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RESUMO

Para desenvolver e testar um roteiro para investigaçåo de áreas contaminadas foi

selecionado um caso de uma antiga disposiçåo de resíduos de licor negro e de resíduos de

uma fábrica de papel.

A falta de metodologias, critérios e legislaçåo específica enfatiza a necessidade da

adoçåo de uma sistemática para a avaliaçåo de áreas contaminadas, tendo em vista evitar a

tomada de decisões inadequadas devido ao elevado grau de incerteza.

Para a avaliaçåo preliminar do risco potencial associado à destinaçäo dos resíduos, foi

efetuada uma revisåo bibliográfica de casos similares. Esta abrangeu a pesquisa das

características dos poluentes envolvidos e da origem dos resíduos, em especial quanto às

propriedades da lignina e seu comportamento. Foram reunidas, também, informaçöes

referentes à toxicidade dos compostos orgånicos potencialmente presentes e dos metais

identificados nas águas subtenåneas.

A compilaçåo das informaçðes de caracterizaçåo da área sob o aspecto geológico,

hidrogeológico e geoquímico propiciaram a visualizaçåo da situaçåo atual do caso dando

indicações da possível evoluçåo das plumas de contaminação.

Os dados foram analisados e os resultados obtidos foram comparados com os

esperados com base nas bibliografias e observações in situ. As análises realizadas nas águas

subterrâneas, junto à área de aplicaçåo do licor negro, indicaram que a diståncias de até

1.000 metros dos limites da área de aplicaçåo, a qualidade destas águas ficou alterada pela

presença de concentraçöes de ferro de2,2 a 35,0 mg/L e manganês de 0,11 a 3,3 mg/L,

valores estes acima dos padröes de potabilidade estabelecidos pela Portaria 36 do Ministério

da Saúde. As águas de alguns dos poços de monitoramento localizados próximos da área de

aplicaçåo continham também chumbo e bário. Estes metais foram apontados como poluentes

de interesse.

Os aspectos geoquímicos do caso foram estudados, de modo a se obter um melhor

entendimento das causas da presença de elevadas concentraçöes de metais nas águas

subterråneas. Concluiu-se que está ocorrendo uma grande interaçåo entre a massa de

poluentes dos resíduos infiltrados e os constituintes da formaçåo geológica local contribuindo

para a solubilizaçåo do ferro, manganês e, possivelmente, do þário.

O roteiro proposto permitiu a ordenação das informaçöes evidenciando os dados

considerados necessários para complementar a avaliaçåo. Mostrou-se, portanto, como uma



fenamenta poderosa para o diagnóstico, estabelecimento das próximas etapas e balizamento

da tomada de decisão tendo em vista a recomendaçåo da melhor altemativa de intervençåo

para controle da poluiçåo do solo e das águas subtenâneas.
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ABSTRACT

ln order to develop and test a guideline for the investigation of contaminated areas, an

old disposal site, that received black liquor and wastes from a paper industry, was selected.

The lack of methodology, criteria and specific legislation has emphasized the need for

adoption of a systematized evaluation of contaminated areas with the purpose of avoiding to

make inadequate decisions based on poor investigation data.

A research in similar cases was made in order to evaluate, theoretically, the potential

risk associated to black liquor disposal. This included characterization of the pollutants, lignin

properties and fate in the environment, wastes origin, data on toxicity of the organic

compounds potentially present and metals identified in groundwater at the site.

The geological, hydrogeological, and geochemical characterization of the area provided

a visualization of the whole situation and superficial aquifer contaminants plume spread and

attenuation.

Data were analyzed and the obtained results were compared to those of literature and

in situ observation. Groudwater analysis showed that at distances up to 1,000 meters of the

black liquor is disposal site boundaries, iron and manganese were found at concentrations

lrom 2.2 to 35.0 mg/L and from 0.11 to 3.3 mg/L respectively. These values were higher than

potability standards established by Brazilian Ministry of Health Regulations (Portaria 36). Some

of the monitoring wells close to the disposal site contained also lead and barium. These metals

were selected as pollutants of interest.

Geochemical aspects of the case were studied in order to get a better understanding of

the metal presence in the groundwater in this area. lt was concluded that the interaction

occuning between the geological formation and the leaching of pollutants in this area are

responsible for the solubilization of iron, manganese and probably also barium.

The proposed guideline, in the form of a checklist, was very useful in organizing the

information collected, as a guidance for the analysis of the data and to point out missing data

needed to complete the evaluation. lt was considered a powerful tool in the diagnosis of the

case and the establishment of further steps. lt also supported the decision making process in

defining the best alternative and recommendations for intervention regarding soil and

groundwater pollution control.
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1. TNTRODUçAO

No Estado de Såo Paulo, a avaliaçäo de áreas contaminadas vem sendo efetuada de

forma especffica, caso a caso. Alnda que cada área se apresente como única em face da

combinação de suas caracterlsticas particulares, é possível observar alguns pontos em

comum entre os diversos casos, tendo em vista estabelecer uma metodologia e um roteiro
para o estudo dos mesmos.

O desenvolvimento de um roteiro para avaliação de áreas mostra-se como ferramenta
importante para o balizamento de pesquisas acadêmicas de áreas contaminadas e também
para a orlentaçäo dos responsáveis por tals locals, empresas prestadoras de serviço, para os
órgãos ambientais nas suas açöes de controle de poluiçäo, em análises de projetos e no
estabelecimento de açÕes para remediaçäo dessas áreas.

O presente estudo refere-se à avaliação ambiental de uma área onde ocorreram
alterações significativas na qualidade do solo e das águas subterrâneas, causadas pela
aplicaçåo de licor negro gerado numa indústria de fabricaçáo de celulose e pela destinaçäo de
lodo do sistema de tratamento de uma indústria de fabricaçäo de papeläo.

Neste estudo, a partir de um caso de contaminação associado à destinaçäo de
resfduos no solo, serão identlficados os principais aspectos ambientais de interesse para a
investigação da contaminação do solo e das águas subterrâneas, com ênfase nos aspectos
hldrogeológicos. A identificação de todas as questöes pertinentes tem por objetivo permitir a
análise dos aspectos efetivamente necessários para a avaliaçäo da área contaminada e
tomada de decisão.



OBJETIVO

Este estudo tem 2 objetivos básicos:

. elaboração de um roteiro elencando elementos considerados relevantes para o
diagnóstico e avaliação de áreas contaminadas, e

. avaliaçäo da contaminação de área utilizada para disposiçäo de licor negro e
resíduos de uma indústria de fabricaçäo de papel, incluindo aspectos de análise

de risco, tendo em vista a aplicação e aprimoramento do roteiro .
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3. DESCRTçAO DO CASO

Trata-se de uma área na qual foram infiltrados resíduos de licor negro gerados numa

indústria de fabricação de celulose onde, posteriormente, foram também destinados reslduos

de lodo do Sistema de Tratamento de Águas Residuárias da fabricaçäo de papel da mesma
indústria.

O histórico da contaminaçäo e as descrições da área apresentadas foram baseadas
em relato do representante da indústria responsável pela disposição dos resfduos e nos
relatórios das empresas ECOPAM (ECOPAM, 1988a, 1988b, 1993), H¡DRo AMBIENTE
(ECOPAM/HIDRO AMBIENTE, 1993) e CSD/GEOKLOCK (CSD/GEOKLOCK, 1990, 1991 e
1ee2).

3.1. Descriçäo da área

A área de estudo, denominada Fazenda Contendas, localiza-se no município de
Valinhos no Estado de Säo Paulo a cerca de 90 km da capital. O acesso é efetuado pela
Rodovia D. Pedro I na altura do km 119.

A área, de topografia e conformaçäo irregulares, apresenta um relevo de colinas com
vertentes convexas e topos arredondados ou tabulares. Este quadro foi esculpido em
materiais de porosidade intergranular, resultantes do intemperismo das rochas
gnáissicas/xistosas do embasamento pré-cambriano da regiäo.

Limita-se em sua face Nordeste com a Rodovia D. Pedro I e a Sudeste com o Aterro
Municipal de Valinhos.

Os limites da área de aplicaçäo encontram-se a 350 m do Rio Atibaia, a montante da
captação da ETAS de Campinas e a 1OO m da Rodovia Dom Pedro l. Na Figura 1 está
indicada a localizaçáo da Fazenda Contendas.
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3.2. Processo lndustrlal - orlgem dos resfduos

3.2.1. Llcor negro

O resíduo de licor negro do caso em estudo foi gerado no processo de produção da

celulose a partir do pinus e do bagaço de cana de uma indústria que utilizava um sistema kratt

modificado e não realizava o branqueamento da polpa. As etapas báslcas do processamento

consistiam em:

. preParaçäo das toras de pinus através da remoção da casca e reduçäo das toras a
cavacos em um picador; e

. extração da polpa do pinus e do bagaço de cana através de digestão seguida de lavagem

e filtraçäo.

Na etapa de extração da polpa, os cavacos eram alimentados num digestor onde era
introduzida soda para separaçäo das fibras da lignina e demais substâncias presentes na
madeira. Ao final do cozimento formava-se uma massa preta constituída de uma parte líquida,

denominada llcor negro, na qual ficavam dissolvidas as ligninas degradadas, sais de ácldos

orgânicos da reação dos carboidratos com a soda e algumas resinas e ácidos gra(os
extraldos da madeira e uma parte fibrosa, constituida da celulose deslignificada, a qual era
entäo encaminhada para processo de limpeza e era utilizada na fabricaçáo do papel.

A fábrica utillzava soda cáustica a 5}o/o para o cozimento das fibras numa
concentraçäo de I a 10 7o sobre as fibras secas no processamento do bagaço de cana e de
10 a 157o para os cavacos de pinus onde era acrescentado também 1% de enxofre. O único
controle realizado na época era referente à concentração de soda no resíduo líquido
resultante, denominado licor negro, que era de 2 a 3 g/L (RIGESA, lggg). Melhorias

introduzidas no processo permitiram uma redução nessa concentraçåo a qual resultou em 0,g
a 0,4 g/L de álcali ativo no licor negro residual, para o processamento do bagaço de cana.

A produçäo mensal de papel na época era de cerca de 100 toneladas que era obtida a
partir de aparas adquiridas de terceiros (50%), celulose do bagaço de cana (4C,/o,)e celulose
do pinus (1t/ol.

Atualmente, as indústrias de fabricação de celulose adotam sistemas de recuperaçäo
que visam o reaproveitamento dos produtos químicos e da energia do licor negro, evitando,

assim, o descarte deste despejo (Alves, 1995 & Bonsor, 1989). A Figura 2 apresenta o

fluxograma típico de uma indústria moderna de produção da celulose incluindo as etapas de
recuperaçåo do licor negro (concentraçäo, combustão, decantação e caustificação). No
fluxograma está destacado o processamento empregado na unidade de Valinhos.
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Flgura 2. Fluxograma esquemátlco do processo Kraft de fabrlcaçåo da celulose

3.2.2. Lodo do sistema de tratamento de águas residuárias

Os lodos que vêm sendo dispostos na área da Fazenda säo oriundos do sistema de
tratamento de águas residuárias (STAR) do atual processo de fabricaçäo de embalagens e
papel para embalagens. Esta fábrica utiliza como matéria prima aparas de papelão obtidas de
aparistas externos (7O%l e o seu próprio refugo da fabricação de caixas (gOZo).

O processamento industrial consiste, basicamente, na desagregação das aparas,

separação dos reieitos e refinação. A pasta obtida vai para a máquina de papel e em seguida
para a onduladeira, montagem da chapa, impressäo e expediçäo.

As águas residuárias geradas na indústria passam por um s¡stema de tratamento
constituído de filtro, flotador, lagoa de aeraçäo, decantador secundário e lagoa de polimento.

O lodo biológico do decantador é então misturado com uma suspensão de material celulósico
proveniente da espuma do tanque flotador, com as águas residuárias de lavagem das

AOEIISADOR
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0rs$r,ucro
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bandejas, tanque de cola (amido), lavagem de bacias e de equipamentos de impressão (tinta

base água). Esta mistura é neutralizada com sulfato de alumínio até pH 6,0-6,5 e entäo é

centrifugada (ECOPAM, 1 988b).

3.3. Hlstórico

3.3.1. Dlsposlçåo de llcor negro

No período de 1962 a 1975 foram infiltrados resfduos de licor negro numa área de

aproximadamente 25 hectares da Fazenda Contendas. Na Figura 3 estäo indicadas as áreas

de aplicação de licor negro.

Entre 1962 e 1970 os resíduos eram transportados à Fazenda através de caminhão.

Em 1970, com a finalizaçäo da construção de uma adutora de 15 km, os resfduos passaram a

ser bombeados para a ârea de aplicação. Em 1976 a indústria deixou de produzir celulose e

de gerar o resíduo de licor negro, passando a fabricar apenas papel e papelão a partir de

aparas e da celulose produzida em outras unidades do grupo.

Considerando a produção mensal de 100 toneladas de celulose e a destinaçäo na

área de 'lo}% do licor negro produzido (cerca de 22O mt/mês¡ e uma eficiência de B0% no
processo, estima-se que tenham sido descartados mensalmente na Fazenda cerca de 6
toneladas de matéria orgânica, expressa em termos de DBO (totalizando 1.008 toneladas) e

2,9 toneladas de sódio (totalizando 450 toneladas). Além de ser aplicado neste local, o licor

negro foi, também, eventualmente, descarregado diretamente na rede de esgoto da cidade ou

aspergido nas ruas da cidade como umidificador do solo.

A disposição na área foi efetuada a partir do topo até a meia encosta das colinas

através de sulcos os quais seguiam as curvas de nível. Atualmente, estes sulcos encontram-

se, em sua maior parte, recobertos por vegetaçäo.

A Figura 4 é uma reproduçáo parcial da foto aérea datada de 15 de agosto dø 1972 -

(foto ne 33.267). Nesta figura pode-se observar sulcos com líquido e sulcos preparados para

aplicação.
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Destaque das áreas com sulcos preparados para aplicaçäo e sulcos

com líquido

Flgura C. Area de aplicação de licor negro - Foto Aérea19721

Legenda:

3.3.2. Disposiçäo de lodo do Sistema de Tratamento de Águas Residuárias

Na Figura 3 está indicada a ârea da Fazenda Contendas utilizada para a disposiçåo de
lodos gerados no STAR no período de 1978, quando da implantação do sistema de
tratamento na indústria, até 1gg5.

A produção desse lodo é muito variada. Em 1995 a geração média foi de 1.OOO Vmês
de lodo com 85,6% de umidade.

lnicialmente, esta disposiçäo foi efetuada de forma desordenada, o lodo decantado era
simplesmente depositado nas depressões existentes no terreno sem qualquer cobertura. Em

setembro de 1987, a empresa responsável removeu o lodo que estava acumulado nas
depressóes do terreno e efetuou sua disposição em áreas do terreno que sê mostravam
erodidas, incorporando o resíduo com solo na proporção de 3 partes ou mais de solo para
uma parte de resíduo. Atualmente, o resíduo de lodo do STAR é centrifugado na indústria,

t 
1eprglução_Parcial da Foto na 33267 - Secretariada Agricultura do Estado de Sáo paulo, projeto Sp,
Quadrfcula SF 23YAVI e V, Escala aproximada 1:25.00õ
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sendo, em seguida, espalhado, na fazenda, em grandes valas, dotadas de contençäo, para
que seja alcançada desidratação complementar. Periodicamente, estes lodos säo removidos

dessas valas e transportados para antigas áreas de aplicação do licor negro, na própria

Fazenda, onde säo misturados com solo e recobertos. Sobre as áreas recuperadas foi feito o
plantio de eucaliptos.

Considerando que a produçäo média no período de 1978 a 1995 foi de 112 Vmês de
lodo (base seca), estima-se que tenha sido disposto cerca de 24.000 toneladas de lodo (base

seca) na área da Fazenda Contendas.

3.3.3. Outros usos da área

Antes da sua utilizaçäo para o recebimento do licor negro, a Fazenda Contendas
dedicava-se ao cultivo de café e de algumas árvores frutíferas.

Parte da antiga área da Fazenda, constituída por um talvegue a sudeste das principais
áreas de aplicação, foi desapropriada pela Prefeitura do Município de Valinhos, e declarada
de utilldade pública, destinada a aterro sanitário. Em 1g82 iniciou-se a operaçäo, neste local,
do Aterro Sanitário Municipal onde são recebidos resíduos domésticos e alguns resíduos
industriais do municfpio. Já por ocasiåo da elaboração do projeto do Aterro, durante os
estudos de caracterizaçäo da área, observou-se a influência do licor negro na coloração das
surgências da área.

A parte nordeste da antiga Fazenda foi desapropriada para a construção da Rodovia
D. Pedro l.

3.3.4. ldentificação da contaminaçäo

Em 1987, quando da execuçäo de reparos na Rodovia Dom Pedro l, notou-se a
presença de líquidos com forte coloraçäo que se acumulavam nas escavaçöes e flufam dos
taludes e barrancos da redondeza a cerca de 150 m a jusante dos lim1es da área de
aplicação.

Análises realizadas no líquido coletado pela tubulaçáo de águas pluviais localizada no
km 118,4 da Rodovia D. Pedro l, indicaram que o mesmo apresentava uma DBO5 de
800 mg/L, forte coloraçäo e pH alcalino e que essas águas eram oriundas principalmente de
uma drenagem que atravessava a rodovia nesse local.

