. DC 19g2.

u s EPA - uNlrED STATES ENVtRoNtvENTAL pRorECTtoN AGENCy.Rtsk Assessmer¡
Guidance for supeffund - volume I - llunan Health EvalLtatian Manual (pañ A). EpAl54ol1-
89i002. Washington, DC, Office of Emergency and Remedial Response, .1989. 264p.

U,S.EPA UNITED STATES

Assessmenl, Managenent a ncl

EP A1625 l 4-89 1 024. Washington. DC

ENVIRONIVIENTAL PROTECTION AGENCy R¡st

CotnmttnicatÌor¡ of Drtnkrng Water Contamination.

Office of Drinking Water .lgg0. 87p.

ì:5



U.S.EPA. Clean Alr Act Amendments of 1990

u.s EPA - uNlrED STATES ENVtRoNtvtENTAL pRorECTtoN AGENcy Recycting ancl

Re¿rse o/ Matertd Four¡cl on superluncl sltes. E pA/625/R-94/oo4. washington, DC, office of

Research and Development, 1994. B4p.

u.s.EPA - uNlrED STATES ENVTRONMENTAL pRorECTtoN AGËNCY. tntegrated Risk

lnformation syslem (/Ris) - An Electronic Database containing Health Risk and u.s.EpA
Regulatory lnformatton. cincinnati, office of Research ancl Development, Envjronment

Criteria and Assèssment Office. '1995a.

u.s EPA - uNlrED STATES ENVtRoNfvtENTAL pRorECTtoN AGENCY Heatth Effects

,4ssess,'renl sunmary Tables; FY-199s Annual. EpAl540/R,95-036. washington, DC, office
of Research and Development, Office of Emergency and Remedial Response, 1gg5b.

u S.EPA - uNlrED STATES ENV|RONÍVIENTAL pRorECTtoN AGENCY. soit screening

Guiclance: Techntcal Background Document. E pA/s40lR-95/12 B. washington, DC, office of

Solid Waste and Emergency Response, 1996, 470p.

vAN DYCK. E The contaminated sites polìcy in Flanriers (Belgium). ln: coNTAMINATED
solL'95, fvlaastricht, 1995. Proceedtngs. Dordrecht, The Research center Karlsruhe (FZK) &

Netherlands Organization for Applied Scientific Research TNO 1995. v1, 39-48.

vElGA, lv.lv & MEEcFl, J Gold mining activities in the Amazon: clean-up techniques ancl

remedial procedures for mercury pollutron. Ambio,24.371-325. 199S.

VROM DUTCH IV]INISTRY OF HOUSING. PHYSICAL PLANNING AND THE

ENVIRONIVENT. So¡l remed¡at¡ou ¡nteNent¡an values. 1994.

WALLBAUM. E & FUCHS, w. Environmental poilution as a consequence of HCH production

in sachsen-Anhalt. A situation report ln: TauwlVlilieu & lwu. HCH ancl halogenated
peslicide s. Deventer. 1995. p.72-29.

wREN. c.D.& FARRELL. c.w. l\,4ercury rn the natural gas rndustry in canada. water. Air &
Soil Pollutic¡n. Dordrecht. 80:1203-1206. 'i 995

t26



YANIN, E.P. Mercury in the environment of the industriai city (Central Russia, l\/ordovian

Republic, Saransk). in: FOURTH TNTERNATTONAL CONFERENCE ON |VERCURY AS A
GLOBAL POLLUTANT Hamburg, 1996. Book of abstracts. Hamburg, GKSS_

Forschungszentru m Geesthacht & Oak Ridge Natjonal Laboratory, 1996. p.1 10.



MODELOS MATEMATICOS EMPREGADOS PARA

ESTIMAR A EXPOSICÃO AO HCH

ANEXO 1



1. EMISSAO DE VAPORES

A emissão de HCH para a atmosfera foi estrmada peio modelo de Th ibodea ux-Hwa ng (APl-

DSS. 1S94). Este modelo, foi inicialmenle desenvoivido para estimar as emissöes de

compostos voláteis em sistemas de tratamento de resíduos no solo ("landfarming") sendo

empregado tanto para a aplicaçäo de resÍduos na superfície do solo, como para a inleção

em su bs u perfície.

O modelo considera a existência de uma camada de solo contaminado coberta por uma

outra de solo limpo, sendo a seguinte equação utjiizada para estimar o fluxo de vapores

através do solo:

E (t) = D" Cu. / [dr2 + (2D..At (d2 - d.,) Cu./mo)]û s

onde:

E(t) - taxa rnstaniânea clo fluxo de emissäo de voláteis (g/cm2 s)

D" - coeficiente de difusão efetiva da substância para o ar c1o solo (cm2ls)

Cvs - concentraÇäo da substância na fase vapor clo solo (g/cm:r¡

A - área de solo contam¡nado (cm2)

di - profundidade até o topo da camada de solo contarninado (cm)

d: - profundidade até a base cla camada de solo contamrnado (cm)

t - tempo decorrido desde a aplicação do contaminante no solo (s)

mo - massa inicial de contaminante no solo (g)

A taxa de emissáo média durante um período qualquer é estimada pela seguinte equaçäo