Estes líquidos, constituídos pelo licor negro infiltrado e já diluído, serão chamados
lixívia em funçäo do pH e da sua origem relacíonada com os líquidos alcalinos utilizados na
extração da polpa da madeira, os quais, comumente, também säo denominados
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genericamente de lixfvia. A indústria, antiga proprietária da área, instalou um tanque de aço

inox com 4.000 litros de capacidade, dentro de um dique de contenção construldo em

concreto. Este tanque foi ligado a um funil coletor denominado "calha coletora" para o desvio

das águas coletadas no dreno de águas pluviais da Rodovia. A coleta da lixlvia teve infcio em

abril de 1988 e prossegue até a presente data. Em 1994 estavam sendo removidos em média

3.500 Udia de lixfvia. Em 1995 iniciou-se, em fase de teste, slstema de bombeamento

lnstalado no poço de monitoramento PZ-17, com o objetivo de remover a lixfvla presente no

subsolo, e conter a pluma de polulção.

As obras de ampllaçäo do Aterro Sanitário de Valinhos - 4a. Etapa, iniciadas em 19g5,

lnterceptaram um bolsäo de licor negro na zona nåo saturada. Foi instalado um dreno o qual

encaminha os lfquldos coletados para as lagoas de tratamento de chorume do Aterro, Nåo

está sendo felto nenhum controle quanto a quantldade ou qualidade dos lfquidos coletados

neste sistema.

A Flgura 5 apresenta a foto da área de disposiçäo de lodo e do Aterro Sanitário de
Valinhos reallzada por volta de 1988, onde pode-se visualizar os sulcos onde era felta a
aplicaçäo do licor negro.
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Flgura 5. Foto da área de disposição de lodo e do Aterro Sanltárlo de Vallnhos
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4. REVISAO BIBLIOGRÁFICA

4'.1. Casos de contaminaçäo das águas subterrâneas decorrentes da
dlsposlção de resfduos de llcor negro e de resfduos da madelra

A prática da aspersáo do resíduo de licor negro no solo é citada em literatura datada
de 1971 (Guerri, 1971). De acordo com o autor, a empresa "Weston Paper and Manufacturing
Co.", por ocasiáo da implantaçáo de sistema de extração da celulose da madeira pelo
processo sulfito, realizou uma investigação para identificar o método mais eficiente para a
disposiçäo do licor negro residual da operaçäo. Seu principal objetivo era a remoçåo de
1OO% da DBO representada por este despejo. A companhia optou, na ocasião, pela aplicaçäo
deste resíduo, por aspersão, no solo numa área de 200 acres e considerou este como sendo
o sistema de tratamento para os cerca de 750.000 litros de licor negro gerados diariamente.

Conforme descrição apresentada, eram aplicados, semanalmente, cerca de 1 cm de
licor negro com uma concentraçäo de 1Oo/o de sólidos e deixava-se o lfquido percolar. Um
sistema de tubulaçöes para drenagem coletava os líquidos de escoamento superficial da área
e os aspergia novamente no local. Esta prática durou pelo menos 10 anos.

Durante o período da aplicaçäo näo foi realizada nenhuma investigaçäo na área.
Algumas informaçöes sobre a composiçäo qulmica do licor negro aplicado säo apresentadas
na Tabela 1.

Tabela 1. Gomposiçåo qufmlca do licor negro aspergido pela Weston Paper em Terre.Haute,
lndlana.

parâmetros (resultados em base seca)

sólidos totais %

sódio total 7o

enxofre total %

carbono o/"

hidrogênio %

sulfato %

pH

11,3

16,4

7,4

31,14

3,45

5,45

7,55
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Um estudo realizado em 1988 por estudantes de pós graduaçäo da Universidade de

Waterloo (Dewaele & Acton, 1988) avaliou o caso da Weston. Estimando-se que em 10 anos

teriam sido aspergidos nos campos cerca de 2,8 bilhões de litros de resíduo e considerando

uma concentração de tanino e lignina de 1.000 mg/L no licor, a quantidade total de tanino e
lignina aplicada seria de 2,8 milhöes de quilos. Esta quantidade, conforme o estudo, seria

suficiente para contaminar cerca de 7 quilômetros cúbicos de água a um nfvel de

concentraçäo de tanino/lignina superior a O,4 mg/L, nível este em que haveria percepçäo de

cor e cheiro.

O sistema de aplicaçäo era projetado para alcançar quase 1OO/o de inflltração e

"assegurava uma remoção de 1OO/o da DBO representada pelo licor negro" do efluente final

da indústria. No entanto, esta eficiência não considerava a persistência do licor negro.

Robertson et alii (1984) citam um caso muito similar ao em estudo, ocorrido em La

Tuque, Quebec no Canadá. A indústria de fabricação de papel e celulose CIP descartou licor

negro, de forma intermitente, no período de 1970 a 1979, em valas de infiltração de areia
adfacentes à indústria. Em 1980 foi identificada contaminação e presença de cor em

nascentes 800 m a jusante das valas. Esta descoberta fez com que se iniciasse um programa

de amostragem das águas subterrâneas em 1981 as quais continuam sendo monitoradas
(Robertson, 1994 - comunicaçåo pessoal). A indústria, que utiliza o processo kraft, não laz o
branqueamento da celulose.

A Tabela 2 apresenta composiçäo química provável do licor negro bruto de
características similares ao que teria sido descartado na área.

Tabela 2. Composiçåo qufmlca provável do llcor negro descartado na área em La Tuque, Quebec

sódio (mg/L)

potássio (mg/L)

sulfato (mg/L)

Dao (mg/L)

pH

26667

80s

3450

215400

12,8

Para o monitoramento e mapeamento da pluma, foi instalada uma rede de 12 poços

de monitoramento multi-nível, permitindo tazer a amostragem em cada ponto em 3 a 7 nlveis

diferentes, a profundidades variando de 3 a25 metros. Os depósitos superficiais, identificados

nas prospecçöes realizadas, constituem-se de sedimentos de areia de granulação fina a
média onde está localizado o aqüífero freático.
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Os resultados da amostragem realizada em 1981 revelaram que a infiltraçäo resultou

numa pluma de contaminaçäo que se estendia até 900 m a jusante do ponto de disposição

com 400 m de largura, penetrando até mais de 20 m de profundidade abaixo do nfvel do

lençol freático. A presença de uma área de recarga contribuiu para a formaçäo de uma

pequena camada de água menos contaminada sobreposta à pluma.

O estudo identificou, através dos poços multi-níveis, as zonas onde o aqüífero

apresenta um movimento de afundamento, as de movimento ascensional e a regiäo de

descarga do aqüífero. Nenhum dos poços instalados estava fora da área de lnfluência da

pluma de poluentes. Limitações dos equipamentos de perfuraçäo impediram a execuçäo de

poço de monitoramento a montante da área e a identificação da extensåo da pluma em

profundidade.

A pluma caracteriza-se pela presença de altos nlveis de sódio (até 2.970 mg/L),

cloretos (até 587 mg/L), alcalinidade (até 2.710 mg/L), DQO (até 10.800 mg/L), DBO (até

2.000 mg/L), tanino + lignina (até 780 mg/L) e pH elevado (até 9,3).

Os autores estimaram uma velocidade aparente para o avanço da pluma de sódio e de

tanino - lignina de 80 metros por ano com base na localização da pluma em relação à fonte, e

verificaram que esta velocidade é muito próxima daquela calculada usando as características

do aqüffero e a Lei de Darcy, sugerindo que não está ocorrendo atenuação desses poluentes.

Säo apresentadas consideraçöes adicionais quanto à atenuação dos poluentes.

Tomando-se o sódio como espécie conservativa, dadas as características do aqüÍfero em

estudo, foi possível estimar o grau de atenuaçáo por dispersão e diluiçäo com base na

reduçäo da concentraçåo de sódio ao longo do fluxo da pluma. As atenuaçöes especfficas de

cada um dos demais poluentes foi calculada a partir da comparaçáo das relações de suas

concentraçöes com as do sódio. Observou-se um virtual desaparecimento dos compostos

orgânicos que podem ser avaliados através da medição da DBO, no entanto, o tanino e a
lignina, considerados compostos orgânicos mais inertes, não pareceram ser grandemente

removidos.

Foram realizadas pesquisas mais detalhadas em duas amostras coletadas a 200

(BP-1) e 550 metros (BP-g) do ponto de disposição, numa profundidade de 16,8 e 22,6 m

respectivamente. As amostras foram analisadas para determinaçäo de carbono orgânico total,

sódio, e foram submetidas a diálise para avaliação da fração com peso molecular superior a

2.000. Os resultados são apresentados na Tabela O.
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Tabela 3. Anállses especials efetuadas

parâmetro BP-1 BP-9

carbono orgânico total (COÐ (mg/L)

sódio (mg/L)

fraçáo com peso molecular > 2000 (mdL de COT)

1000

2600

380

De acordo com os autores, estes resultados parecem indicar que está havendo uma
redução da matéria orgânica na pluma por outros mecanismos além da diluiçäo e da
dispersão hidrodinâmica, ainda que a concentração de sódio tenha aumentado com a
distância.

O trabalho apresenta, também, curvas do espectro de adsorção ao infravermelho das
duas amostras e compara com a do ácldo fúlvico do solo, sugerindo a presença de compostos
similares nas 3 amostras e de vários dos grupos funcionais contendo oxigênio, o que se
mostra consistente com o fato da matéria orgânica presente ser oriunda da madeira,
Comparando-se os espectros do ponto BP-1 com o do BP-9, estes parecem indicar que não
há muita alteração estrutural da matéria orgânica presente, sugerindo que este material näo é
preferencialmente alterado durante a biodegradação. Estes dados, aparentemente, mostram
que outras frações orgânicas, provavelmente de peso molecular menor, estäo sendo
biodegradadas, produzindo a atenuação observada da DBo e Deo.

Os autores comentam que os níveis elevados de matéria orgânica e sulfato do licor
negro, provavelmente produzem condições favoráveis para que logo ocorra a ação das
bactérias redutoras de sulfato favorecendo a rápida atenuação do sulfato, conforme
observado. No entanto, ressaltam que não fica esclarecido o destino do enxofre reduzido,
podendo parte deste ter sido removida por precipitaçäo na forma de FeS2. A precipitaçáo do
sulfeto poderia imobilizar outros metais presentes no licor negro.

' Dewaele & Acton (1988) também estudaram este caso e compararam os dados de
1981 com um relatório de uma amostragem realizada em 1986. Segundo este novo estudo da
ârea, a atenuaçäo da pluma de contaminantes, observada entre 1gB1 e 19g6, estaria sendo
controlada pelas heterogeneidades presentes no aqüífero arenoso, tendo sido observada uma
melhoria gradual da qualidade das águas nas camadas de elevada permeabilidade, após a
interrupção do descarte do licor negro. A persistência dos teores de sódio, DeO e tanino -

lignina nas camadas de baixa permeabilidade mostra-se como decorrente das baixas
velocidades das águas subterrâneas e reduzido fluxo dos contaminantes.

1980

1800

580
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As amostras de 1986 também indicam que o sódio e o tanino - lignina estariam sendo
atenuados apenas pela dispersão. Manteve-se a hipótese da reduçåo do sulfato mediada por
reaçöes microbiológicas. Porém, supõe-se que à medida que a pluma avança, exista um
gradual retorno às condiçöes oxidantes, quando o sulfeto reduzido seria remobilizado,
resultando num aumento das concentrações de sulfato, que é aparente na área mediana da
pluma.

Conforme avaliação de Robertsonl, as diferenças observadas entre as concentrações
medidas e as esperadas para os poluentes monitorados poderiam estar relacionadas a zonas
de fluxo lento. Outra possibilidade seria de que estas águas subterrâneas apresentam uma
elevada carga de materiais dissolvidos e que, devido à sua densidade um pouco maior,
estariam, agora, ocupando piscinas estagnadas no fundo do sistema de fluxo e tornaram-se
isoladas do fluxo principal.

Sweet & Fetrow (1975) descrevem um caso de investigação da poluição das águas
subterråneas iunto a uma área de acumulaçäo de resíduos de madeira. O l¡iviado gerado por
este resíduo apresenta materiais que causam odor na água e que se caracteriza pela cor. Na
investigação realizada obseryou-se odor e uma coloraçäo marrom-amarelada na água dos
poços a partir de concentrações de 0,4 mg/L de ácido tânico.

4,2. Caracterização dos resfduos

4.2.1. Caracterizaçåo química do resíduo de licor negro

Na polpaçåo alcalina das madeiras pelo processo sulfato, também denominado
"processo kratt", säo utilizados os íons hidroxila e sulfeto de hídrogênio para que ocorra a
deslignificaçäo (SENAI & lPT, 1988). Em outro processo, denominado "processo soda,,são
usados apenas lons hidroxilas. As principais reações que ocorrem durante a polpação alcalina
säo as de clivagem das unidades básicas da lignina. Tipicamente, os carboidratos e ácidos
presentes reagem com o hidróxido de sódio formando sais orgånicos de sódio e as
denominadas álcali-ligninas. Durante o processo, reações de condensaçäo competem com as
que levam à dissoluçåo da lignina (Grace, T. sem data).

Trata-se, portanto, de um processo de engenharia onde a variedade de reações
qulmicas envolvidas influencia grandemente a composiçåo do licor negro resultante, Além do
processo de polpação empregado, essa composiçäo depende do tipo de madeira (matéria-
prlma) que está sendo empregado já que as composiçöes químicas das diferentes espécies
também variam grandemente.

I Unlversidade de Waterloo, comunicaçáo pessoal
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Näo se dispöe de nenhuma análise do licor negro gerado pela indústria em estudo,

antes da sua infiltraçäo. A indústria processava pinus e bagaço. As informações apresentadas

a seguir, encontradas na literatura, referem-se a estudos de caracterização do licor negro de

indústrias que utilizavam, conforme indicado, coníferas, eucalipto e pinus como matérias
primas. Observa-se, a partir das Tabelas 4 e 5, que o licor negro apresenta, tipicamente,

cerca de 18% de sódlo. A Tabela 6, por sua vez, apresenta resultados de um interessante

estudo sobre as concentrações esperadas para outros componentes.

A Tabela 7 apresenta a caracterização da lixívia coletada no tanque de acumulaçåo
junto à Fazenda Contendas em 1998.

Tabela 4. Caracterização do licor negro de algumas indústrlas

origem
parâmetros (%, base seca) pinus

(usina 1)*

pinus

(usina 2)*

conffera* média de 28
indústrias *

lignina

hemicelulose e açúcar
eltrativos
ácidos sacarfnicos

ácido acético

ácido fórmico

outros ácidos orgånicos
metanol

com postos orgânicos desconhecidos
sais inorgânicos

sódio organicamente combinado
compostos inorgânicos
desconhecidos

enxofre, S

sódio
potássio

28,9

1,1

6,7

3,5

4,5

5,5

18,6

10,1

31,1

1,3

517

18,8

5,2

1,0

19,0

20,3

8,7

41,0

4,0

28,O

5,0

3,0

2r1

3,0

16,0

5,8

3,9

18,7

1,4

Fontes: * Bonso¡ 1989

* Grace, 1977
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Tabela 5. Anál¡se elemontar de llcor negro de eucalipto . processo sulfato. dados de 5 lndústrlas

carbono

hidrogênio

oxigênio

nitrogênio

enxofre

sódio

31,4 35,0

3,1 3,5

33,9 36,4

1,3 1,9

6,3 4,5

24,O '18,7

33,2 33,5 32,8

3,6 3,2 3,0

39,0 36,5 44,1

o,7

3,2 6,6 5,1

20,3 20,2 15,0

Fonte: Assumpçäo, 1 983.

Tabela 6. Anállse do llcor negro - processo alcallno . média de 28 lndústrias

elemento módia
(ppm)

faixa de variaçáo

(ppm)

cálcio

magnésio

sllica (SiOr)

alumfnio

ferro

manganês

boro

vanádio

cobre

360

184

2440

139

91

96

202
111

77

40-1300

140-240

460-1800

32-300

s6-120

42-220

49-680

7-600

7-s10

Fonte: Grace, 1977

Tabela 7. Caracterlzação da lixfvia do tanque de acumulação junto à Fazenda Contendas

data média
a00./93

out./93

bário (mg/L)

chumbo (mdL)
fenóis (mg/L)

ferro total (mg/l-)

sódio (mg/L)

condutividade (pS/cm)

Dao (mg/L)

pH

resfduo total (mg/L)

2,66

o,82

ND

70,7

1682

1 100

1033

8,5

2223

19
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4.2.2. Caracterizaçåo química do lodo do STAR

O resíduo de lodo proveniente do sistema de tratamento de águas residuárias, é

resultado da mistura de 3 resíduos. A composiçäo dessa mistura, antes da centrifugaçäo, é:

7O7o em volume de lodo biológico do processo de lodos ativados;

15a25o/odelodo primárioconstituído de fibrase fibrilas de celulose provenientedo

tanque flotador; e

5 a 15o/o de águas de tintas flexográficas e resíduos de cola de amido.

Com base nas análises do resíduo de lodo centrifugado do STAR, este lodo é

classificado como Classe ll, segundo a norma da Associaçäo Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT) NBR 10.004 - "Resíduos Sólidos - Classificaçäo".

As Tabelas 8, 9 e 10 apresentam as análises realizadas para a caracterizaçäo e

classificaçäo desse lodo, Os líquidos lixiviados e solubilizados analisados foram obtidos

através de ensaios de lixiviação (Norma ABNT NBR 10.005 "Lixiviação de Reslduos - Método

de Ensaio") e solubilizaçäo (Norma ABNT NBR 10.006 "solubilizaçäo de Residuos - Método

de Ensaio").

Tabela 8. Lodo do STAR - Anállses reallzadae no llxlvlado

3ÙlÙil87 ?2losl87 13losl92 18/10/93 limite *

arsênio (mg/L)

cádmio (mg/l-)

chumbo (mg/L)

cromo total (mgiL)

fluoretos (mg/L)

mercúrio (mg/L)

pH

prata (mg/L)

selênio (mg/L)

o,24 O,17

0,023 0,176

0,14 O,24

ND ND

0,01

ND ND

0,060 ND

<0,20

0,0002 0,0054

5,1 5,2

ND

0,02

5,25,3

5,0

0,50

5,00

5,000

150,00

0,1000

5,0

1,00

Anállses reallzadas pela TCA
* llmlte máxlmo para classiflcaçáo como resíduo náo perlgoso conforme NBR 10.004
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Tabela 9. Lodo do STAR - Análleeg realizadae no solubllizado

3olÙil87 æ.loslÙ7 13l0gl92 18/10/93 limite *

bário (mg/L)

chumbo (mdL)

cloretos (mg/L)

dureza total (mg/L)

fenol (mg/L)

ferro total (mg/L)

fluoretos (mg/L)

manganês (mdL)

mercúrio (mg/L)

pH

sódio (mg/L)

suJfato (mg/L)

0,10 0,25

s12
780 489

o,17 0,07

0,4

0,14 0,26

<o,2 1,0

0,45 0,05

48 250

10 500

ND 0,001

o,7 0,3

<0,20 1,50

2,3 0,1

<0,001 0,001

6,9

116 200

150 400

ND

0,0001

5,2 6,3

Anállses reallzadas pela TCA
* llmlte máxlmo para classificaçåo como resfduo lnerte conforme NBR 10,004

Tabela 10. Lodo do STAR - Análieee realizadas na massa btuta

30/06/93 04112195't1112195

arsênio (pg/g)

bário (pg/g)

cádmio (pg/g)

chumbo (pg/g)

cobre (pg/g)

cromo total (pg/g)

ferro (pg/g)

manganês (pg/g)

mercúrio (pdg)

resfduo volátil (7")

zinco (pg/g)

ND

4

327

498

185,0

572

267

ND

s99

3,2

464

5

126

290

85,1

9001

236

9,1

350

3,1

476

3

129

330

82,6

7940

248

8,1

365

Amostra de 1993 - anállses realizadas pela TCA
Amostras de 1995 - anállses reallzadas pela CETESB
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4.2.3. Caracterizaçåo toxicológica dos resíduos

Neste item são apresentados dados de toxicidade do licor negro e dos metais tóxicos

presentes nas águas subterrâneas. Estas informaçöes representam importante subsídio para

a identiflcação dos poluentes mais significativos do ponto de vista de proteção à saúde

pública para o caso em estudo.

4.2.3.',.Toxicldade do llcor negro

Um estudo realizado para o Cooperative Pollution Abatement Research (CPAR) pelo

British Columbia Research (1973) identifica os sabões de ácidos resinosos (isopimarato,

abietato, dehidroabietato e sandaracopimarato de sódio) como responsáveis por 82olo dos

componentes tóxicos não voláteis das águas de uma indústria de fabricaçäo de papel pelo

processo kratt sem branqueamento. Os outros 18% da toxicidade era causada por um grupo

de saböes de ácidos graxos insaturados (oleato, palmitato, linoleato e linoleato de sódio).

Springer (1986) indica as resinas e os ácidos grÐ(os insaturados como os principais

produtos qulmicos tóxicos presentes nos efluentes da extração da polpa no processo kraft.

Um relatório elaborado em 1987 para o Environment Canada (D. Mcleay & Associates
Ltd., 1987) apresenta uma revisão dos principais estudos e relatórios técnicos do CpAR e
artigos publicados entre 1979 e 1984 relativos à toxicidade aquática dos efluentes da indústria
de fabricaçäo de celulose e papel.

Nesses documentos observa-se que a principal preocupação que vem norteando os
estudos mais recentes, relacionados com estes resíduos, eståo voltados para os efluentes de
indústrias que efetuam o branqueamento os quais contêm clorofenóis e outros compostos
clorados tóxicos decorrentes da cloração da polpa que não é o caso da indústria em estudo
conforme descrito no item 3.2 (pg. 6). Além disso, como as fábricas mais modernas não
descartam o licor negro, o qual vem sendo reaproveitado, a avaliaçåo dos efeitos tóxicos do
licor negro estão compreendidos nos estudos que foram desenvolvidos para os efluentes
globais constitufdos pelas águas de lavagem de pisos e equipamentos descartadas que por

sua vez contêm as perdas e vazamentos de licor negro.

As Tabelas 11 e 12 apresentam as faixas de concentrações de ácidos resinosos e
ácidos graxos encontradas nesse efluente e inclui dados medianos das concentraçöes letais
obtidas em bioensaios de toxicidade aguda em condiçöes estáticas com truta arco-íris. A
CL50 refere-se à concentração letal para 50 % da populaçäo testada em ensaio com a
duraçäo indicada. Estes dados permitem uma indicação relativa da toxicidade do efluente.
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Tabela 11. Toxlcidade aguda a peixe e falxa de concentraçåo de ácldos reslnosos em efluentes
de lndúetriae de fabrlcaçåo de celulose pelo processo Kraft, sem branqueamonto

ácido resinoso cL50,96h

(Pg/L)

concentrações nos efluentes (pg/L)

náotratado tratado biologicamente

abiético 700-1s00 30-9970

350-12000

<20-3630

o-2so

dehidroabiético 800-1740 990-5780

330-27600

<20-1930

0-32

isopimárico 400-1000 70-4120

78-1600

<20-1420

0-32

levopimárico 700-1000 <10-2700 <10-30

neoabiético 610-730 <50-1200

pimárico 700-1200 100-1830

38-2s00

<20-890

0-60

Fonte: D. Mcleay & Assoclates Ltd., (1987)

Tabela 12. Falxa de concentragão de ácidos graxos em efluentes de indúetriae de fabricação de
celulose pelo processo Kraft, sem branquoamento

ácido graxo cL50,96h

(pdL)

concentrações nos efluentes (pg/L)

näo tratado tratado biologicamente

linoleico

linolênico

oleico

2000-4s00

2000-6000

3500-8200

<10-1 160

<20-1 10

40-2490

<20-60

<20

<20-'120

Fonte: D. Mcleay & Assoclates Ltd., (1982)

Comparando-se os valores de CL50 para os ácidos graxos fiabela 12) com os dos

ácidos resinosos frabela 11), observa-se que os ácidos grð(os são menos tóxicos aos pe¡xes.

lndividualmente, a maior concentração de ácidos gra(os observada nos efluentes tratados

ainda é menor que a concentraçäo letal. Estes dados canadenses, no caso dos ácidos
resinosos, indicam uma grande faixa de variaçäo para o efluente não tratado e até mesmo
para o tratado podendo alcançar concentrações acima da letal. A origem da madeira utilizada

influi grandemente na concentração desses ácidos, de uma forma geral, os efluentes gerados

nas indústrias que trabalham com as madeiras moles mostram-se mais tóxicos que os das
madeiras duras. Dados levantados pela agência de proteção ambiental dos Estados Unidos,

Environmental Protection Agency (EPA), compilados no relatório de D. Mcleay & Associates
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Ltd., (1987), lndlcam que o tratamento blológlco efetlvamente reduz as concentraçöes dos

ácldos no efluente global das lndústrlas.

Embora a toxlcldade letal do efluente sela relatlvamente alta, estudos lndlcaram que as

concentraçöes que afetam o cresclmento de pelxes, sob condlgões controladas é, na malorla

dos casos malor que 3 a10cl6,

É Oificl¡ preclsar o impacto amblental atribulvel a cada um desses compostos nos

cursos d'água, e sEdlmentos. Estudos reallzados em águas e sedlmentos lndlcaram que o

ácldo ablátlco era o mals comumente encontrado, tanto nas águas quanto nos sedlmentos,

m€smo a dlstânclas slgnlflcatlvas da fontE (3 km), em concentrações dlretamente

relaclonadas com a dllulçåo promovlda pelo descarte no rlo.

Outro aspecto observado nos estudos foi o decréscimo na produçåo de algas próxlmo

ao descarte doe Efluentes nåo tratados de lndústrlas de fabricaçåo de papel, atrlbufdo ao

efelto da cor do efluentE.

Foram reallzados estudos de determlnaçåo da bloacumulação das reslnas em peixes.

O efluente utlllzado rEfEre-se a uma lndtletrla que efetua o branqueamsnto, tendo sldo

calculado o fator de bloacumulaçåo para o total de reslnas e para o ácldo dehldroablétlco. Os

resultados obtldos såo apresentados naTabela i3.

A correlagåo entre a bloacumulaçäo dos constltuintes dos resfduos da lndúsùla em

pelxes comestfireis e o grau de rlsco, se houver algum, para o homem, nåo fol alnda

adequadam ente avallada.
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Tabela 13. Bloacumulaçåo de ácldos reeinosoe de efluentes de indústrla de fabrlcação de papel

(com branqueamento) eob condiçöes corìtfoladas, utillzando truta ralnbow.

constituinte tipo de
efluente

concentração concentração exposiçáo tecido
do efluente do
no estudo constituinte

concentraçáo
no tecido

(pds)

FBC

(fator de
bioacumu-

laçáo)

aparente(7. vlvl (pdL) (dias)

13corpo
todo

ácido não
tratado

I
6

2

2

2

6

18

10

6

3

700

400

200

100

20

30

20

dehidro-

ablético

totalde tratado

ácidos

reslnosos

1

0,5

30

10

bile

bile

3111

196 1

I valor em pg/ml

4.2.3.2.T oxicl dade doe contam ¡ nantes i norgân I cos

No caso em estudo, a presença dos metais bário, chumbo e manganês nas águas
subterråneas é indicativa de risco potencial aos seres humanos e ao ambiente. No anexo
estão listadas algumas propriedades selecionadas para estes elementos.

O Quadro 1 sumaria dados de toxicidade crônica e subcrônica para o bário, chumbo e
manganês (EPA, 1989a). Quanto à carcinogenicidade o chumbo está classificado nesse

trabalho como 82 - (Provável carcinogenicidade a seres humanos), evidência suficiente da
carcinogenicidade a animais com evidência inadequada para seres humanos. Os demais

compostos não constam das listagens de compostos carcinogênicos.
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Quadro 1. Dados de toxicidade crônica e subcrônica (EPA 1989a)

composto

bário crônico

exposição

inalaçáo; oral

1,15 mg BaCO3/m3 (0,80

mg Ba/ mJ + horaldia por

4 meses (0,14 mg

Balkg/dia); 100 ppm Ba

como Ba Cl2 (5,1 mg

Balkgidia) em água

potável por s 16 meses

bário subcrônico

inalação

espêc¡es

1,15 mg BaCO3/m3 (0,80

mg Bai m1 ¿ noraloia por

4 meses (0,14 mg

Baikgidia); 100 ppm Ba

como Ba Cl2 (5,1 mg

Baikgldia) em água

potável por s 16 meses

rato

oral

efeito de interesse

inalaçáo; oral

chumbo crônico

rato fetotoxicidade;

pressão sanguínea

aumentada

chumbo

subcrônico

dose de referência (DRf)

inalaçeo [mg/m-

(mg/kg/d¡a)l

rato

lN; lN

sE-4 (1E-4)

rdo

lN; lN

oral

(mg/kg/d¡a)

fetotoxicidade;

pressáo sanguínea

aumentada

fator de incerteza

IN

sE-z

inalação

IN

IN

sE-3 (1E-3)

oral

1000

ele¡tos sNÇ;

efeitos SNC

IN

100

5E-2

lN; lN

100 100

IN

IN

IN

IN



Quadro 1. (continuaçäo) Dadas de toxic¡dade crônica e subcrônica (EPA 1989a)

composto

manganês

crônico

exposiçáo

inalaçáo;oral

0,3 mg/m3 ocupacional

(2,1 mg/dia); 1 mg MnOle.

4HzO lLpor > 2 anos (22

mg Mr/kg/dia) em água

potável

!u

manganês

subcrônico

rnaEçao

espécies

0,3 mg/m3 ocupacional

(2,1 mg/dia); 1050 ppm

Mn como Mn3 Oo a partir

do 1o dia de gestaçáo até

224 dias de idade (52,5

mg Mr/kg/dia)

humano

Legenda

lN - dado não disponívelou não aplicável

DFlf - Dose de Referência

SNC - Sistema Nervoso Central

oral

efeito de interesse

inalaçáo; oral

rato

humano

SNC; SNC

dose de referência (DRf)

inalação [mg/m"

(mgiksidia)l

rato

1E-3 (3E-4)

SNC;reproddivo

oral

(mg/kg/dia)

fator de incerteza

2E-',|

¡nalaçao

1E-3 (3E-4)

oral

100

sE-1

100

100 100



4.3. Características da lignina

As ligninas são produtos naturais complexos que juntamente com a celulose

constituem a parte lenhosa de plantas como arbustos e árvores. As ligninas são polímeros

que apresentam elevado peso molecular cujas estruturas exatas não säo conhecidas. Estes

polímeros são compostos de três blocos básicos: o álcool trans-coniferllico, o álcool

trans-sinapílico e o álcool trans-para-cumárico. A predominância de um ou de outro destes

compostos irá depender do tipo de planta utilizada como matéria prima. A Figura 6 apresenta

um modelo da estruturada lignina de coníferas.

,of'-i,
Hç - çrl

.iËÞ:i 'ï,
xsçoqwr. Ti":C

oc¡ O- ¡g-(¡
r--N.îi I*r,Fx+

co |tsll oÍ
\ioc"s

T.!* Ï *,-o\.",llc-¡ I I -
a HC-- CHHCOn I I

*ÈoJ"

q,.,, ^- 
rþgox o

*.,q -i q*,,
'i:L-9""", rrlo'
HGOH ctl

| *ço*
| -1"

-.,ö.,", tö
CH

ór--o
Flgura 6. Modelo da estrutura molecular da lignina de confferas (SENAI & lpT, 198g)
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A llgnina representa cerca de 2596 do conte¡ldo da malorla das plantas (Mark et alll,

1967). Essenclalmente, ela é uma parte lntegral de todas as plantas vasculareE e está entre

os polfmeros orgånlcos mals ampla e abundantemente dlstribuldos na natureza.

4.3.1. Proprledadee ffslcas

Por ser um produto natural, nåo homogåneo e complexo, suas proprledadee flslcas

dependem, em grande parte, da orlgem do produto ensalado. Estas proprledades såo

também afetadas pelo tlpo de prâtratamento e grau de decomposlçåo das llgnlnas. Asslm

sendo, os dlferentes resultados de testes ffsicos de densldade, solubllldade e pesos

moleculares apresentados a segulr, obtldos na llteratura pesqulsada devem ser encarados

aponas como lndlcadores.

O peso especfffco da llgnlna bruta, de acordo com Sarkanen (1971), é de 0,7 mug .

Brauns (1960) compllou dlversas informações sobre as proprledades flslcas da llgnlna,

apresentadas a segulr. O volume especlfico determinado para o llgnosulfonato de sódlo näo

dlallsável, a 25 eC é de cerca de 0,61 cm%.

O peso molecular de uma llgnina comum de madelra, medldo por método de

ultracEntrlfugagåo, é de cerca de 11.000, correspondendo a um grau de pollmerlzaçåo da
ordem de 60, com base no peso molecular da estrutura báslca do fenilpropano que é de 185.

A solubilldade da lignina em álcallvarla de 200 a 300 mg/lOO cm3.

Na Flgura 7 está representada uma macromolécula de lignosulfato com lndlcaçåo da

sua carga e de uma nuvem de carga posltlva provenlente de cåtions dlspersos no meio

aquoso (soluçäo neutra).
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Flgura 7. Repreeentação de uma macromolécuta de lignosulfato (SENAI & lPT, 1989)

4.3.2. Processos de blodegradaçáo

Os estudos iniciais (Pearl, 1967) sobre a lignina e sua degradação blológica
concentravam-se em buscar esclarecer as estruturas do composto, identificar os produtos

intermediários dessa degradaçäo e a natureza da ação enzimática envolvida. lnvestigaçÕes

realizadas sobre a formaçäo de fenóis a partir dos ácidos lignosulfônicos, por decomposiçâo

anaeróbia, conclufram que o licor de sulfito gasto podia ser a fonte de contaminaçäo por fenol
e de odor em condiçöes anaeróbias.

Pesquisas da degradaçäo da lignina (Forney et alii, 1982) indicaram que um grande

número de fungos basidiomicetos, coletivamente conhecidos como "white rot fungi' ou fungos
da podridão branca, dos quais a espécie mais conhecida é o Phanerochaete chrysosporium,

podiam degradar a lignina.

O entendimento dos parâmetros que afetam essa degradaçäo e dos mecanismos

bioquímicos básicos envolvidos, têm sido objeto de diversos estudos (Forney et alii, 1gg2;
Bumpus et alii, 1985; 1986, Aust, 1gg0; 1999).

lnvestigações realizadas por Forney et alii (1982) mostraram que no mecanismo
bioquímico de degradação da lignina está envolvida a formaçäo de peróxido de hidrogênio.
Descobriu-se que o meio produz quantidades significativas de peróxido de hidrogênio e que o
grupo OH-derivado desse peróxido tem papel importante na decomposiçäo da lignina pelo p.

chrysosporium e talvez por outros fungos da podridão branca. Näo está identificada qual a
reaçäo específica na qual o OH- participa mas sugere-se que seja na oxidação inicial e
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depolimerizaçâo da lignina. Algumas estruturas de baixo peso molecular, resultantes,

poderiam ser absorvidas e incorporadas por células fungais e metabolizadas em seqüência.