E'(t¡ = 2¡" Cvs A/ [d] + (2D" C". t/ Cn + d, 210 51

onde

E',(t)

cb

- taxa de emrssão média da substância durante um tempo t (g/s)

- concentração cla substância no solo (gicm3 solo úmido)

O modelo estabelece como pressLtpostas as seguÌntes condicöes

. a massa da substância apresenta uma concentTação unlforme entre as profundidades

consideradas (d1 e d2), a espessura da zona contaminada.
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. a l¡beração do contaminante ocoTre por difusão molecular, permanecendo constante a

concentração no interior da camada contaminada, mas a espessura da camada diminue

com o iempo;

. a concentraÇäo no ar na superfície do solo é zero (ou negligível em relaçäo à

concentração no ar do solo);

o o modelo assume que toda a massa do contaminante volatìliza e náo há lixÍvração para a

águ a subterránea ou cjegradação.

Os parâmetros requeridos e os valoTes utilizados para estimar a emissäo dos isômeros do

HCH na área de estudo são apresentados a segutr:

Profund¡dade do topo da camada contamrnad¿

Protund dade da base da camada conraminada

Parâmetro

Area

Velocidade do vento (exposição dos moradores)'

'Valores caiculados a partir de CETESB (1994)

Po ros¡dade

Teor de carbono orgânico

Veiocidade do venio (exposiçäo das crÌanças)* 
]

Umidade

Para as substâncìas os seguintes valores foram utilizados para os parâmetros necessários

ao modelo.

Temperatura

Un¡dade

Tn'

m

m

Valor

Constante de Henry "

cm-/cr-n

Parâmetro

0,109E+05

Coefrciente de parhçáo em

carbono orgánico *

cm-/cm

0,100E+00

Coeficiente de difusão no ar ^

0,300 E+01

sts

0,5 00 E+ 00

"C

0,2 00 E+00

Pressáo de vapor *

ConcentraÇåo total no solo

m/s

' Dados obtidos enr U.S.EPA (1996)

0,004E+00

m/s

0 250E+02

Unidade

0, 164E+01

(mg/L)/(mg/L)

0 161E+01

cm'lg

r-HCH

cm'/s

0.435E 03

mmHg

0.380E+04

mg/l(g

0.1428-A1

ß-HCH

0 305E-04

0 250E-04

0,380E+04

0 350E+03

y-HCH

o 1428-01

0,574E-03

0.280E-06

0, 108E+04

a.2708+02

0,1428-01

0 160E-03

0 940Ë+02



2. EMISSAO DE PARTICULADOS

Na estimativa de em¡ssão de partículas inaláveis foi empregado o modelo de Cowherd (Apl-

DSS, 1994), culo cálculo baseia-se na seguìnte equaçäo.

Ero = 0,83 f A P (u-)(1-V)/ (PE/50)2

onde:

Ëro - taxa cje emissão média anual de partículas com cliâmetro inferior a 10¡tm

f - frequência mensal de distúrbios (mes'r)

A - área com solo contaminado (m2)

P(u') - 6,7(u+ - ur¡

PE

ut- velocidade do vento limlte para erosão (mis)

- fração de solo coberto por vegetaÇão (adimensional)

- Índice de precipitação-evaporaçäo de Thornthwaite (adimensional)

O distúrbio a que se refere o parâmetro f pode ser definido como uma ação que resulta na

exposição de materiai na superfície do solo sujeito a erosão.

O modelo foi desenvolvido com base em mediçoes realizadas no campo a partir de um túnel

do vento portátil, assumindo para sua aplicaçäo que o reservatórjo de material disponivei na

sLrperficie do solo para emÍssão é iimitado, sendo restaurado após cada evento de distúrbio

Os parâmetros necessários ao seu emprego e os valores utilizados na área para estimar a

emissão de partículas inaláveis contendo HCH foram os seguintes:

u 
-- 

maior velocidade do vento (m/s)

l\¡aior velocidåde do vento (para moradores)

Fraçåo coberta com vegetaçåo

Parâ metro

It4a¡or ve ocrdade do vento (para crianças)

Velocrdade de vento l¡mrte para e.osão

Area

ndice de precrpitação-evaporaçáo de

I norntnwatte (Pt )

Frequèncra de d istúrbios

Unidade

m'

Valor

0,109E+05

m/s

0,200 E+00

m/s

O 560E+01

1/mes

0,6 80 E+01

0.200E+01

0. 100E+01

0,8{J0 t + 02



(.1) Dados obtidos em CETESB (1994)

(2) CalcLrlado a partir da equaçáo

Plli -(P / 7'- l0) "' "

onde:

PEi - soma de doze vaiores mensais obiidos pela equagao

P - prec¡pitação media mensal (poiegadas)

T - temperatura média mensal ("F)

Os seguintes valores foram utrlizados para os parâmetros correspondentes aos isômeros do

HCH:

Concentraçäo total no soio

Parâmetro

3. MODELO DE DISPERSAO

3.1. Modelo Gaussiano

Para eslimar a concentração dos isômeros de HCH que atingia as residências foi

empregada uma versäo simplificada do modelo Gaussiano para dispersão de poluentes na

atmosfera (APl-DSS, 1994). Este modelo basera-se na velocidade e direção do vento, assim

como nas condiçöes de estabilidade que representam as características de mistura na

atmosfera, consequência dos efeitos de turbulência proporcionados pela radiação solar

(efeitos térmicos) e pelos ventos (efeitos mecânicos)

A concentraçåo, neste modelo, ó dada pela seguìnte equação, para cada classe de

estabil¡dade:

Cj = (103) . (16l2nx)" (2) - O- D- P / ¡u" o, (2n)0 5J

onde:

Unidade

mg/kg

a-HCH

0,350E+03

ß-HCH

Q 270E+02

y-HCH

0,94 0 E+02



cj - concentração em condição de equilíbrio para a distáncia x para a classe de

estabilidade j (mg/m3¡

- distância da fonte até o receptor (m)

- taxa de emissão (g/s)

- frequência durante um ano em que a direção do vento deu-se da fonte para o

receptor (adimensÌonal)

- velocidade média anuai do vento na altura da fonte de liberaçáo de poluentes

(m/s)

- dispersividade vertical da cfasse de estabilidade j (m)

- fetor de conversáo de g para mg

- fator que considera qualquer decaimento na atmosfera (adÍmensional)

X

o
P

oj

103

D

A concentração anr-ral média para o receptor é determinada por

C'n=fi Ct

onde:

C.n - concentração média anual (mg/m3)

t - fração do ano representada pela classe de estabiiidade j (adrmensional)

O modelo estima as concentraçöes considerando que ocorram as seguintes condições:

. as emissões da substânc¡a na fonte ocoTTem em condições de equiiÍbrìo e de forma

contínua;

" a distribuiÇão da substáncia no interior da pluma obedece o padrão de Gauss no sentido

longrtudinal e transversal da mesma:

. a dispersão longitudinal ao sentido da pluma é negligivel,

. a velocidade do vento é estável em uma direçáo constantel

. a dispersão atmosférica pode ser caracterizada por sers classes de estabiiidade (4, B, C,

D, E e F), r,¡tilizadas para estimar os valores de dispersividade;

. não ocorTem deposições de substâncias ou partícuias durante o transporte;

. a superfície do terreno é plana;

. a fonte de emissão é puntual (pequena área), sendo o modelo mais apropriado quanclo a

distância do receptor à fonte é grande em relaÇão ao tamanho da fonte.

Os parâmetros requeridos e os valores utllizados para estimar o transporte dos isômeros do

HCH em direÇão às residências sáo apresentados a segutr.
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Profundrdade do topo da camada

coniaminada

Parãmetro

Area

Porosidade

Densrdade do solo

Um¡dade

leor de carbono orgân ico

Frequencra do vento em direcåo ao "eceptor

Velocrdade do vento

femperatura

Un¡dade

Frequèncra da classe de estabilidade A

Frequônc¡a da classe de estabilÌdade B

TN

U¡stáncra do receotor

Frequênc¡a da classe de estabilidade C

m

frequenc¡a da classe de estabrirdade D

cm-/cm"

Valor

. Dados obtidos a partir de CETESB (1990)

0, 1 09 E+05

Frequèncra da classe de estabilidade E

c rn'/ClTr-

0,100E+00

Frequencia da c asse de es¡abrlidade F

Os segurntes valores foram utilizados para os paTâmetros correspondentes aos isômeros

HCH:

g/cm'

0 500E+00

gtg

0.200 E +00

"c

0130E+01

m/s

U UU4 l]+UU

0,250E+02

u1

0164E+01

Constante de Henry

Pa râmetro

Coeficiente de partÌçåo em

carbono orgánico *

0.870E-01

a.8208+02

Coefrcrente de d¡lusão no ar

0,095E+00

0,213E+00

Pressåo de vapor *

Concentraçäo total no solo

0,123E+00

Coeficiente de decaimento no ar

0,134E+00

. Dados obtdos em U.S.EPA (1996)

0,141Er00

unidade

0,294E+00

(r]1g/L)/(mg/L)

cm"/g

¡r-HCH

cm"/s

rJ,435t-03

mmHg

0,3 80 E+04

mg/Kg

il,HcH

o t428,01

0.305 E-04

U. ZCUT-U4

0.380E+04

0,350E+03

0,000 E+0 0

7-HCH

0,142E-01

0 574E-03

u,zöu t-uo

0,1 08E+04

o,27 0E+02

0.000 E+00

0.1428-41

0, r60E-03

0,94 0 E+ 02

0,000 E +00



3.2. Modelo de !'box"

Este modelo é normalmente utrlizado para estimar concentraçóes de substâncias no ar

ambienle quando os receptores situam-se na árca contaminada ou próximos à mesma.

Desta forma foi selecionado para estimar as concentraÇöes dos isômeros de HCH no ar no

intenôr da área industrjal, sendo estes valores a base para a avaliação do risco da exposição

das crianças que adentram esta área.