Bumpus et alii (1985) investigaram também a degradaçäo de poluentes

ambientalmente persistentes e a dependência do sistema de enzima extracelular de

degradaçäo da lignina do fungo da podridão branca. De acordo com estas investigações, a

degradaçáo da lignina pelo P. chrysosporium ocorre em culturas deficientes em nltrogênio

após aproximadamente 3 dias de incubaçäo, quando observou-se liberaçäo de CO2 da lignina

marcada. As velocidades máximas de degradaçäo, conforme avaliação da evoluçäo do 14CO,

produzido, foram observadas entre o 3e e o 18adia da incubaçäo. A degradaçãro continuou

ocorrendo, porém a velocidades muito menores, até que toda a glucose fosse consumida.

Culturas ricas em nitrogênio inibiram a degradação da lignina.

Bumpus & Aust (1986), apresentam uma revisão do sistema bioqulmico de degradaçäo

da lignina e um estudo do seu papel na degradação de compostos xenobióticos, em culturas

deficientes em nitrogênio como nutriente. Os autores comentam que, possivelmente, a

descoberta mais importante é que este ê um sistema de biodegradação que ocorre

naturalmente e que está presente na natureza, e pode ser responsável, em parte, pelo

declfnio observado de alguns produtos químicos introduzidos na natureza. Este artigo traz

uma relaçäo de compostos químicos degradados pelo fungo da podridäo branca.

Segundo Aust (1990), a habilidade dos fungos da podridão branca de converter a
lignina em dióxido de carbono é devida, em parte, ao fato de que estes fungos secretam

peróxido de hidrogênio e uma família de peroxidases, as quais catalisam a oxidaçäo

dependente de um radical livre e levam à depolimerizaçäo da lignina. O peróxido de

hidrogênio é produzido por oxidases localizadas entre a parede da célula e a membrana da
célula, provavelmente usando a glucose resultante da degradação da celulose associada à
lignina. Estes dois sistemas de enzimas, as oxidases produtoras de peróxido de hidrogênio e

as lignina-peroxidases, combinam-se para gerar radicais livres na lignina, centrados no
carbono, resultando numa clivagem não específica do polímero da lignina. Os produtos

resultantes, de baixo peso molecular, podem entäo sofrer modificaçäo adicional e serem

metabolizados a dióxido de carbono. O pH ótimo para a atividade da oxidase varia com a
temperatura entre 2,5 (a 25 sC) e 3,5 (a 45 oC).

Em outro artigo, Aust & Benson (1993) explicam o sistema enzimático de degradação

da lignina pelos fungos da podridão branca como sendo extracelular e não específico. O

peróxido de hidrogênio e as peroxidases, que säo secretadas pelos fungos, catalisam reaçöes

dos radicais livres altamente reativos e näo específicos, resultando na depolimerização e

degradação da lignina. Embora a lignina seja um polímero naturalmente muito oxidado, ele
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pode, eventualmente, ser totalmente oxidado a dióxido de carbono pelos fungos da podridão

branca.

O grande aumento no interesse do estudo dos mecanismos de degradação da lignina

pelo fungo da podridäo branca, P. chrysosporium, deve-se à descoberta de que este é um

microorganismo potencialmente útil em sistemas de tratamento de resíduos, pois é capaz de

degradar um amplo espectro de compostos orgânicos de diferentes estruturas, os quais são

assim transformados em COz e HzO.

Nesse estudo, Aust & Benson (1993) apresentam, uma descriçäo detalhada das

descobertas alcançadas no que se refere aos mecanismos envolvidos na biodegradaçäo da

lignina e de outros poluentes ambientais. lnicialmente as pesquisas indicavam que além da

sua não especificidade, os fungos da podridäo branca apresentavam a capacidade de oxidar
produtos químicos altamente oxidados tais como compostos organoclorados os quais são
deficientes em elétrons, devido à alta eletronegatividade do cloro. Estes compostos precisam,

portanto, ser reduzidos antes que possam ser oxidados.

O fungo da podridão branca sintetiza um substrato para as suas próprias enzimas
peroxidases: o álcool veratril (3,4-dimetoxibenzil álcool). O álcool veratril, parcialmente

oxidado (o radical sem cátion), oxida, então, outros produtos químicos que näo são
diretamente oxidados pelas enzimas peroxidase.

Para prosseguir na degradação, o fungo produz ácidos orgânicos que também inibem
a oxidaçäo do álcool veratril. A questäo de porque o fungo produziria um substrato e um

inibidor da sua própria enzima foi esclarecida por pesquisas adicionais que demonstraram que
o oxalato, o principal ácido orgânico sintetizado pelos fungos da podridäo branca, é também
um excelente inibidor das lignina-peroxidases. O oxalato é facilmente oxidado a dióxido de
carbono e, portanto, sua oxidaçäo é essencialmente irreversível. No entanto, a oxidaçäo do
oxalato é uma oxidaçäo com 2 elétrons enquanto a reduçäo do cátion do radical do álcool
veratril consome apenas um elétron. Portanto o elétron remanescente no oxalato está
disponível para outras reduções. Diversos receptores de elétrons podem então ser reduzidos
pelas lignina peroxidases que disponham de peróxido de hidrogênio, álcool veratril (o qual é
denominado de mediador), e oxalato (o qualtem sido chamado de "doador"). Esta explicaçäo
abriu um novo campo na investigação do papel das lignina peroxidases no metabolismo de
produtos qulmicos que requeriam decloração redutiva.

Estes mecanismos podem explicar porque as peroxidases catalisam a depolimerização
da lignina em vez da polimerizaçäo. A presença de redutores ajudaria a formar radicais
reduzidos e não polimerizados.
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Um aspecto interessante revelado pelo estudo desse fungo da podridäo branca é que

a degradação ocorre na falta de nitrogênio e náo depende da presença de substrato, não
necessitando de altas concentrações dos produtos persistentes para induzir as enzimas

necessárias para dar inlclo à biodegradaçäo, como ocorre em outros processos.

Entre os compostos para os quais foi testada a degradação com o fungo da podridão

branca destacam-se compostos considerados perigosos para a saúde humana e resistentes à
biodegradação pela maioria dos microorganismos, tais como: DDT, PCBs, TCDD e
benzo(a)-pireno.

Finalmente, cabe ressaltar que experimentos relatados por Evans & Fuchs (1ggg)

concluem que não ocorre a degradaçäo anaeróbia da lignina.

Do ponto de vista analítico observa-se que a lignina é completamente oxldada quando
da determinação da DQO, porém como ela é um composto orgânico biologicamente
resistente, os valores de DBO correspondentes vão ser muito menores. (Sawyer & Mcoarty,
1e76).

4.3.3. Decomposiçåo pelos organlsmos do solo

lnvestlgaçoes realizadas com vários tipos de materiais de plantas, submetidos a
decomposição aeróbia, revelaram que as ligninas säo de longe os constituintes mais
resistente à degradação. Após 5 semanas de incubação, foi observada apenas uma pequena
perda no conteúdo dos taninos e a perda de lignina foi praticamente negligível, devido à sua
ação anti-séptica que inibia o crescimento da microflora (Brauns, 1960).

Em outro experimento, uma mistura contendo areia e argila na proporção de T:3 e 1o/o

de carbono na forma de lignina, foi inoculada com uma infusäo de solo "chernozem" e
incubada por 11 meses a 15-25 ec. A lignina presente foi convertida num produto que parecia
o ácido húmico. É provável que a formação do ácido húmico ocorra através da decomposiçäo
biológica da lignina no solo. O primeiro passo da degradação consiste na perda dos grupos
metoxil, com a formação de compostos fenólicos; estes seriam então oxidados a
hidroxiquinonas as quais säo convertidas, sob efeito de condições alcalinas, em ácidos
húmicos altamente poliméricos.

Experimentos relacionados com a aplicação de licor negro no solo, em geral,
limitaram-se a estudar a alteração das propriedades do solo do ponto de vista agrícola.
Verificou-se (Brauns, 1960) que a adiçáo de licor negro (processo sulfito) a um solo arenoso
aumentou a umidade equivalente do mesmo, mas num solo argiloso teve pouco efeito. Outro
experimento, que se estendeu por um período de 5 anos, mostrou que poderiam ser usadas
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até 60 toneladas de licor negro por acre, sem efeito danoso no crescimento de batatas, gráos

e feijoes ou repolho, no entanto, essa aplicaçäo näo propiciava nenhum aumento na

produtividade. O girassol, por sua vez, mostrou-se beneficiado quando da aplicaçåo de

quantidades moderadas, porém doses mais elevadas mostravam efeitos tóxicos.

A aplicaçäo do licor negro neutralizado com amônia em solos alcalinos apresentou

bons resultados pois a amônia e o enxofre, facilmente disponlveis à população microbiana e à

lignina, poderiam contribuir para a humificaçäo do solo. Neste caso nåo foi observada

variaçäo no número e tipo de microorganismos no solo; além disso, aparentemente, näo

houve alteraçåo do pH.

4.3.4. Decomposiçåo blológlca na água

Como as espécies de microorganismos que utilizam a lignina såo limitadas em número,

sua decomposição biológica nas águas naturais é muito lenta e incompleta.

Estudos de laboratório (Brauns, 1960) indicaram que a decomposição da lignina

ocorria rapidamente em águas de rios sob exposição aeróbia à luz solar, e com o crescimento

de algas.

lnvestigaçöes quanto ao tipo de microorganismos responsáveis pela decomposição da

lignina alcalina indicaram que esta é decomposta principalmente por bacilos do gênero

Chromogenes e bactérias do gênero Fluorescens.

Observou-se o crescimento de Protozoa do gênero Oxitricha em licor negro do
processo sulfito não diluído, fermentado, na presença de nitrato de sódio, fosfato

monopotássio e ar.

A decomposição das ligninas pelas bactérias ocorre exclusivamente na presença de

oxigênio. Nestes experimentos näo foram encontradas fenol dehidrases nas bactérias

testadas.
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5. GARACTERTZAçAO DA AREA

5.1. Geologia regional

O município de Valinhos assenta-se sobre rochas do Embasamento Cristalino e situa-

se na Borda da Bacia do Paraná (lPT, 1981a). Afloram no Município duas grandes unidades

litoestratigráficas, o Complexo Amparo e o Complexo lntrusivo de Morungaba. As duas

formaçÕes ocorrem na área de estudo.

O Complexo Amparo, o qual é de idade Proterozóica lnferior, aflora principalmente nas

porçöes oeste e sudeste do Municlpio. Esta formaçáo é constituída principalmente por

gnaisses a biotita, hornblenda e granada com grau variável de migmatização, associados a

migmatitos de estruturas diversas, com intercalações näo individualizadas de quartzitos, xistos

e anfibolitos. Neste complexo, foram reconhecidas três fases principais de deformaçäo, sendo

que no primeiro Ciclo ([ransamazônico) formaram-se dobras recumbentes com eixo NNE e

transposição associada, no segundo (Uruaçuano), dobras dos planos axiais subverticais e

eixos NNW e o último (Brasiliano) mostra dobras suaves de planos axiais empinados e eixos

NE.

O Complexo lntrusivo de Morungaba ocupa a parte leste do Município e seus contatos

com o Complexo Amparo são, na maioria das vezes, tectônicos (Vlach, 1985). Possui idade

Proterozóica Superior e composiçäo granítica (monzogranitos predominantes) a diorítica

(subordinadamente, principalmente quartzo monzodioritos), onde as diversas fases intrusivas

exibem relações muito complexas (Vlach, 19gg).

Subordinadamente, ao longo das planícies de inundaçäo dos Rios Capivari, Atibaia e
afluentes, ocorrem aluviões recentes.

Os granitóides da região foram amostrados e analisados por Vlach (1999), os

resultados das análises em 6 pontos localizados a até 12 km de diståncia da área de estudo

estäo sumariados na Tabela 14.
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Tabela 14. Teores para oe elementos malores, menores (em o/o de óxldo) e traços (ppm) para
rochas granltlcas e dlorfticas de Morungaba nas proxlmldades da Fazenda Contendas
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40 29 22
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Legenda:
Un - Denomlnaçáo da Unldade:

COV - Complexo Ouro Verde
PM - Plúton Merldtonat

Am - Amostra

Fonte: Vlach, 1993

PJ - Plú¡ton Jaguari
PO - Plúton Oriental

Geomorfologicamente a área em estudo insere-se no Planalto Ailântico, na Zona do
Planalto Jundiaí (lPT, 1981b).

Nos locais onde ocorrem rochas do Complexo Amparo, destacam-se morrotes
alongados paralelos, caracterizados por morros de topos arredondados, vertentes retilíneas a
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convexas e vales fechados, onde a drenagem é de alta densidade e o padrão oscila de

paralelo a treliça. Nestas áreas a altitude raramente é superior a 700m.

Na porçäo onde afloram rochas do Complexo lntrusivo Morungaba, a leste da área de

estudo, predominam morros com serras restritas, de topos arredondados e vertentes com

perfis retilíneos por vezes abruptas, onde a drenagem é de alta densidade e padråo dendrítico

a pinulado, os vales säo fechados e apresentam planícies aluvionares interiores restritas. As

elevaçÕes chegam a 950m, e as declividades oscilam entre 25 e 3Oo/o, onde se destacam os

seguintes acidentes topográficos: Serra de Atibaia, Serra dos Cocais, Serra dos Lopes e

Serra do Morro Grande-Mumbuca.

5.2. Geologia local
Afloram na área de estudo rochas do complexo Morungaba que apresentam

composição granftica, granulaçäo grossa a localmente porfirítica (fenocristais de feldspato
potássico), estrutura bandada a foliada, originada de processos cataclásticos e miloníticos.

Verificam-se, ainda, cataclasitos e milonitos em bandas de espessura variável entre metros e
dezenas de metros que se associam a veios de quartzo, nfveis enriquecidos em máficos
(blotitas) e fraturas preenchidas por óxidos/hidróxidos de ferro e manganês
(CSD/GEOKLOCK, 1992).

Conforme mapa geológico elaborado por Vlach (1993), na parte Norte do Aterro
Sanitário de Valinhos ocorre um corpo de pórfiros graníticos. No relatório elaborado pela CSD/
GEOKLOCK (1992) consta descrição da ocorrência de um corpo granítico na parte sul do
Aterro Sanitário sob a antiga área de disposição de lixo e dentro da área da Fazenda
Contendas, formando um divisor de águas superficiais o qual encontra-se relativamente

intemperizado.

Predominam, na área da Fazenda Contendas, rochas do complexo Amparo.

Estruturalmente, observa-se atitudes de direção NNE, com mergulhos subverticais,

ocorrendo tam bém superfícies conjugadas NNW, igualm ente subverticais.

Estas rochas apresentam-se afetadas por grandes falhamentos e fraturamentos de
direção preferencial NNE, os quais geraram faixas de rochas miloníticas.

O manto de alteraçäo destas rochas possui composiçäo areno-siltosa a silto-arenosa a
qual relaciona-se intimamente às caracterlsticas compositivas da rocha. A Figura I apresenta
o mapa geológico esquemático da área da Fazenda Contendas e Aterro Sanitário de Valinhos
baseado no mapa elaborado por Vlach (1999).
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5.3. Hldrografia regional e local

O município de Valinhos encontra-se na Bacia do Rio Piracicaba a qual pertence à

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI 05 - Piracicaba - Capivari - Jundiaí

(conforme Lei 9.034 de 27112194 que estaþeleceu o Plano Estadual de Recursos Hídricos). Da

superfície total do município, cerca de 2O/o das drenagens recolhem para o Rio Capivari e

aproximadamente 80% deságuam no Rio Atibaia (afluente do Rio Piracicaba), às margens do
qual está localizada a Fazenda Contendas.

A Bacia do Rio Piracicaba possui superfície de 11.400 km2 e 115 km de extensão

(CETESB, 1994). Tem por constituintes principais os Rios Atibaia, Jaguari e o próprio

Piracicaba, resultante da uniáo dos dois primeiros. Ao longo de seu percurso, recebe cargas
poluidoras de grandes proporçöes (200 t DBO/dia), sendo 45o/o de origem doméstica e 55o/o

industrial.

O Ribeirão dos Pinheiros afluente do Rio Atibaia e adjacente à área onde atualmente

está o Aterro Sanitário de Valinhos, recebe os esgotos dos municípios de Valinhos e Vinhedo.

Há ainda um tributário, o córrego da Samambaia que recebe os esgotos de Campinas.

A rede hidrográfica local tem um desenvolvimento subordinado às fraturas, falhas e
elem entos estruturais dom inantes.

Na Fazenda Contendas e adjacências as principais drenagens presêntes säo o Rio
Atibaia, os Córregos Baronesa e Säo Pedro e seus tributários secundários. No Aterro
Sanitário de Valinhos as principais drenagens são o Ribeirão dos Pinheiros, o Rio Atibaia e
seus tributários. Neste trecho, segundo Decreto Estadual 10.755 de 22111177 que dispõe
sobre o enquadramento de corpos d'água, tanto o Rio Atibaia quanto seus afluentes
pertencem à classe ll, e o Ribeiräo dos Pinheiros pertence à classe lll.

Os dados de vazão apresentados na Tabela 15 referem-se apenas ao Rio Atibaia e
foram tomados pela SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São paulo)

na estaçåo F-31, no Bairro de Souzas, município de Campinas, a cerca de 3 km a jusante da
área em estudo.
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Tabela 15. Resumo das medições de vazão 1mt/s) do Rlo Atibaia - ano 1995
Estação F- 311

Jan. fev. mar. abr. malo
"iï;åðä"" i'î, îöî""'äï;ï öö' 

"äit;ö7ö 
ï ö;îb,í

24,6U 94,111 45,929 43,799 20,349
50,174 252,239 160,659 212,',t44 31,404

jun. jul.

iï;7ii¡í"'i3-;äöö
16,819 20,900
20,079 42,370

10,442
12,277

17,997

set. out. nov. dez.

10,442 13,200 12,924 9,195 QMIN
14,567 24,152 17,426 21,06iÍt QMED
23,589 56,476 29,837 57,815 QMAX

l bacia de drenagem: 2.456,0 km2

5.4. Hidrogeologiareg¡ona¡
A principal Unidade Aqüífera presente no município de Valinhos corresponde ao

Aqüífero Cristalino representado pelas rochas do Embasamento Pré-Cambriano. Suas zonas

aqüíferas associam-se a falhas e fraturamentos (DAEE, lgg8).

O Aqüífero Cristalino apresenta grande extensão regional, é de tipo fissurado e possui

caráter livre a semi-confinado. Apresenta capacidade muito fraca (vazÕes entre 25 e

tZO mt/n¡ e capacidades específicas de O,Oo1 a z mslhlm. Os poços tubulares que vem

sendo explotados na região de Valinhos possuem profundidades entre 1 00 e 1SO m, e vazões
que oscilam de 4 a 30 m3/h.

5.5. Pedologla reg¡onal

Conforme Carta de Solos do Estado de Säo Paulo (CNEPA & SNAPA, 1960a) e

Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Estado de São Paulo (CNEPA & SNAPA,

1960b), os solos dominantes na área de interesse são Vermelho Amarelo Orto (pV) o qual

ocorre em 2,60/o do Estado e Podzolizado com Cascalhos que ocorre em 2,2o/o da área do
Estado.

A Figura g apresenta uma reproduçäo parcial da carta de solos com indicaçäo da
localizaçáo da localizaçäo da área da Fazenda Contendas
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Legenda - Principais unidades identificadas junto à área

Pc = Solos Podzolizados com Cascalhos
PV = Podzólico Vermelho Amarelo-Orto
LV = Latossol Vermelho Amarelo-Orto
LVr = LatossolVermelho Amarelo - Fase Arenosa
I = Localizaçäo da área de aplicaçäo de licor negro

Flgura g. Garta de soloe -Vallnhoe e Reglåo. (CNEPA & SNAPA t960a)

O concelto geral da unidade Podzólico Vermelho Amarelo Orto é de ser constitulda
por seqüência de horizontes A, B e C bem diferenciados, com profundidade variável em torno
de 2,5 metros, ácidos a medianamente ácidos, com saturaçáo de bases baixa. São solos

moderadamente drenados, com B textural.

Dentre as caracterfsticas morfológicas observadas para este tipo de solo, destacam-se

as seguintes:

. grande diferença textural entre os horizontes B e A, sendo a relação textural entre eles
acima de 2;

. presença de subhorizonte A2;

. transiçäo clara ou gradual entre os horizontes;

. estrutura em blocos subangulares e/ou angulares, moderada a fortemente desenvolvida no
horizonte B;

. cerosldade forte e abundante no horizonte B;

. mosqueada nos horizontes B e C;
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. aumento do teor de silte a partir do subhorizonte 83; e

. baixa porosidade no horizonte B.

A unidade solo Podzolizado com Cascalhos, no conceito geral da unidade, 6

constitulda por solos pouco profundos, moderadamente drenados, com espessura em torno

de 1,5 metros, apresentando cascalhos ao longo do perfil, sendo os horizontes facilmente

separáveis tanto pela cor como pela textura, sendo aquela predominante de coloração bruno

escuro no horizonte A e vermelho amarelado no B.

De um modo geral, apresentam as seguintes características morfológicas:

. aamplitudedevariaçäodacordo horizonteAparao Béem 5a7,5 unidadesem matiz,4

unidades em valor e 7 unidades em croma (valores extremos), o que indica que o contraste

na cor nos dois horizontes é grande, enquanto, entre o horizonte B e C esta variação é

menor, variando apenas 1 ou 2 unidades em valor e croma;

' transiçäo clara entre os horlzontes A e B e gradual entre B e C;

. horizonte B de consistência dura quando seco, firme friável quando úmido e plástica e

pegajosa quando molhado;

. observa-se, em todo o perfil, distribuiçáo de cascalhos de 3 a 5 milímetros de diåmetro

superior a2O7o, sendo que esta concentração é maior no subhorizonte A2, onde atinge até

52o/o de cascalhos; e

. fácil identificaçäo de horizontes e subhorizontes.

5.6. Aspectoscllmatológicos
Os dados climatológicos apresentados a seguir referem-se ao posto meteorológico da

Fazenda Santa Elisa, do lnstituto Agronômico de Campinas - IAC- Município de Campinas -

SP. Este posto situa-se no domínio sedimentar da Bacia do Paraná, podendo apresentar

algumas pequenas diferenças em relaçäo ao clima localda área da Fazenda Contendas,

A distr¡buição pluvial segue o regime típico das zonas tropicais, com veräo chuvoso e

inverno seco. A sucessäo de períodos chuvosos e secos marca com nitidez estas duas

estações: inverno (23% das precipitações), que se estende de abrll a setembro e veräo, que

se estende de outubro a março (77o/o das precipitaçoes). A precipitação média anual medida

no período de 1961 a 1990 foi de 1.381 mm. Conforme dados de arquivo da Seção de

Climatologia do IAC a evapotranspiraçåo média anual é de 1.033 mm.

Os dados de temperatura média assinalam valores inferiores a 18 eC durante o inverno

e superiores a 22 eC durante o veräo, sendo julho o mês mais frio (18,2 eC) e fevereiro o mais

quente (24,4eC). Segundo Köpen, o clima da região pode ser classificado como Mesotérmico

de lnverno Seco.
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5.7. Recursos naturais - vegetaçåo

A vegetação na área da Fazenda Contendas não é nativa. Antes do início da

aplicação do licor negro, a principal cultura no local era o café, havendo também plantas

frutfferas. Em 1988, conforme observado através da análise das fotos da época (Figura 10, a

seguir e Figura 4, pg. 9) a área apresentava apenas cobertura de vegetação rasteira a qual se

mostrava prejudicada pela disposiçäo do lodo (evidenciado pela coloração acinzentada do

solo). No perfodo de 1991 a1992 foi efetuado plantio de sibipiruna e eucaliptotendo sido

realizados trabalhos de controle de erosöes e recobrimento dos pontos de surgência da lixfvia.

Atualmente a vegetaçäo local é composta por diversas espécies de eucaliptos e por

vegetação rasteira constituida de gramíneas tais como capim favorito e plantas invasoras

como por exemplo a mamona. Na área de maior acúmulo de lodo nota-se uma discreta

exuberåncia na vegetaçäo.

LAGOAS DE
TRATAMENTO DE

CHORUME DO ATERRO
sRrurrARlo oe

VALINHOS

nnee oe DtsPostçÃo DE
LODO DE STAR

SULCOS EM N|VEL.
¡rulonÄnen oe

APLTCAçAO DO LTCOR
NEGRO
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5.8. lnvestigações hidrogeológicas e do solo local
Em 1988 foram realizados estudos do subsolo local através da realização de

sondagens na área da Fazenda Contendas (Sondosolo, 1988) as quais permitiram identificar

uma camada superficial de solo com espessura muito irregular variando, localmente, entre 6 e

20 metros.

Estudos realizados até 1991 concentraram-se na implantação de poços para

monitoramento do aqûiífero freático na área de influência da área de aplicaçäo do licor negro e
do Aterro Sanitário de Valinhos. As sondagens realizadas quando da instalaçäo desses poços

de monitoramento atingiram profundidades de 5 a 20 metros e evidenciaram que o solo na
área é muito variável.

A seção hidrogeológica A-A' esquematizada na Figura 11 indica uma camada
superficial de espessura variável de silte argiloso que tende a termos mais arenosos com a
profundldade. A camada seguinte corresponde a um solo profundamente alterado (solo

residual) a moderadamente alterado, possibilitando observar com clareza as feiçoes
estruturais e texturais da rocha (solo de alteraçäo de rocha). Nas margens do Rio Atibaia
ocorrem sedimentos aluvionares, inconsolidados, que säo representados basicamente por

areias pouco argilosas, finas a médias; argilas arenosas, plásticas e cascalhos de matriz

areno-argilosa. A localização do corte A-A'está indicada na Figura 12pg. 42.

Em 1993 (ECOPAM/HIDRO AMBIENTE, 1993) foram realizados estudos de
prospecçäo os quais se constituíram na utilização do método geoflsico de eletroresistividade,
com aplicação da técnica de sondagem elétrica vertical (SEV) em 4 pontos. A localizaçäo dos
pontos de sondagem está apresentada na Figura 12.

Os dados obtidos no estudo geofísico foram interpretados segundo o modelo lpES
versáo 3 e os resultados das interpretações estäo sumariadas nas Tabelas i6, 17,1g e 19.

As SEV's indicaram que por ocasiäo do estudo a profundidade do nível de água (NA)

situava-se dø 1,2a I m e a do topo rochoso entre 6 e 16 m.

A SEV 3 apresentou uma camada superficial, até 0,51 m de profundidade, de solo
úmido, possivelmente relacionado com chuvas, valores elevados de resistividade na camada
associada ao manto de intemperismo e, a 15,56 m identificou-se a rocha sä, quando a
eletroresistividade começou novamente a aumentar.
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A SEV-4 fol reallzada na årea de dlsposlçäo de resfduos e apresontou valoree multo

balxos dE reelstlvidade até a profundldade de 6,22m, sugerlndo possfvel lnfluåncla de

contamlnantes no subsolo.

As outras sondagens nåo apresentaram nenhuma caracterfstlca marcante qu€

evldenclasse a lnf,uåncla de posslvels contamlnantes.
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Tabela 16. lnterpretaçåo geoelótrlca da SEV I

camada resistividade
(ohm.m)

espessura
(m)

protundidade
do topo (m)

litologia
provável

NA provável
(m)

1

2

104,24

297,23

58,15

37998,61

0,28

3,01

9,92

o,28

3,30

13,22

solo úmido

alteração de
rocha seco

alteraçáo de
rocha saturada

rocha sá

3,30

Tabela 17. lnterpretaçåo geoelétrlca da SEV 2

camada resistividade
(ohm.m)

protundidade litologia provável NA provável
do topo (m) (m)

espessura
(m)

98,87

27,32

12695,48

3,72

1O,77

solo não
saturado

alteração de
rocha saturada

rocha sã

3,723,72

14,49

Tabela 18. lnterpretaçåo geoelétrlca da SEV 3

camada resistividade
(ohm.m)

espessura profundidade do
(m) topo (m)

litologia provável NA
lrovável(m)

1

2

126,20

2692,32

91,90

19004,18

0,51

8,30

6,75

0,51

8,81

15,56

solo úmido

alteraçáo de rocha
insaturada

alteraçáo de rocha 8,81
saturada

rocha sã4

Tabela 19. lnterpretação geoelétrlca da SEV 4

camada resistividade
(ohm.m)

profundidade litologia provável NA provável
do topo (m) (m)

espe$sura
(m)

1

2

6,94

9,37

6294,69

1,24

4,99

aterro saturado

1,24 alteração de

rocha saturada

6,?2 rocha sá

48
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Obs.: Camadae 1 e 2 muito condutivas - possfvel presença de contaminante nestas camadas.



Em 1993 foram instalados dois poços de reconhecimento executados até o topo

rochoso (poços PZ-16 e PZ-171. O poço de reconhecimento PZ-17 foi locado junto ao divisor

de águas que separa a vertente oeste (Ateno Sanitário de Valinhos) e a vertente leste

(Fazenda Contendas), na área de disposição do licor negro. As amostras de solo deste poço

mostraram-se essencialmente arenosas e apresentaram coloraçäo marrom a amarela

acentuada, indicando a presença de lixfvia por todo o perfil.

Na área do Aterro Sanitário de Valinhos os coeficientes de permeabilidade

determinados em campo variaram de 5,5 x 1O-5 cm/s a 1,8 x 10'3 cm/s. O relatórlo técnico

(CSD/GEOKLOCK, 1993) comenta que näo foi posslvel a execuçäo do ensaio de

permeabilidade no poço de monitoramento PM-03 através do método do "slug test" devido à
perda de grandes volumes de água, Tal fato possivelmente está relacionado com a
localização do poço em uma zona extremamente fraturada, e da ocorrência de uma drenagem

condicionada pelo falhamento. A Tabela 20 apresenta resultados de medições de
permeabilidade, a Tabela 21 compara algumas das características geotécnicas do solo

coletado em 3 diferentes pontos na área em estudo. A localizaçäo dos pontos amostrados

está indicada na Figura 12p9.47.

Tabela 20. Resultados dos ensalos de permeabilidade lunto à área da Fazenda Contendae

ponto intervalo ensaiado
(m)

coeficiente de
permeabilidade

(cm/s)

localizaçáo

SP2A 2,O-2,5

5,0-5,5

8,0-9,2

4,1x10-2

9,8x10'3

1 ,8x10'5

no centro da

área de secagem

do lodo do STAR
SPsA 1,9-2,5

5,0-5,5

1 ,0x10-3

8,1 x1 0-6

na divisa, entre a área de

secagemeaáreade
aplicaçáo

SP4A 2,1-2,9

4,9-5,8

9,8-10,5

4,8x10'3

2,8x10-3

9,0xf 0-5

área de

aplicaçáo

SP6A 3,0-3,35

5,0-5,5

1 ,3xl O'5

1 ,4x10'5

área de

aplicação
PZ-16 14,5-18,5 9,7x10-5 Figura 12

PZ-17 15,5-23,5 1 ,3x10-a Figura 12
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Tabela 21. Caracterlstlcae geotécnlcae do subsolo - Fazenda Cor¡tendas e Aterro Sanitárlo de
Vallnhos

código do local amostra profundidade LL LP argila
('/"1 ("/"1 (o/ol

silte
('/'l

areia
(o/ol

1

1

1

1

1

1

2
2
2
2
3

3

3
3

sT.01
ST.02
ST.03
sT.04
sT.0s
sT.06
ST.2A
ST.2A
ST.3A
ST.3A
ST.01
sT.02
sT.03
ST.04

o,2-2,O

o,2-4,1
o,2-4,O
0,2-3,0
0,2-3,0
o,2-4,O

1,0-2,0
2,0-3,0
1,0-2,0
2,0-3,0
0,0-'l ,5
0,0-1,5
0,0-1 ,5
0,0-1,5

51,8 ?2,1

51,6 20,0
57,5 21,5
47,3 20,5
55,4 22,4
51,9 20,8
45,6 12,3

39,7 8,8
58,6 30,4
43,0 15,7
19,8 5,1

N.L. N.P.
N.L. N.P.
N.L. N.P.

20 34 46
40 24 36
40 23 37
47 19 34
42 23 35
44 21 35

42
70
70
54

22
16

20
15

36
14

10

31
Legenda:

Códlgo do local conforme lndlcado na Flgura 12
1 - Jazlda lunto ao atsno
2 - eolo na área da Fazenda Contendas a lusante da apllcaçáo
3 - solo na área de apllcaçåo - área de expansáo do Aterro Sanitárlo

LL - Llmlte de Llquldez
LP - Llmlte de Plasflcldade
N,L. - Nåo Lfquldo
N.P. - Náo Plástlco

A maior espessura perfurada no horizonte aqüífero foi 18 m e a máxima espessura
saturada medida foi de 11 m (PZ-16). A profundidade do nível de água varia de 3 a 14 m nas
porçöes ma¡s elevadas (cotas entre 670 e 7OO m) e em torno de 1,5 a 11 m nas partes mais

baixas (cotas inferiores a 670 m). Já nos sedimentos atuvionares, a profundidade do nfvel

freático osc¡la de 2,0 a 4,S m.

A variação média observada do lençol freático oscila cerca de 0,S m na regiáo do
aterro a superior a 2 m nos poços de monitoramento junto à Fazenda Contendas, que
ocasionou um grande número de poços de monitoramento secos, já que foram instalados
após período de intensas chuvas.

5.8.1. Comportamento do fluxo das águas subterrâneas

O fluxo subterrâneo na área da Fazenda Contendas é, genericamente, concordante à
topografia, onde o escoamento é radial e dá-se no sentido das drenagens das bacias, em

direção ao Rio Atibaia, Córrego Baronesa e Ribeiräo dos Pinheiros, respectivamente para N,

NW e E. Na área do Aterro Sanitário de Valinhos existe uma drenagem condicionada por

uma zona fraturada para a qual existe convergência do fluxo subterrâneo. Além deste fluxo do
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topo do morro em direçáo à planície de inundação do rio, por se tratar de meio fraturado,

deve-se considerar que o escoamento subterrâneo também se dá através de fissuras/fraturas

da rocha, abaixo do solo de alteraçäo.

O terreno da Fazenda Contendas e do Aterro Sanitário de Valinhos corresponde,

portanto, a uma área de recarga do Aqüífero Cristalino, onde os rios adjacentes funcionam

como área de descarga local do aqüífero freático. O gradiente hidráulico na área varia de 0,12
na encosta do morro a 0,03 na planície de inundaçäo dos rios.

A Figura 13 apresenta o mapa potenciométrico e a direçáo do fluxo das águas
subterrâneas traçados com base nas leituras efetuadas em janeiro de 1992.

As águas subterråneas na área estão sendo alimentadas pela infiltraçäo das águas de
chuva que precipitam na região (média anual: 1.381 mm).