O modelo baseia-se na premissa de que as emissöes nåo var¡am com o tempo e há uma

mistura completa dos contaminantes no ar, dentro de uma"caixa", sendo esta limitada acima

pela zona de mistura. A concentração média no ar no interior desta"caixa" não varia com o

tempo, e é calculada pela equação:

c", = 103 E/ (u-w-H)

onde:

Cu, - concentração do poluente no ar (mg/m3)

E - taxa de emìssão média da substância para o periodo de exposição (gis)

u - velocidade média anual do vento (m/s)

W - largura da "caixa' perpendicular à direcão predominante do vento (m)

H - altura da zona de mistura (m)

103 - fator de conversäo de g para mg.

A taxa de emissáo. neste caso. foi estimada pelo modelo de Thibodeaux-Hwang, sendo

adotados os seguintes valores para as dema¡s variáveis:

" velocidade média anual dos ventos - 0,161 m/s

. comprimento da zona contaminada perpendicular à direção do vento (largura da'caixa") -

30 metros

. altura da zona de mistura (aitura da "caixa') - 2 metros.



4. VALORES DE EXPOSIçÃO E AVALIAçÃO DO RISGO

A seguir são apresentados os dados de exposìção proven¡entes dos cálculos efetuados por

me¡o dos modelos, assim como os dados relativos à quantificação do risco efetuado através

do "software" API-DSS (APì, 1994). Estes dados apresentam-se organizados por substáncia

para as duas populações consideradas - moradores vizinhos à empresa e crianças que

adentram a área da mesma.

4,1. DADOS CORRESPONDENTES A EXPOSIÇAO DOS MORADORES

a. Exposição ao isômero alfa-HCH
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Aver.¿q j nq ì'Lne, . r ,. a'.:'

Ileta,ilcjl . rOl.lt ..-t ,206ìl-\)i ,,_!l-ììr-,)ij

Àveraqin.^ li-rÌlc, -: .. i.l

ueta Hct.t , l00D- .ì.r .2c68-ii . i9.lil-al6

Àverag j,ng Tlme, - r. - J ll
llet;r-llaìll . lL10E- :i .206ä-01 . r93ìl-il6

Tlody uJc i g h': krJ .6008+0:':
Lif e Time yr . 64 0li1 {l:l
Exposure llur.arlor :::raiat::r1 yr . -J00llr li2
Iìxposure ffequeÌ!.. -:rhaL¿:- a':: ::)\i/vt: , j4:rlìr'ii-:
Exposur:e '*ïe . r::::ô¡ ir: iìì: . jiìílrr1r)1

Àir Lnhà|¿.r.n -:.,,:: r: ..1,/Ìrf . il-l,iìi'lì1.

iJeta-jl(lil

'¡^ iìAf4nl' Eiì ¡lrr\-l"iE

l. nha t at i. orì iior..Ì ]]r::.i¿ìi.l:.:-:-. (-) .10illìrt)i
Inhaia',-i-.¡r iioÞe | =:::cl r.-'-,l,r/niq ..¡0ìlrir:
InhaÌ¿ticn iler ere:.-:.: i)ose "..:: t :,q/dy -.-00llr (ll

jjUMM^liY 1lü l':ll i..- -'::'jraj

NOTE: .--, neqar:.i!: jill, -l:, :::.sk, ll0, i.ldicdtcs '-Ìl¡',-- l:.:D .¡ ::i !'
tas not ..rl,rut -- i, iuÌrlÌrv :.:ri,-ei: te ."',ìÌüe tl¿ìs i-l¡ied.

I Nl{ÀL;\T I OlÌ O:a:l'.i..-:r:'1ISS::ì:J

l:::l-. -::::.i;:c ì:_-ra--_r j-a ll; j.l', .-:.la.'' :ì:.'. ijazal:ci
,:ìta ne ll.ì1r', :.'(:, ¡i i:, Quotìerìt

.::l::.,::-' 'ì, :ì.ì/.i.J-11\r) :;\q/,,.1- t. _ i-l



c. Exposição ao ¡sômero gama-HCH

:ìni s s n on,s /,1.1 speLs rc.r iulcdÈ l. r)ìrrÊu1

i\na.Iysis :or qarnâ-iiC ji iÌrìcràdor:es )

ir'la -L ys e s !erio¡¡ûeq;

Thibccieau:i-ilwang .¡cl.atr l:i .:lnj:js j ons
;:art i. cu-i at-e emissi.c¡s
llaussian i.'lodel use.l :or d-ispeìrsion

r*{ ÐAIìALvjtiTFRq !rr

Dc Lerninistic lìun

P,AI{ÄMETER ì'ìAME I ]N.I. TS -./A].,UI

lr¡€å \1t'i:. . 109[ I (.ì:

Depth to TofJ of a-oiri-. Zo|l{: m l0oE+iìi
Lleptiì lo llocto¡Ìr o: '.ltnl-. 'lcne m .-i00iirCl
Lrorositv cm^.1//cm^3 .:CoEr 0i
ÍJater: Coûten[ (:n"]/cm"3 :C0[ ilrl,
Soi L BuÌk Density q,/crn^3 .l30B+0i
liraÇl:ionaL iìr(Ian.j . 1].:ìrben q/q .¡00l:-02
'l'e¡nperature C .:ì50nf 0:l
i¡requcncy o1- üIf.ìl;si'i¡i 1,/Íto . 100n 101

Iastest Mile I,iS m/ s .560D f al l

lhr:eshold l,lj.nd :jpeee n/s .1008 01.