Os estudos desenvolvidos para a ârea (ECOPAM/HIDRO AMBIENTE, 1999,

CSD/GEOKLOCK, 1993 e 1992) realizaram estimativas da recarga do Aqülfero Cristatino

baseadas em 20o/o da precipitação anual.

A velocidade da água subterrânea foi estimada admitindo porosidade efetiva entre
0,10 e 0,15 resultando em torno de 300 m/ano na área de disposição e 10S m/ano nas
proximidades da Rodovia Dom Pedro I onde a topografia apresenta inclinaçäo menos
acentuada, podendo chegar a valores maiores que 2.000 m/ano nas zonas fraturadas.

O fator de diluiçáo da água subterrânea indo em direçáo ao rio fol estimado em

1:58.000 em relação à contribuiçäo da Fazenda Contendas e 1:3.200 em relaçäo à
contribuição do Aterro sanitário de Valinhos para o Rio Atibaia.

Em 1995, por ocasião de obras para expansão do Aterro Sanitário de Valinhos, foram
realizados cortes em área que havia sido usada para aplicaçäo do licor negro. Nessa
oportunidade foram coletadas amostras do solo nestes cortes. A localizaçäo desta
amostragem está indicada com o número 3 na Figura 12 (pg. 47). A coleta foi realizada na
zona não saturada; as 2 amostras mais profundas mostravam-se visivelmente alteradas pela
presença da lixívia. Foi feita análise agronômica típica, inctuindo alguns metais de interesse.
Os resultados estão sumariados na Tabela 22.
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Tabela 22. Anállses do solo alterado

parâmetros amostras coletadas em 20/03/95

códlgo da amostra

profundidade da amostra (cm)

Al (meq/l00 cm3)

B (ppm)

Ba (pg/g) *

Ca (meq/l00 cmo)

Cu (ppm)

Fe (ppm)

fenóis (pg/g) *

H + Al (meq/100 cms)

K (meq/1oo cml

matéria orgânica (%)

Mg (meq/loo cm3)

Mn (ppm)

Na (ppm)

P (pg/cmo)

Pb (pg/g) *

pH (Ca Clr)

pH (H2O) *

S - SO. (pg/cm3)

SB (meq/1oo cmJ

T (meq/1oo cmJ

v f/")
Zn (ppm)

72027

0-20

0

0,48

<10

1,2

2,26

45

<0,1

1,1

0,29

0,9

0,3

17,72

391

16

<25

5,0

8,42

46,27

1,9

2,9

62

1

72029

40-50

0

<10

0,5

0,01

98

0,4

1,5

o,44

2,5

0,1

4,O4

1035

I
<25

6,4

9,15

66,92

1

2,5

40

14s

72032

90-100

0

<10

0,6

0,02

202

o,2

1,2

O,44

2,9

o,2

3,60

1173

6

40,9

7,3

9,46

69,60

1,2

2,4

50

47

Anállses reallzadas pelo IAC
* Anállses reallzadas pela CETESB

Legenda:

H + Al - Acldez Potencial

SB - Soma de Bases

T - Capacldade de Troca de Cátlons
V - Porcentagem de Saturaçáo de Bases
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5.9. Uso das águas subterrâneas
As Tabelas 23,24 e 25 sumariam dados dos poços rasos e profundos localizados nos

arredores da ârea de disposiçäo. A posição dos poços está indicada na Figura 1+ (pg. 56).

Tabela 23. Poços raaos locallzados a lusante da Fazenda Gontendas (ECOPAM, 1993)

nrlmero tlpo observações

somente para cozinhar e
limpeza

somente para cozinhar e
limpeza

somente para cozinhar e
limpeza

abandonado

odor e gosto desagradável

uso geral

uso geral

uso geral

uso geral

uso geral

uso geral

uso geral

Fonte: ECOPAM (1993)

Tabela 24. Descriçåo dos poços de abastecimento lunto à Fazenda Gontendas - poços taaoa
amostradog

ponto denominação profundidade observaçöes

C-l cacimba

C-2 cacimba

G-3 cacimba

C4 cacimba

C-5 cacimba

C€ cacimba

C-7 cacimba

C€ cacimba

C-9 cacimba

C-10 cacimba

C-l1 cacimba

C-12 cacimba

doméstico

doméstico

doméstico

doméstico

doméstico

doméstico

doméstico

doméstico

doméstico

doméstico

outros usos

doméstico

chácara

chácara

chácara

chácara

chácara

chácara

chácara

residência

residência

residência

motel

residência

P.1 Escola Rural
Fontoura

Chácara Papa
Flgo

Chácara Papa
Figo

Aterro Sanitário de
Valinhos

Chácara Santo
Antônio

MotelFire N¡ght

Poço DER

MotelVison

15 geral

sem uso

sem uso

geral

geral

P-2

P.2

P-3

P.4

P-5

P-6

P-7

25

18

16

12

I
10

16

poço tipo cacimba já
existente no aterro

Motelnovo
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T¡þela 26. Dcrcrlçåo doo poços de abartcclmcnto funto à Fazende Co¡*cndar . poços profuirdoe

ponto dcnomlnaçåo prdundldadc
(m)

obæruaçöcr

Chácara Papa
Fþo
MotelPalladlum

MotelPallddlum

MotelCharlemen

Motel Deseft lnn

Motel Desert lnn

MotelFlre Nlght

MotelFlre Nlght

MotelRequlnte

MotelVlson
MotelBruhmon

80

100

100

150

120

130

1¡+0

126

130

190

gerel

geral2 antlgo poço quetembóm
seMao MdelDeeert
lnn, aü¡almente
desligado

em fente à poltarla
próxlmo à caldelra

no frnal do conedor
pogo seco
pogosoco-sem lacrc

2
3
4
4

5

5

I
7
I

geral

geral

geral

goral

lac¡ado

sem uso

geral

gerel

geral
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5.10. Geoqufmlca
O DAEE (1981), reallzou estudo das águas subterråneas no aqfiffero crlstallno da

regläo, classlficando as águas segundo sua composlçåo qufmlca. Este estudo lndlca que as
águas subterâneas da regläo se apresentam multo pouco mlneralizadas, provavslmente

dEvido à alta taxa plwlométrica regional e à densa rede de drenagem da área. O pH das
águas varla multo, ficando na falxa de 5 a 9 na maior parte das amostras. Os valoree de

condutlvldade elétrlca encontrados, foram, na sua malorla lnferlores a 300 pS/cm.

5.10.1. llonltoramento das águas do aqüffero freáüco

Em 1991 foram lnstalados 15 poços de monitoramento no aqüffero freátlco na área da
Fazenda Contendas e a fusante da mesma os quals våm sendo monltorados desde entäo
(CSD/GEOKLOCK, 1991; 1992; ECOPAM, 1993; Amblental Laboratórlos, i993; 1995). Em
1993 foram lnstalados mals dols poços (ECOPAtvl / HIDRO AMBIENTE, i99g). Muitos destes
poços nunca foram amostrados por terem sido danlflcados ou por se mostrarem sempre
secos. Os paråmetroe monitorados foram: bárlo, cádmlo, carbono orgånlco total, chumbo,
cloretos, cobre, condutivldade elétrlca, cor, cromo total, DBO, DQO, ferro total, manganås
total, mercúrlo, nltrogånlo amonlacal, nitrlto, nltrato e (eldahl total, óleos e grð(as (so¡lvels
em hexana), pH, reslduo total, sódlo, sulfato, turbidez e zinco. A Tabela 26 apresenta os
dados construtivos dos poços de monitoramento Pz-o1 a PZ-17 lnstalados lunto à Fazenda
Contendas, cula locallzaçåo está lndlcada na Flgura 14.
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Tabela 26. Dados construtivoa e cota do nlvel d'água em lanelro de 1992 dos poçoe de
monitoramento PZ-01 aPZ-lT localizados lunto à Fazenda Gontendas

poço diâmetro cota da boca profundidade do comprimento do cota nfvel
(pol.) poÇo (m) filtro (m) d'ásua ian.l9z

PZ-01
PZ-02
PZ-03
PZ-Ù4
PZ-05
PZ-06
PZ-O7
PZ-08
PZ-Og
PZ-10
PZ-11
PZ-12
PZ-13
PZ-14
PZ-ï5
PZ-16

700,9
673,1
725,0
679,1
670,2
668,7
656,4
678,4
679,2
671,4
661,0
652,9
643,3
653,2
648,0
666,5

5'4
8,5
7,5
6,5
6,5
5,5
5,5
8,5
8,5
6,5

13,0
11,0
4,5
5,5
5,0

18,5

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

697,9
seco
seco
676,2

seco
667,0
654,8
669,9
seco
seco
647,8
642,4
641,7
651,2
643,8
659,8*

PZ-17 4 689,3 23,5 9,0 683,2*
* cota N.A. Jan./94

n cota N,A. Jan./95

A Tabela 27 apresenta o histórico das análises químicas realizadas nas amostras

coletadas nos poços de monitoramento PZ-O1, PZ-O4 a PZ-08, PZ-l1 a PZ-13, PZ-15 a PZ-17

para bário, chumbo, cor, ferro total, manganês total, n¡trato, pH e resíduo total. Nestas águas

estes paråmetros apresentaram vários resultados acima do padräo de potabilidade. Foram

tabulados também os resultados das análises de carbono orgân¡co total, cloretos,

condutividade elétrica, DBO, DQO, sódio e sulfato, pelo interesse como parâmetros

indicadores. Não foram tabulados os resultados para cádmio, cobre, cromo total, mercúrio,

zinco, nitrogênio amoniacal, nitrito e Kjeldahl total, já que esses parâmetros ficaram dentro do
padrão de potabil¡dade na ma¡oria das coletas nos pontos a jusante da Fazenda Contendas.
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Tabeta 27. Histórico das análises de acompanhamento da qualidade das águas sr¡Herrâneas lunto à Fæenda Contendas

orx.Æ1 þ)
jan.le2 (b)

abr./92 (b)
jul./es (c)
jan./94 (c)
jul./ss (c)

pH DBO COT DQO C.E.

('l
(o

500
1800

12900

7,6
7,0
7,7
7,0
8,6
8,4

jul./91
ot¡t./91 (b)
jan.l92 (b)

abr./92 (b)

jul./s3 (c)
jan.Æa (c)

set/94 (c)
jul./ss (c)

639
1596
14o7

33
166
1¿19

3584
2993
2æ3

ã36
614
375

30
307
260

50

350
19100

376

7,4
7,O

7,5
7,8
8,8
8,2
8,3

2660 4484
28ü¡
24ø¡6

28fit
684

1&
æ10

ornlgl (b)

jan.l92 (b)

abr./92 (b)

jul./93 (c)

set/94 (c)

24
1æ5
1300

21 41

951
1680

60 97

?2410
4640

18080
131 6

2æ2
3924

NOs SO. Fe Total Mn Total Na

pH

3363
2ß
3528

94
35

æu
95

5

5 0.4 49

209 7.4 4
æ

Legenda:

DBO COT DOO

8000
670

2920
3363
2740
325'1

1560
1665
3270
1426

c.E.

7,O

7,O

7,2
6,9
8,4

B.T. = SólidosTotais
G.E = Condr.¡lividade Elétrica
ND = Náo Detectado

æ080
4æO
6940
1028
'l43É.

45S3
1æ,0

R.T.

168,0
68,6

113,0
24,9
30,3
47,0

NO. SO¿ Fe Total Mn Total Na

12 945
59

5

12
11

12

cr

1,01 7@ 4& 1

456
756

179
70

0,84 1112 2,77 1,18

0,25 8ù2 1,39 0,41

0,56 806 1,52

0,08 212 ND

0,14 287 ND

0,12 7æ ND

otal Na Ba

0.1 5

5.8 4
ND

o.2 17

1,0

s24
1523

103,0
62,8

141,0
5,9
3,0

95,0
6,7

Obs.: (a) PadÉo de PotabilHade Portaria 36 do Minbté¡io da Saúde (19/01/90)

(b) amosùagem realizada pela CSD/IâEOKLOO(
(c) análises realizadas pela AIr/BIENIAL Labordó¡ios

NOs SOo Fe Total Mn Total

5æ0 æ
1336 13

0,70 750 1,1

0,88 1199 1,68 0,37
0,49 892 1,26 0,10

ND
ND
ND

1,74 876 1,96

0,32 262 ND

0,11 310 ND

1,00 8s 2,10
0.30 336 ND

0.5 ND
0.1 ND

5e4
4,3

1,1

89
71

ND
ND
ND
ND

Pb

1,
1,

't

0,75 164
0,11 1æ9

338 1,10 0,51
1

ND ND
ND ND



Tabela 27. (continuaçfu) Histórico das análises de acompanhamento da qualidade das águas subterrâneas iunto à Fazenda
Contendas

PZú cor pH DBO COT DOO C.E. R.T. Cl NOe SOn Fe Total Mn Total Na Ba Pb

or¡t.191 (b)
jan.Æ2 (b)
jul.l93 (c)

þn.¡9a (c)

set/94 (c)
jul./es (c)

Pz$t

O)o

1000
6000

152000
1400

cor

jul./s1 (b)

out.Æ1 (b)
jan.Æ2 (b)

abr./92 þ)
jul./s3 (c)
jan.l94 (c)

set/94 (c)

jul./ss (c)

6,0
6,5
6,0
5,9

68 719
æ&,
4419
4S10

907
æ3345

5 0,5 - E,5

pH DBO COT DQO

6,0
6,8
7,O

5,9
6,5
7,2
7,8
6,3

7000
100

50
2170

od./91 (b)
jul./s3 (c)

6A

6A

62
e5
æ
68

I
4

11

124
616

42
<212

4280
4960
1178
2114

1536

R.T.

pH DBO COT DQO

2
11

25
ND
14

2

ctc.E.

10
399

61

105
119

10
<5
<5

8,9
200 8,0

Legenda: R.T. = SóliriosTotab
C.E = Condr¡ttuidade Elétrica
ND = Não Deteclado

4
I

0.0 6
11.0 <2

170
147
'147

137
'112

255
208
219

3160
5580
7870
4956
2U
180
640

R.T.

ND

121,0
18,0
4,9
3,4

262,O

7,2

m
18
18
n

NO" SOo FeTotal Mn Total Na

15

0,40
0,75
0,11

0,05
ND

1,70
ND

5

8

0.1 6

ND<2
ND2
ND 10

5
28
15
16

25 0,42
33 0,34
æ 0,30
18 ND

6ND
17 1,00
15 ND

1,0 0,05

/,þ
62,0
4,0

11,8
s7,4

1,4
8,1

5,6

't414 32,0 0.4 ND 12,4 0,30 525 2'46

Obs.: (a) Padråo de Potabilidade PortariaS6 do Minbtério da Saúde (19/01/90)

þ) amoatnagem realzada pela CSD SEOKLOCX
(c) anábes realizadas pela AfirlBlENTAL Labordórios

Noo

0,18
ND
ND
ND
ND
ND

0,31
o,28
0,09
0,17
0,13
ND
ND
ND

SOo Fe Total Mn Total Na

10 ¡lO0

Ba

33 0,46 0,/3
æ 0,26
18 0,/3
24 1,23
21 ND

31 ND
20ND

Pb

ND

(m

ND
ND
ND
ND



Tabela 27. (continuaçåo) Histórico das análises de acompanhamento da qualidade das águas subterrâneas ¡unto à Fazenda
Contendas

PZ-11 cor pH DBO COT DOO C.E. R.T. Cl NOo SOo Fe Total Mn Total Na Ba Pb

out./91 þ)
jan.l92 (b)

abr./92 (b)

jul./93 (c)

jul./es (c)

PZ-12

o)
J

6,0

7,2

6,0

6,8

7,2

6,1

pH

jul./91

limite (a)

out./91 (b)

jan.Æ2 (b)

abr./92 (b)

jul./93 (c)

jan./94 (c)

set./94 (c)

jul./ss (c)

5
16

4<5
125

14É.5

231
<24<5
10 æ, 25

DBO COT DQOcof
(uH)

(ms/L) @S/cm) (ms/L)

PZ-13 cor pH DBO COT DQO C.E. R.T. Cl NOg SOo Fe Total Mn Total Na Ba Pb
(ul-Ð (ms/L) (mg/L) (ms/L) 0¡S/cm) (me/L) (ms/L) (ms/L) (ms/L) (mdL) (ms/L) (ms/L) (ms/L) (ms/L)

5 7,6

200 7,9

7 6,0

12 6,0

iul./s1 (b)iul./91 (b) 7,0 9 13 70 676 3 11 21,9
out./91 (b)

jan.Æ2 (b)

abr./92 (b)

jul./93 (c)

þn.¡9a (c)

set/94 (c)

jul.r9S (c)

I
9

't1

14

44
6 11

e. 47

12æ

147

47
65

c.E.

11

33

76

161

<5

15

<5

25

3s8
1510

R.T.