Vegetatrvc Cover :1.ã.j1-:.on (-) .200iir-a)li
ärecrp iivap Ìrde:: ( ) . ¿001ì i0:
l,lifci ijpe.jd Inls . :648 r0 r

nind Spee.l ¡requer.j..r (-) .3?08-!-ìl
:lristarìce :.c lìeceDì:.r - . '20Iìr il:
:;req or srab cÌ¿1:js ,1 l-) ,lsCli-i,-
l:req or -s.ab ciass,: l-) :r13tr1i'ìl
lreq oi. :iiab cl ¿ss '.-' 1-) . i23Ì:ì+il:
¡¡eq of stab ciass :l 1-) . -4[].lil
rr:eq or siab (:].âss n '-) ,l¿]]tr, i.a

il'recl or -.i'.ab cl¡ss l) l-) .:1941ìra,-

:ÄR¡.lv]I:î nR l'tÂt\4rrì $r''t,,: ':.I it

Iienr:'y's consi: rr.r/ r,)/ !.\q/i-,) .a '-Ai:--t.,.
i)rqanf c i.lar:bon irar': rlì.:r:r: ,:i:'l/.1 .lCiiìr().:
i,rif Íusion (loe!îic:,::li :.i] lr¡ r::n"2,/s .1.¡l:ll-i:
;/apor Pr.essure lnrnllg . -60lil-il.l
'i'otaÌ :joiÌ ConceniraLi orÌ rng/kcJ .:l4lEr'0::
'fotal Soil Concent-raLiolr ng/kg .9418r-u2
Decay aloe j:f j.c j cnt (-) .CC0IIìûi,

i-ìitTt;ilTS

r.Ì l..n¿ - i- alì

ir l.



5!;

()0

llBE-tl

l l.8[]-i.r1

,- 13 i- r1

I t!8E-i, .

l1B[-i]1

llBIi-i.i

7t till-, 1

I 1B E-,r L

-:3Ìr- 
-

l13Ja-1.:-

-: 1.Ba- , .

{t4 311- 0l)

ii3uE-05

;.13lt - 0 5

ii20li-r.jil

ii 7_l3 E- 0 !;

ir.l.BÐ-05

iri4i:l 0!

L;l.0ii-i;.:

lr 0 6ll- 01r

602E-05

lt9BE-0-5

J 9,1 11- l) ¡

r. ,-l c Ìll - ir l;

i ii.l il- í-, ir

l:,û3i:-i.ri)

u[].t1s



IARÀT4F,:Ni ÌìÀMLì UNT'iS VAL iJ i]

lnhaiê:rcnSori llioavaiirbilitV (-),l¡0ll'¡l
Inhal,a-r:.n SÌope aacror ko-rì-rr/rng . i30i!.i-ll
Inhai¿!:or iì.ef erence ilose rtq/i<q/cìv .3C0i-ii.l

s{l[4MÀ]1, ali lllE OIITPLITS

ì.lOTE l .:. negatl.re iìfÐ, r;F, r.rsk, ;iQ, ìnciic;:es 1:lìail Ìr.iD or SF
rras noi :ìÐììt -- ¿ du¡nrny :1cgaL:ì'Je vaiue !!¿ì5 .ìsa:.:i.

t.l'rHAL.ì:i.cÌÌ ar[ :]ol.l, LlMrssiJNS

,raiiv !nÌ:ake Chronj-c lai-i'/ Ì,a::€r ,:..J

Intake DaaÌ l ilose
(rnql kq-c1y ) (mq/kg-dy) (mg/kc1-dy)

(.1- s li i'là zard
QuotlenIr-) t-)

L:arna-iiCi: .25Bli-0r.¡ . tì 4 31i -.6 :1:tjì-íj6 .1'1BE-06 . B12D-ti:

d. Exposição ao mercúrio

J'iulirrrio I rnor. Jdor j: l

UNiTS VALU ¡

Body ¡ie j ri:
LÌte I r::.ê
:.iirpo s Lì:: :lii¿tror I.Ìhal a::
-lipo rl.... .:.:l ,--
:rlo: - :: - i ,,.
Air i:ra:: - ã::.'Jn ii;ìte

i":e ra cu Ìa: a

kg . 6 0ll Lìr iil,
yr. .6409.,'.r1,ì

-.n vr .3CCì1 , '.:
:-;n .j,,r,/yr: . -i/jirÌi i :

I h l: . ;1211¡ i ,. ..
n"l/hr .83C:1. .:

PARÀMETI: ì'ìtr-ME

Inha-i a:-:::ì :oil ¡3-ì.o¿lv¡ììi:.rl-rv (-)
inhaÌa: r.: :lÌope L'actol: kg-rìy/mq
inhaì¡i::n i-eferen.rc lose nqf kq/<1y

Íg / ìn^ j

r.0cl.
lCCr-

-l6b¿

:lllÞllvlÀlì : ':lÐ olil't?tJ'i

¡iazarcl

,erc::: ì6rr-¡ìr. . 251ì+6la - ir ,1

143



4.2. DADOS RELATIVOS A EXPOSIçÃO DAS CRIANçAS

a. Expos¡ção ao ísômero alfa-HCH

llrnr-ssions/Dispersrî.. :,lodef rlilrput

Àna Lysi s for Aìia-;:j:

1{na.Lvsìes Per f oìtnei:

Ih lodco,Jx-n\u.,r.o . : l . : r.s
Parl--icu.Iale emiss:c:s
L, Y l4odLI LrsôJ r :-¡¡<r.: :.

*** PAtl\llETfils ..

Derermi ni.stic lìuD

PARÀ¡4NîN]ì NAME INTTS VAi.i]ìIì

Area
Deplh i.o 'L'op of a.i:::.
llept h ro Llcl:tom .: a-:
Po¡os r'¿y
l,J¿ìt er Corì1:en1-
Soil. Bulk L,\ensii',r
Fra ct i ona.l- OrganiJ 11.:

'fernperature
Iirequenc y of lllÍì.rss-::
iasresl: Miie I,¡S
'i'hreshoicÌ ¡ii¡ìci ¡lDi:'.: rì
VeqetaLive Cove l: i: -::::
Èrecip Ìl var) l:lae¡:
I,l i ncl lipee d
ilo,! ile j. qÌrr
i:lor.i Ni.dth

Ã-Lia-liCIl

¡¡r^2 . i.09lirO5
Zone m .liooE+ílc

rt. Zone m . -1008+0i
cn '.i r'cm^ 3 .500Lì 0C
,::r.' .1/.rm^-l . :l0oEl 00

!./ crn^ 3 . i30810.1.
rbon S /,J . li 008-al:l

C .2508+0:l':./no . 1008 r01
n/s . 680lì i0:.
n/s .100Eiir

--r.on i-) .:;0UD+()',)
i-) .:l00Eiilrl
tn/s .l61Ei0Ì.

n .:00E iill
rì f 00E+0.

IIÃRAMETER Ìi/1,MIì :II T TS I./Ai,I]D

llenry-s consr (mg,/-- ::ìc/L) ..13i¡D-û.1
Organic Carbon !rår.: li:,-ef i jn"3/g , 123Èr 0,1

Diffusion Coeffi c:e.-: rr] -¡,-:: Ì^2/s ,142^l',-Al.
Vapor Pressure nmilq ,:50tr-0,1
TotaÌ :lÒii. Concenr:r¿:ran :g/kg .,ì50ìl+ll l
'l'otal Soil Conceni¡â:ion i s;ç; :lglkq . 205Dr 0f

! ime r''-- denli:r 1.:



'/o.La.!r.-l.e

:lnis¡iions
' La, / r'r. )

P¡ rt r cui¿ìL- !
lì¡n:Ls s r o fl:)
(kq / .i. )

,ì t. l:
'Ioncentralion

:lra],, :ìì^ f )

. ;r.:6:i- il l

. ir 2 i:l- il i

.625]j-iì.t

..258-il l

. ar25ìì-.i l

.:j,.4t.,1.) ,

. äiì,lii- 1t l

. ú2 ilE-i,) l

. 1.,) 4 \t,- i,) l

. b:liri-ill

Iì i.) ì!i ,)1

. i-l-a r'r;il

.I¡;LlrilLl

. ì 3l !a 1.{l i.

.iJlili0L'

. ; 1l l:l r i)(l

.3,rl[+{]l)

..lr I E.r'0 c

. I_i tìt 0{)

. :i -l . ll.i. ir (l

.l ll

t0

,15

:r i)

:) |l-,I1

,1.Ì1.-il(_-li

À\'erag.i-rÌ.1 l"t{
¡.1fä-jiCiÌ

1\v.:¡¿(-t.j :rq 'l .r il{
Àl la-llcll

Cl,emi c a.L s :r ¡.1

Chem.i ce I intake l-i1.,-l

Determi.nis l-ic iìr-l r:

'TÀRAMETER 
IIAI.]Iì



:ARÀI4ETtrR NAME I]NTTS VALU¡

nhal.âtron Sorl llroavôil.iÌ::.Ìity 1-. .:008' Û:.

ScrÌ lngesLìon Bj-oava j..Iiilii.it-.y i- . :.C0[ r0i
Or.a] Sl,ope Factor kg-dy/¡n-q 630[-í]1
l.ì:aÌ iìef er@nce Dose nq/kg-i\/ -. r0tìi:l ' 

r-l l-

,nha.Lation Sì.ope l'actor. Iig-dy/mg 63Cìi-i.ll
:nha.Lat j.on Ref el:ence Dose rg/kg/a't -. 100[r'i]1
Concenr:ration jn SoiÌ mg,/kc .205ìl+03

JUMMÀ,IìY OF ':':IE OUT]:I]î5

ì.ìOTE r 
^ 

Ìre.Jaii.1iç lii.ll, riir, f isk, l,!, Lriic¡tcr,: i.l',;il :1iD .Ì :lìi
:!, l' -- :.n¡V . J-.. .: , i s : i