Legenda: R.T. = SólidosTotab
C.E- = Condutividade Ekátrica
ND = Náo Detectado

375
7æ
265

53

6,6 4
7,0 17

6,2 7
6,44<€
6,2 4 14

7,4 4 33
6,4 4. 10

66 4690 4
70 10541 5 4
4 11280

59 212 1 1.2 ND

574æ40.94
6762342.72
39 138 ND 0.5 ND

(ms/L) (ms/L) (mel-) (m

cr

0.5 ND

0.6 ND

NOs SOo Fe Total Mn Total Na

175,0

114,0

9,3

35,0

13
4
68

21

19

5
<5

<5

1

¡100

8

1,50

1,61

0,11

0,38

(ms/L) (mg/L)

66

53

42
¡19

¿13

4
41

4 0,53
æ 0,58

,o 0,05

291 0
1 170

4070
452
Æ
2æ
106

't1 1,04

4/ ND

5.0 ND

73,4
14,3
82,2

4,2
1,9

16,0
3,8

Obs.: (a) Padráo de Potabifidade Poftaria 36 do Minbtério da Saúde (19/o1/90)

þ) amoslragem realzada pela CSDÆEOKLOCK
(c) análbes reatizadas pela AiiBENTAL þbordórios

5

5

't

11

2
0

1,U
2,02
0,59
3,52
0,'t8
0,09
0,63

0,40

Ba
(ms/

ND

ND

Pb

6 0,52 0,12
æ 0,23

6 0,29
I 0,58

54 ND ND

TNDND
1'I ND ND

SNDND

1,0 0,6

ND 11

ND4.
1.1 ND

ND ND

2 26,8
5 9,1

87,0
13,2

3,4
13,0
2,2

0,64
0,41

0,73
0,31

0,09
0,29

1,40

2.
8

11 0,19
æND
10 ND

12 ND

6ND

0,20

ND

ND

ND

ND



Tabela 22. (continuação) tlistórico das análises de acompanhamento da qualidade das águas subterråneas lunto à Fazenda

Contendas

(urt) (me/L) (ms/L) (ms/L) @s/cm) (ms/L) (me/L) (ms/L) (ms¡-) (me/L) (ms/L_) _ (ms/L) (m94) (Tq)
0,3 0,1 1'0 0'6

PZ-15 cor pH DBO COT DQO C.E. R.T. Cl NOs SO. FeTotal MnTotal Na Ba Pb

out.lg1 (b)

jan.le2 (b) 7,0
abr./92 (b)

jul.l93 (c) 375 6,1 4 4 14 181 828 25 ND ND 28,8 0,s6 23 ND ND

jan./s4 (c)

set/94 (c) 7 6,0
jul./95 (c) 21 6,5

o)l\]

PZ-16 cor pH DBO COT DQO C.E. R.T. Cl NO. SO¿ FeTotal MnTotal Na Ba Pb
(ut-t) (ms/L) (ms/t-) (ms/L) (l¡s/cm) (ms/L) (ms/L) (ms/L) (mdL) (ms/L) (me/L) (t941--1t9/L)--(t!41-

6,7 6 54

¿too 6,5

5,8 g

set./94 (c)

jul.l9s (c)

5 26 168 2880 35 10 16,4 0'56

<2 16 5 178 654 35

4 57 <5 196 766

13 105 35 1æ 2g

(ul-0 (ms/L) (ms/L) (ms/L) 0¡S/cm) (ms/L) (ms/L) (ms/L) (ms/L) (mg/L) (mg/L) (ms/L) (ms/L) (mg4l
HZ-12 cor pH DBO COT DQO C.E. R.T. Cl NO. SOo Fe Total Mn Total Na Ba Pb

16

æ

1 13 1 68 3480 41 ,9 0,56

jan.l94
set/94 (c) 15600

1s7 9810 30 6 16,3 0,66 æ. 0'04 0'12

7,5

7,1

æ98 1

4
18

æ 13 89,2

æ. <5 1375 880 æ
136 35 4g 478 2

Legenda:

1 812

B.T. = SólirJosTotab
C.E. = Condr¡tivilade Elétrica
ND = Náo Detectado

30 0.7 12 28,0 0,63 24 ND ND

æ ND I 31,0 0,69

0.9 4 13,0 0,56 17 ND ND

1450 2663

ND3
6.5 7 4,3 5,20 m 0,80 ND

0.1 ND 37,0 3,30 4 ND ND

19

13

573f1 5300 ND 33,0 ND 1621 2'10

Obs.: (a) Padráo de Potabil"rdade Porta¡ia 36 do Minbtério da Saúde (19/O1/90)

(b) amostnagem realzada pela CSD/GEOKLOCK
(c) anrálises realizadas pela AMBIENTAL Laboratórios

35 ND 4 28,0 ND 1

Z'I ND ND

ND

m ND



Entre 1989 e 1990 foram instalados 15 poços de monitoramento no Ateno Sanitário de

Valinhos e adjacências, denominados PM-01 a PM-15, cuja localizaçäo está indicada na

Figura 14 . A freqüência de amostragem nesses poços foi maior que junto à Fazenda porém

os paråmetros nåo foram os mesmos, recentemente muitos destes poços foram danificados

em parte devido às oþras de ampliaçao do ateno. Os poços PM-04, PM-07, PM-11 e PM-14

nunca foram amostrados. A Tabela 28 apresenta os dados construtivos dos poços de

monitoramento PM-01 a PM-15 e a Tabela 29 apresenta o histórico das análises químicas

realizadas nas amostras coletadas nesses poços.

Tabela 28. Dados construtivos e cota do nivel d'água em janeiro de 1992 dos poços de
monitoramento PM-01 a PM-15 localizados junto ao Aterro Sanitário de Valinhos

poço diâmetro cota da profundidade do comprimento do cota nlvel
(pol.) boca poço (m) filtro (m) d'água ian./92

PM-01 2 681,S 16,0 3,0 669,7
PM.O2
PM.O3
PM.O4
PM.O5
PM.O6
PM.O7
PM.O8

668,8
667,0
675,8
686,9
694,9
700,8
670,9
674,0
684,6
688,0
656,9
648,9
662,0
643.2

12,6
15,8
11 ,8
8,0
9,0
4,0
8,0

11,0
9,2
6,9
6,0
6,2

10,0
4.5

seco
683,6
seco
seco
666,9
665,6
681,3
seco
855,6
647,3
seco
641,1

2
2
2
2
2
2
2

3,0 658,0
3,0 652,3
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

PM-09 2
PM-10 2
PM-11 2
PM-12 2
PM-13 2
PM-14 2
PM-15 2

63



Tabela 29. Histórico das análises de acompanhamento da qualidade das águas junto ao Aterro Sanitário de Valinhos

mar.l91 (b)
jul./s1 (b)

out./91 (b)
jan.Æ2 (b)

mai.¡92 (b)
set.Æ2 (b)

dez.Æ2 (b)

mar./93 (b)

set/93 (c)

dez./93 (c)
mar.Æ4 (c)
jun./94 (c)

PM.O2

pH DBO COT DOO C.E. O.G. Cl SOn FeTotal Na

6,2
5,7
6,1

5,5
4,4
6,5
6,2
5,0
6,2
6,4
5,7
5,8

O)s

7
5

6Ít
19
13
4

27
74

7
10

6
5

ND
7
I
3
6

10
4
4
3
3
3
3

mar.l9'l (b)
jul./s1 (b)

out./91 (b)
jan.Æ2 (b)

mai.l92 (b)

dez.¡92 (b)

mar.l9S (b)

PM.O3

70 27 116
æ. zæ 2,
47 ln 14

105 300 't4
't84 273 4æ
78 375 6

330 401 10
424 29S '11

n 620 50
65 800 35
n 470 45
13 500 76

pH

6,7 3
5,7 5
6,7 30
5,7 18
6,'t 13
7,7 5
4,0 6

DBO COT DQO C.E. O.G. Cl

mar.

36
33
45

5
51

66
73
58

/32
26'l
188
21e

jul./s1 (b)

oullg1 (b)
jan.¡92 (b)

mai.Æ2 (b)
set.r92 (b)
mar.l93 (b)

pH

35491
34775

<2 68 87
5 12. 158

100 118
4 150 118

I 2,0
5 38,7
4 28,5
8 67,6
9 203,0

ND 165,0
I 97,4
1 ?0,1

ND ?0,1
5 ?0,7

ND ?0,1

DBO COT DOO C.E. O.G. Cl

5,7 6
6,7 14
5,8 12
5,2 25

7
6

Legenda: R.T. = Sólidos Totais
C.E. = Condr¡livilade Elátrica
ND = Náo Detectado
? = resultado dwidoso

25 1,28

w
16
æ
10

6 0,50 0,v2
33 0,79 ND ND 0,33
38 0,45 ND ND Oj2
38 0,s9 ND ND 0,70
& 1,78 0,01 0,3s) 3,48
2, 4,12 ND 0,68 0,78
37 1,94 ND 0,34 0,n

210 2,00 0,01 0,08 0,01

190 1,00 0,02 0,10 ND
30 2,00 0,03 0,20 0,13

250 2.00 0,01 0,10 0,01

3
4
4

4
8

5

SO. Fe Total Na

36
33
45

5
6

5

28
70
33
68

159

ND 21,0
3 67,6
3 30,3
I 210,0

27,6
2 46,2

90
80
68

1't4
1æ
242
N2

04 0,06
ND ND

%
10
4

Ba

SOo Fe Total Na Ba ø

4
4
4

ND
19

9 0,19 ND
5 0,25 ND ND 0,24
3 ND O,O1 ND ND

15 0,34 ND 0,29 0,46
7 0,47 ND ND 0,16

13 0,40 ND ND 0,14

0,54

cd

obs.: (a) Padráo de Potabilidade Portaria 36 do Ministério da saúde (19/01/90)

(b) análi¡es de responsabilidadE da CSDTGEOKLOG(
(c) análises real¡zadas Pela CQA

9 10,
3 5,0
6 37,2
3 /3,1
5 't53,0

Pb

0,13 0,07
ND ND

Cr

5 0,18 ND
7 0,43 ND

10 0,16 0,01
A 0,76 ND

0,60

Pb Cr

ND ND
ND 0,23
ND ND
ND 0,18

ND



Tabela 29. (continuação) Histórico das análises de acompanhamento da qualidade dæ águas junto ao Aterro Sanitårio
de Valinhos

PM-OS pH DBO COT DQO C.E. O.G. Cl SOo FeTotal Na Ba Cd Pb Cr

mar.l91 (b)
jul./s1 (b)
out./91 (b)
jan.Æ2 (b)
mai.l92 (b)
søt.192 (b)
dez.l92 (b)
mar./93 (b)

PM{E

8,2
7,6
8,1
7,5
7,9
8,2
8,2
8,0

O)
(.'l

æ2 4900 1510 6370 n
529 3m 12750 6/.20 14

3528 12015 TnO n
6360 2000 15930 7959 æ.
3672 1400 11200 6270 8
578 1 12660 7ù20 ND

5170 2810 28900 8150 45

DBO COT DOO C.E. O.G.

mar
jul.lel (b)

out./91 (b)
jan.Æ2 (b)
mai.l92 (b)

set./92 (b)

dez.l92 (b)

mar.l93 (b)
jun./94 (c)
set./94 (c)

pH

8,0 4080 6400 28650 8750
8,0 6640 3400 31000 8650
7,7 1TlS3 28095 10760
7,9 12æ0 4500 33550 't1ã0
8,2 3953 6000 30000 10350
8,3 1Tt6 3 30610 9340
8,0 212, 407 15500 6380
7,9 4483 2360 17880 1990
7,9 3902 15540

Pttl{8 pH DBO COT DQO C.E.

mar.Æ1 (b)
jul./s1 (b)

out./91 (b)
jan.l92 (b)

mai.Æ2 (b)

set.lg2 (b)
dez.ß2 (b)

mar.l93 (b)
set/93 (c)
dez.¡93 (c)
mar.l94 (c)
jun.l94 (c)

set/94 (c)

Legenda:

7,0 6 10 73 912 64 ln
6,4 6 26 41 745 14 124
7,2 46 æ 72 800 14 '128

6,3't'1 7409æ814
6,249æ69522.
7,0313æ98tÍ¡2s 181
6,623408568165
6,0 4 6 61 7U 13 198
5,5 Xì 5 51 1140 æ 465
5,7 52 6 125 1510 42 384
6,2 11 4 39 1010 I 2S
5,1 19 4 æ. 1010 57 348
5,9 1 4

132,0 1295
161,0 3088
123,0 2æ8
243,0 3565
u,4 1552
86,0 2128
68,6 2186

SOo Fe Total Nacr

72
2.
25
æ

ND
ND

4
457 2ùæ
n

o.G. cr

14,50
9,24
9,54
8,10
8,90
7,46
8,56
5,09

R.T. = SólirjosTqtais
C.E = Condrfividade Elétri:a
ND = Náo Hectado
? = ¡esultado dwidoso

2't5,0 328'1 6,06
2U,O 5168 7,16
184,0 3632 5,62
246,0 4{115 6,15
133,0 4æ2 6,04
139,0 2872 6,28
90,6 1942 9,30

<1 ?0,5 2500 16,00
?8,6 5,00

SO¿ Fe Total t¡a Ba

't81,0 9980

ND
ND

0,01
ND
ND

0,trt
ND

0,83
2,98
0,73
0,79
0,80
0,91
0,99

PbBa Cd

0,08
0,24
0,27
0,06
0,16
0,08
0,09

Cr

10
9
7

ND
12
24

5
'14

c
<1

26
<1

ND
ND
ND

0,01
ND
ND

0,03
ND

0,05
0,01

cd

28,0
25,1
63,4
28,9
24,3
30,9
21,9
21,9
?0,1
?o,2
?0,4
?o,2
?1,8

Obs.: (a) PadÉo de PotabilirJade Podarb 36 do Ministério da Saúde (19/01/90)

þ) anrálbes de responsabtidade da CSDTGEOKLOO(
(c) anâlses realizadas pela CQA

1,70
1,'11 0,08
1,56 0,æ.
1,11 0,16
1,2. 0,07
1,13 0,17
1,55 0,08
0,91 0,08
2,00 <0,01
0,i0 0,09

200
253
303
137
117
285
166

54
85

135
210
1't0

0,94
0,61 ND
0,68 ND
0,17 ND
O,æ, ND
0,52 ND
0,67 ND
0,50 ND
3,00 0,01
4,00 0,02
4,00 0,08
1,00 0,01
<t 0,01

0,16 ND
ND 0,09
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND
ND ND

0,15 0,01
o,2. <0,01
0,10 0,15
o,n 0,e2
0,03 0,09



Tabela 29. (continuaçáo) His{órico das análises de acompanhamento da qualidade das águas junto ao Ateno Sanitário
de Valinhos

PM-os pH DBO COT DOO C.E. O.c. Cl

jul./s1 (b)
o(¡t.lel (b)
jan.r32 (b)
mai.le2 (b)
set.lg2 (b)
dez.l92 (b)

mar./93 þ)
set/93 (c)
dez.l9S (c)
mar.Æ4 (c)
jun./94 (c)

set./94 (c)

o)
O)

7,3 62
7,5 't12
7,O 636
7,2 593
7,5 215
7,5 æ
7,O 58
7,1 138
6,9 110
7,4 28
7,3 152
7,2 154

205 g2 1310
4ô0 759 1æO
45 '1129 1480
79 't 995 1569
1 Zg5 1408

32 773 1370
á 453 1092
30 674 1080
35 3æ 1220
24 318 890
35 5æ 1430

Plt-10

mar.Æ1 (b)
jul./s1 (b)

out.lg1 (b)
jan.le2 (b)

mai.l92 (b)

set.Æ2 (b)
dez.Æ2 (b)
mar./93 (b)

set/93 (c)
dez.l93 (c)

mar.l94 (c)
jun./94 (c)

setl94 (c)

7,8
7,6
7,8
7,3
7,6
8,0
8,'t
7,s
7,6
7,2
7,2
7,6

DBO COT DOO C.E. O.G.

4
42
163
n
ND 397
ND 47
560

46 985
4494
51æ

130 4
14

SO. Fe Total Na

983 1 25/;O 25/,O
273 145 5650 ¿1320

428 2ß 3320
2W 2 5645 5045
259 9200 5645 ¿t890

239 136 1985 2770
66 87 10S0 1520

1389 724 3984 1990
1080 1894 5160 1990

& 33 4æ 1380
't673 2078 6arc 1990

12

17
7

10
<1

<1

18
<1

l-egenda: R.T. = Sólidos Totab
C.E = Condr¡tiviriade Elátrþa
ND = Náo Detectado
? = resullado dwidoso

2æ5 3400

an,0
4ø,0
214,0

73,s
453,0

76,2
34,5
?0,1
?0,0
?0,1
?0,1
?2,0

367 1,U 0,01 0,18 ND
566 4& 0,02 0,66 0,33
394 2,09 0,ù2 0,51 0,19
868 0,90 0,01 0,12 ND
5æ 4,03 0,O2 1,07 0,34
384 1,12 ND 0,35 ND
1s2 0,77 ND 0,26 ND
410 4,00 0,01 0,25 0,0'l
295 4,00 0,01 0,31 <0,01

160 3.00 0,01 0,03 0,03
350 6,00 0,02 0,40 0,02

140
4
6

55
4æ.