,l'llÌÀL1\TION Ci. SCIL iìl'IISS lCNS

t.lã.|ly i¡l,ake ahroni i llaj ly l,ile Àv iì.i.sk llaza.r:d
lntake Dai.l.,' ilo:iil Quotient

(mq/kq-.iv) (mg/kg-iy) (mq/i.r dv) (-) (-)

'Ìfa-HCII .44911-05 .19lE-il5 .246ìr-¡6 .1558-05 -.1978-05

¡lcliS T ï CN Ol ilOil,

llLìotj.en1

ilfa-liclt , ¡-l9t-f).1 .1.931:-¡3 .:.ill-iì. ..52,|[-.)'. -.,l.938-03

b. Exposição ao isômero beta-HcH

.lni. ss rons /Di:-pe¡ -.i.n i']cr]c, i,r.rt1.,.ur:

ana i \/s.ì. s for ilelâ-iiajll i1.]¡r:licas)

!:\nalVses lJeì.iorneci :

lhl.bodeau¡: tûanq roiar,:rr e alnr s jitorìs
:;lr!icuÌai,e .:rtis jirinil
3ox i'lode.-L Lrsecì îor dis¡:crs:on

-'* !ÄRAMETltiis -'-

.li: L. eranr.¡: i.:i:._.I ¡.'.rai



PARAMETIIi. \AME I]NI TS VAI,UE

¡'ARÀùl¡l I ä,ì: 11.:.-ì¡E I]NIT:J \,'AI,U]]

Àrea m^2 1C 9lr {,]5

i)epth i: :cr] li alcÌlr . :lor)e Ì¡ . i0oi+00
Deptli :. Bc::on o:: Cont. Zone m .3008l0l.
I:oros ir- -\' cr^-ilcnì"3 .5008+0C
,rJal e r (--.:..e:: r):r^3/cn^3 .2008+00
Soil Suii- --e!ì.sÌty g/cn^3 . i30E+01
LrracL.j o¡a; lrganj.c aarbon ,J/S .4008-02
Tempe r:e. ri: e C .;ì50E+C:
Lrrequerc'. oi Ìrissrclr I /na .100Ë+0i
Fastesi :.iiÌe üS r /s .6808+01
'l'hresho]i ;iiû.i SÐee.Ì n/s . i00Dr'01.
\¡egci:a:r'.'e ac.,'er. ¡'ta(lr:icn (-) .2008+0il
iìrecip l.'âq rl(ie:{ (-) . !008 r'0:ì
rriind :iie:d n/s . 1618 r0:.
Ilox il e r g..: m 2o0f,+0i
Uox I,J rdi-. m .3008+02

lSeta-hCli

Hen l: ys ii.ns¡ imq,/-..ì,'(nq/L)
Organiir 11trÌ:i:cn irar: CoeIf ;rn^,ì,/g
ili f f ìrsì.. :ìoei'-[icient .].n /ì:: .rm^2/s
Vapo l: ì::a,-. -.s:re nnllg
]'of ¿ L :ìl.r- :.ncentfat'io¡r nq/l.ci
Tctal t.:.- lal:cenÌ,ra1- j-on (,{i:.i mglkg

OL]TPI]'L:]

llirÌìe :: r:çji:.ron {Tr) icr ::'9ta iÌCJ'l

. I, 
,

:-:n-L : .- :. .

i ì(q '/ Y:

.3058-0/l
,126ür'0,1
.:142tì-01
.2B0ti-0b
.l?0Dr 02
.281.8+02

i. arii.c'JÌâr:a
liÍìissi.oir.i
lkq/vr)

lfjur (.16

jfii ¡
'.loncen t r a i: i on
iilla:l/n'' l)

iI

::c

I {ì

,:60ü-1li

.260ìì-r1

.260ìì-0i

.:r60ü-i.ri

.2608-01.

.260i]-lr

. t:¡tt-i .

. :t 60it-,ì l

r4'7

ii ¡6ìt-05

il'l'6lr-t5

d / 6l;-0:)

¡tr6¿-0:)

dl6E-05

!lí¡ii-i)lr

r 6lì il:l

t0



Averaqinq ': j rne,
iieta-HCiÌ

Àveragin!' I j.i¡e,
ilet-a-ilClì

Àveragr"ng:1ne,
lleta-HCil

Ave l:aq i :ìq "iìe,
ileLa-ilCÌi

,\veraginq --ìrne,
Seta-ilCiÌ

Avereqìnq:'rne,
ÌJe t ¿ì llC iÌ

ì0

2 6 0Il- il i

260Fi-¡l

26011-ill

260lj-0]

260E-ir1

i.]N I!]S VA],IJìì

r0:Lli-

r01E-

;0t il-

01ia-

100[-

700Ð-

iJ76ll-illl

¡768-íi5

3r6E-il5

aheni c¿.i-

llet a ilCl'ì

Chemlcâi l:lt:ie ,:.:: aì tsr-s

Detelrfil:Litr 5 -¿ r a iìu:.

IrAllAiVn'l'llR llÀl"iì:l

llody we-! qhi:
Life T ime
ii xpos urc lluJaiio:. :liìalat:::
l-Ypoi ..t. l: -ou.:. . . :.5. j ..
Exposu¡e ili.Ì.e - -. -Ì:door A]:
iii r l nir arÌ ei: ìon l:.-,.:
ijxposuJ c -i:aãLìa:. .i-lì .i:t''i-i
ll-:{llosLìie i:r.::::Ì ì:.::- r':ales, r -::
ÍioiÌ l1gesr:.on,:.::,
l¡ract i c¡r iloi.L iìa::::irrìatca1

ileLa-iiCii

kg
yr
yr

-- .l //Yr
hl

r,^ L/ l¡ t:
'.: tcll vr

.Lv / \-L

:9,/da-v
(-)

. Jl.t ï 't's

. 15{l il ri l
,:r00E r'(i tl

vÄl ltiiI'Atì.4_¡{E'lrìiì ).1Àt¡[

i.nhalo':-iar i.l-cpi :: . ii:.r r
r.hJ.l.r_.:on . _i. : :.

Concenr-ration i.r: :ìor-

inhaiaa ion r.cr- l :rr.:
iloi.l :¡.¡eStr-on ::.ri,
Olaì ll.i.oÈe lr-.rct:r:'
OLal ifeier.ence:::i?

iUMMI\Iìì 1l i, 'iìD '



I l'lIlALA.l'I ON OIi SOIL ¡ll1l.5STCllS

Daily . ria{c Chronic DaiÌy
.1. nta ke

l-ì f e ,A'-'

Da 1i )7 ilo.! e
(rnq/ ¡ q- riY i

Ilazârd
Quotient

(-)

lleta-licll . i0C,a-:16

INGESîlCN OI'iiO]L

. i t2e-t6

lla i..i. r ..:.--i-:;:e 'lhf ôf,i.-i ll¿llÌi
,.n1:åke

inq/;,.1 d) ) (rng,/ kg-dv )

s;i ilazard
lluotient

-)(-)

Seta-llcl (.¡oiìi:. 14 . t,6 4L:-0 4

c. Expos¡ção ao ¡sômero gama-HCH

i!ûr j.ss r.on rj / ll j- spers ic:ì :,lod. l rrLpul

Ana:Lysis j:or Gal¡...-li',:: rI.Ìiìrìc¡s )

An¿lÌvsos ilerf ormed:

'Ihibodcaux-Iìra.rnq '.r..1. a ! r Lc eÌÌissi.ons
PartracuÌa te .ìrnissio.ìs
pox i4o(l^ .j. .l j :. j r i :l

r** PARA[4trTtrRS tr ^i

.3-ruLi-i :ì¿ ìr-(15 - .2648-44

Det-ernlnasiaic lìur

P1\ lì ÀÌ,4liT ìi iì NÀl¡D rNils '1ÀLliiì

-:i:1,, . :,]ofrc in

arn" -l / crt".i
a:n" -l /' i:ll ' j

'-\.
'¡ rbon q / S

a
t:: ,'Ìilo

:l :i. / 5
:ìatl:a,:rl -ì

t:t/s
Ìn

tn

¡]ÄRATIIiT EIì ]IÄiqE N Ì't':i .;ALU il

le!¡.i:ì !tatns,:
i',ìi:g¿frrc,---arbcrì ;,rl
ili r'i:-Ì:ri.ìr 'l ìer.:::rl

1, ai



CUi:UTS

'l:.:l:e ',:o cìepìetlon (\,r:) 1.cr ajàma-:rCil

Vo]at,i.Le Pal:!:c.lìÀtil
EnissÌons En-ts¡iions
(kg/vr) ,,kq/ l:',

l5l1 rr]5

¿i ¡
¡--c nce n t l:.f 1: ion
irng/nì'f)

Yr = .l

. .91 Il i a)A

\!r .. .1. c
,3938+0¡:l

y- r. * i5
.389|l+lr0

,yr : :l0
. lti 5Er 0l-1

lrl -= ..:l
.182Èì.00

lrrr '= :t)
.ii9lìii)ll

'.ir .., --l1-.

..Jl5lìi 0t)

'J. -. rl al

. -1 7 2Er {)O

:1r .= ,i',.

. 3691i I C0

¡i t.)

:6ír;:titlì

ilÌ:eni. c a l s

,;eY.a - ìiCU

l:..: a:ì i.

n !.i!t nnai,,,si s



,,3

PÄRê,I'{ETER Ì"]Ä.ME ì]NT'I'S VALUE

Gãma-¡C:

PAFfT-MET!:ì NÀME uNtTs '.¡ÀLiiÌl

s uì'ii'lA^R1 1,ì! Tilì1 ourL,lJTs

l'loTj:: ., ¡eq¡1: jve lìi.l), ::l li, r: isk, jìQ, ì n cl r.. r-- ..ì '.: ii i .i.:,-. !'Íl or: ljF
r{as ict ltpui, -- ¿ì dummy :i:gat.j-ve ual ue was ì13'.1(ì.

i Ì'Jil,r,:-À:.- :li; ill :iÒ | - ¡il,i.l. :,r S i a\ S

iar.ly -.nt¡i:r,. lilr.rnr"c )aiÌy .i:i¡ ,,.' Ì{j lt¡ i1.12är.ì
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