36
ND
13 87 ¿t6

67 985 2
63 1135 1

10 1¿18 6
107 1410 <1

SOo Fa Total Na

0,45

7,00 0,00 0,08 0,03

29,s s89 1,70 ND 0,10 ND
88,2 1389 4,86 ND 0,23 0,2.
26,5 1160 1,91 0,01 ND 0,13
64,0 &5 4,'15 ND ND 0,09
4{t,8 871 4,67 ND 0,20 0,15
18,7 706 1,57 ND 0,15 ND
11,5 478 0,98 ND ND ND

?0,2 't 190 3,00 0,02 0,¿lo 0,01

?0,2 1320 4,00 0,02 0,38 <0,01

?0,3 320 3,00 0,00 0,04 0,04
?0,1 1¿lO0 4,00 0,æ 0,60 0,01

?0,9 <1 0,01 0,05 0,04

600 4,45

Obs.: (a) Padráo de PotabilirJade Portaria 36 do Minilério da Saúde (19/01/90)
(b) anáfises de responsabilidade da CSD/GEOKLOO<
(c) anrfbes realizadas pela CQA



Tabela 29. (continuaçåo) Histórico das análises de acompanhamento da qualidade das águas junto ao Aterro Sanitário
de Valinhos

mar./91 (b)
jul./e1 (b)
out.Æl (b)
jan.l92 (b)

mai.l92 (b)
set.l92 (b)
dez.Æ2 (b)

mar./93 (b)
set/94 (c)

Pm-l3

pH DBO COT DAO C.E. O.G. q so. FeTc*al Î.b Ba

7,0 18
6,0 I
7,3 24
6,4 æ
6,2 9't
6,8 4
6,6 12
6,0 n
7,7 æ,

o)\¡

jul./e1 (b)

out./91 (b)
jan.Æ2 (b)

mai.le2 (b)
set.l92 (b)

dez.le2 (b)

mar.l93 (b)
set/93 (c)
dez./93 (c)

mar.Æ4 (c)
jun.Æa (c)

set/94 (c)

Pll-ls

781
5122

15 269
3 213
7 150
6 136
6 174
7 399

pH DBO COT DOO C.E. O.G.

5,8
6,9
7,0
7,1

6,3
6,2
4,0
6,6
6,2
6,4
6,6
6,0

153 150 4
110 12 2
217 12 5
2s061
15886
210 12 3
216 24 5
18127

19

6
1

8
25

Þ

1

3
4

12
<1

5
5

7517012o5
45469164
5206784

4æ7212ND
ND5765ß4
4. ¿t8 Tl 14 3
24076144

ND¿187578
51431012Æ
634600ã.æ
5 <1 2@ 38 '19

6 't5 2æ 16 18
16

mar.l91 (b)
jul./s1 (b)

out.lg1 (b)

I 55,6
3 21,5

ND 104,0
2 65,8

pH

Legenda: R.T. = Sólidos Totais
G.E = Condutividade EÉtrþa
ND = Náo Dstectado
? = rBsultado dwidoso

11

7
3
2

7,2 <1 7
6,085
7,3 43 5

DBO COT DOO C.E. O.G. Cl

42,0
35,2
29,5
58,6
?0,8

æ. 0,18 ND ND ND
33 1,19 ND ND 0,16
28 0,58 0,0't 0,13 0,08
n 0,30 0,01 ND ND
7 0,30 0,01 ND ND
8 0,52 ND ND ND

17 0,66 ND 0,14 0,05
3,00 0,01 0,02 0,05

SO¿ Fe Tctal l'.¡a

m

11

4
þ
8
9

ND
ND
<1

<'l
<1

<1

0,15 0,06

9772435
47ææ3ND

1,1 2 ND
9,1 15 ND ND ND ND

14,3 '17 ND O,O1 ND ND
6,6 13 ND ND ND ND

11,5 8 ND O,O1 ND ND

4,7 6 0,36 ND ND ND

3,8 211 O,'12 ND ND ND

?0,3 55 4,00 0,01 0,05 0,01

?0,3 70 3,00 0,02 0,03 <0,01

?0,3 10 3,00 0,01 0,10 0,07
?o,4 80 4,00 0,01 0,05 0,o2
?0,9 1,00 0,00 0,03 0,01

1

cd

SOo Fe Total Na

Obs.: (a) Padrão de Potabilidade Po¡ta¡ia 36 do Ministério da Saúde (19/01/90)

þ) aná[ses de responsabilidade da CSD/OEOKLOO(
(c) análises realizadas pela CQA

Pb

ND ND ND
0,26

41,0
42,5

Ba

4 0,19
9 0,æ

cd Pb

ND ND ND
ND ND ¡ID

Cr



5.1O.2. Acompanhamento da qualidade das águas dos poços caclmba e poço8
profundos utlllzados para consumo

Desde 1988 vêm sendo realizadas coletas e análises esporádicas das águas de

alguns dos poços cacimba e poços profundos próximos ao Aterro Sanitário de Valinhos para

acompanhamento da qualidade quanto à potabilidade. As Tabelas 30 e 31 apresentam um

resumo das principais variações observadas e do tratamento estatfstico dos resultados para

verificaçäo de tendência das análises das águas dos poços rasos P-1 a P-5 (CETESB, 1995)

e nos poços profundos localizados nos pontos 2, 3 e 4 (Straus & Casarini, 1995; CETESB,

1995). Na Figura 14 (pg. 59) está indicada a localizaçåo desses poços. Os resultados

anômalos para chumbo nos pontos 3 e 4 das amostras coletadas no dia 07106194,

possivelmente representam um erro analítico. As determinaçöes realizadas nestes poços näo

inclukam análise de sódio o qual poderia servir como traçador para melhor definir a origem e

influência da pluma de poluição.

Tabela 30. Resumo das prlnclpale varlaçöes observadae na qualldade das águas doe poços
faaoa amostfados lunto ao Aterro Sanltárlo de Vallnhos.

amostras que ultrapassaram o padráo de
potabilidade

paråmetro padráo de
potabilidade

tendência
observada

(1988 a 1egs)

concen- ne total de

data ffi8lri 
amostras

250 mg/L aumento

condutlvldade aumento

0,3 mg/L

N-nltrato 10 mg/L

* conforme Portarla 36 do Mlnlstérlo da Saúde (19/01/90).

Fonte: CETESB (1995)

11P-2

21104188

29106188

21104188

09/1 1/88

08/06/e4

o2lo2l95

21104188

29106188

13|',tu89

25106lSO

2,24

0,æ

0,40

10,00

0,62

0,95

24,1

11,9

12,6

26,2

08/06/93 11,3

P4
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Tabela 31. Resumo das princlpals varlaçöes observadas na qualldade das águas dos poços
profundos amostrados junto ao Aterro Sanitár¡o de Valinhos.

amostras que ultrapassaram o padråo de
potabilidade

parâmetro padráo de
potabilidade

tendência
observada

(1988 a lees)

concen- no total
tracáo deoata (mölj amostras

alcalinidade aumento

condutividade aumento

resfduo total 10oo mg/L aumento

dureza s00 mg/L aumento

cloretos 2s0 mg/L aumento

6,5 - 8,5 aumento

bário 1,0 mg/L variável

chumbo 0,05 mg/L variável 3 07106194 0,35 4

4 ',t3112189

0z/06le4

zlnco 5,0 mg/L variável

ferro 0,30 mg/L variável 2 O2lÙ2l9s 0,33 6

o,52 7

2,06

0,33

0,60

20,60

1,36

manganês 0,1 mg/L variável 2 23102189 1,55 3

3 AUOAÙ9 0,14 4

7 27lÙsls4 0,11 5
* conforme Portarla 36 do Mlnistério da Saúde (19/01/90).

Fonte: CETESB (1995)

5.1 1. Comportamento Geoquímlco dos poluentes identlficados

5.11.1. Conslderações gerais

A avaliação geoquímica de casos de poluiçäo mostra-se como uma tarefa muito

diferente da análise da geoquímica de aqüíferos naturais. No estudo da geoquímica dos

pH

0,10 5

0,36 5

4 21104188

09/1 1/88

03/0?ss

26111186

21104188

231O2189

r
I

69



ambiêntss aqüíferos naturais såo estabelecidos, até mesmo, modelos matemáticos para

poder, de maneira simples e prática, prever quantitativamente o comportamento do slstema

estudado e acompanhar a evolução da qualidade da água indicando as atividades que podem

afetar essa qualidade. Os princlpais aspectos estudados são :

. a precipitaçåo/dissoluçäo dos mlnerais;

. reações de óxido/reduçäo;

. especiaçäo dos lons dissolvidos.

Os ambientes encontrados nas investigaçöes de poluiçäo, por sua vez säo

caracterizados via de regra por:

. desequillbrio entre as fases sólidas e a água,

. potencial redox ao longo do fluxo também em desequillbrio e

. uma dinâmica da evolução dos diferentes poluentes, de uma forma geral,

desconhecida.

No monitoramento da área em estudo observou-se a presença de concentraçÕes

slgnificativas de matéria orgânica, sódio, bário, chumbo, ferro e manganês no solo e/ou

nas águas subterrâneas.

A revisäo bibliográfica apresentada a seguir tem por objetivo sumariar informações do

comportamento geoquímico desses poluentes que possam levar a um melhor entendimento

da geoquímica do caso em estudo.

5.11.2. Matéria orgânica

A matéria orgânica solúvel ou solubilizada, presente no licor negro e no lodo do STAR,

quando se infiltra no solo poderá sofrer processo de biodegradação ou simplesmente migrar

ao longo do perfil. Paralelamente à biodegradação dessa matéria orgânica, mediada pelos

microorganismos do solo ocorrem diversas reações envolvendo os compostos presentes no
solo. Quando o oxigênio näo é disponível para os processos de transformaçáo da matéria

orgânica, outros compostos como o Fe*3, o Mn*4, o NOs- e o SOa- participam como receptores

de elétrons. É ¿¡tíc¡l prever a reação exata da degradaçäo da matéria orgânica, em função da
diversidade de compostos presentes e complexidade das reaçöes microbiológicas.

Esquematicamente em condições anaeróbias forma-se o CO2 que pode se dissolver e migrar
para as águas subterrâneas na forma de bicarbonato ou sofrer reaçäo adicional formando o
metano que por sua vez vai para a atmosfera ou sofre reação adicional até CO2 ou ainda
migra para as águas subterrâneas como metano dissolvido. Vários autores apresentam
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esquemas desse tipo de reações. (Freeze & Cherry, 1979, Baedecker & Back 1979,

Domenico & Schwartz 1990). Algumas das mais importantes reaçoes de biodegradaçäo

anaeróbia da matéria orgânica estão apresentadas a seguir:

Denitrificaçáo:

5 cHzO + 4 NOs-+ 4 H*- 5 CO2 (g) + 2 Nz+ 7 H zO

Redução do Mn(V) e do Fe(lll):

CH2O + 2 MnO2+ 4 H*= COz (g) + 2 Mn*2 + 3 H 2O

CH2O + 4Fe(OH)3+ I H*= COz (g) + 4Fe*2 + 11 H20

Reduçáo do sulfato:

2CH2O + SO¿-+ H*= HS-+ 2H2C + 2 CO2 (g)

Formação de metano:

2 CH2O + COz 19¡= CHn + 2 CO2 (g)

onde CHzO representa um composto orgânico "típico",

A seqüência de processos de óxido reduçäo representados pelas reaçÕes acima, onde

ocorre a oxidação da matéria orgånica até a formação de metano, depende, para sua

continuidade, que:

. a matéria orgânica continue disponível na água numa forma consumfvel;

. as bactérias que mediam as reações tenham nutrientes em quantidade suficiente

para manter sua existência;

. as variações de temperatura não sejam suficientemente grandes para interromper

os processos bioquímicos.

Em muitos sistemas de águas subterrâneas, um ou mais desses fatores mostram-se

limitantes e as águas näo passam por todos os estágios de óxido redução (Freeze & Cherry,

1e7e).

As reações mais importantes que ocorrem na zona näo saturada, conforme descriçäo

apresentada por Domenico & Schwartz (1990), são:

. dissolução da fração de serrapilheira orgânica presente na superfície do terreno;

. complexação do Fe e Al;

. adsorçäo dos compostos orgânicos;
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. ox¡daçäo dos compostos orgânicos.

No transporte de massa normal que ocorre nos solos há a dissolução da matéria

orgânica próxima à superfície, a qual é a principalfonte de carbono orgânico dissolvido (COD)

na água do solo. As concentrações típicas de COD nesta água, em áreas com nfvel freático

alto, variam tipicamente de 10 a 50 mg/L nos horizontes mais superficiais e chegam a menos

que 5 mg/L nos horizontes mais profundos, na zona näo saturada. As concentraçÕes são mais

elevadas junto à fonte de matéria orgânica e declinam com a profundidade devido à absorçåo

e oxidação. Os componentes orgånicos mais importantes da fraçäo de COD da água são as

substâncias do grupo húmico, consistindo basicamente de ácidos fúlvico e hrJmico. Os

tanlnos, as ligninas, os aminoácidos e os compostos fenólicos estäo freqüentemente

presentes em concentraçöes menores.

Os ácidos húmicos e fúlvicos apresentam muitos grupos funcionais que podem se
quelar aos metais. Dessa forma os metais podem ser mantidos em solução por quelaçáo com

ácidos fúlvicos solúveis ou eles podem ligar-se a substâncias húmicas insolúveis por troca

catiônica (Fetter, 1 992).

5.11.3. Sódio

A presença de uma base forte (a soda) nas águas subterrâneas, por sua vez,

influencia o pH e a distribuição das diferentes espécies de carbonatos na mesma. A mediçáo
da alcalinidade de uma forma geral é dada pela equação:

Alcalinidade = X (r" )"u -X (i)",= -(H.) + (OH)-+ (HCO3) + 2(CO32)

onde (f )"6 são as espécies de bases carregadas positivamente e x (i )." säo as espécies de

ácldos carregados negativamente. Quando a alcalinidade é zero, a equaçäo acima torna-se a
equação de balanço de cargas para um sistema CO, - água.

Na águas subterrâneas naturais a geraçäo de cargas positivas devido à dissolução dos
mlnerais dos carbonatos e silicatos é sempre maior que a contribuiçáo global de cargas
negativas provindas da ionização dos ácidos fortes. Portanto, como regra geral, as águas
subterrâneas são alcalinas. Ácidos fortes säo raros em águas naturais e quando ocorrem são
resultados de contam inação.

5.11.4. Bário

O comportamento do bário nas águas subterrâneas naturais é, geralmente, controlado
pela solubilidade da barita (sulfato de bário). O seu produto de solubilidade é da ordem de
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1O-10. Outro fator que parece influenciar a concentraçáo de bário nas águas naturais é a
adsorçäo pelos óxidos e hidróxidos metálicos.

Hem (1989) comenta que como a concentraçäo de bário nas águas naturais mostra-se,

de fato, controlada pela solubilidade do sulfato de bário, é de se esperar uma faixa menor

entre os valores extremos superior e inferior do que os observados para elementos cuja

concentraçáo é, mais possivelmente, funçäo da disponibilidade do elemento no ambiente.

Hem (1989) acrescenta que de fato essa observaçäo foi constatada em duas compilaçoes

citadas.

Elevadas concentrações de bário em águas de campos de óleo e outras salmouras

foram relatadas. Em todos os casos a concentraçäo de sulfato era muito baixa. Parece

provável que as concentrações de sulfato nessas águas tenha sido mantida baixa pela

reduçäo do sulfato, permitindo a elevaçáo da concentração de carbonato, pelo menos até que

fosse atingido o limite de solubilidade do carbonato.

Quanto à solubilidade do sulfato, Hem (1989) comenta que, considerando que o
sulfato de bário é praticamente insolúvel em água, uma água contendo 1 rg/l de bário deve

conter apenas alguns poucos miligramas por litro de fon sulfato. Ainda de acordo com Hem

(1989), a influência da concentração do sulfato de bário nas águas naturais raramente é

importante, mais comumente, baixas concentraçöes de sulfato estäo relacionadas com a
reduçäo bacteriana do sulfato. Quanto maior a abundância natural do sulfato nos sistemas

aquosos, tanto maior a influência da concentração do sulfato como supressor da solubilidade

do bário.

Um estudo interessante foi realizado por Nordstrom et alii (1992) referente à influência

da solubilidade nas reaçÕes minerallâgua. Dados experimentais da saturação da barita

mostram que, no caso estudado, em concentrações de até cerca de 10 mg SOy'L, a barita é

subsaturada. Com a elevação das concentraçöes de sulfato a concentraçäo de bário aumenta

mais de 2 ordens de grandeza. Continuando a aumentar as concentraçöes de sulfato a
concentração de bário diminui num padrão similar ao do efeito da solubilidade do fon comum.

Os autores discutem as diferenças observadas entre as medidas experimentais e os valores

teóricos de lndice de saturaçäo investigando outras razões, buscando eliminar a hipótese de

erros analíticos ou erros nos dados termodinâmicos e propõem 3 possibilidades:

. O efeito do grau de cristalinidade na solubilidade onde grandes áreas superficiais e/ou

defeitos de superfície aumentam a solubilidade.

. O aumento devido ao comportamento de solubilidade da soluçäo - sólido ou efeitos de

substituiçäo por contam inantes.

73



. lnibiçäo cinética causada pela adsorção de contaminantes.

Os autores concluem que a supersaturaçäo parece ser real e que isso implica numa

velocidade de adição de bário ou sulfato na água maior do que a que pode ser removida por

precipitaçäo da barita próxima do equilíbrio. Ou seja, é necessária uma supersaturação

considerável para ultrapassar a baixa velocidade de precipitaçäo próxima do equilíbrio

5.11.5. Chumbo

Dados sobre a abundância do chumbo indicam que este elemento está distribuído

através das rochas em baixas concentrações e que está dispersado de forma relativamente

ampla nas rochas sedimentares. A sua mobilidade natural é baixa.

A adsorçäo do chumbo na superfície de sedimentos orgånicos ou inorgânicos e sua

coprecipitaçåo com o óxido de manganês também tende a manter baixos os níveis de

concentraçäo deste elemento nas águas subterrâneas .

5.11.6. Ferro

A concentraçäo de ferro em águas bem aeradas raramente é alta, mas sob condiçóes

redutoras, as quais podem ocorrer em algumas águas subterrâneas, podem ser encontradas

elevadas concentrações de lon ferro ferrroso.

Ambientes anaeróbios podem levar a condições redutoras pela presença de matéria

orgânica, em conseqüência, águas altamente poluídas podem conter até 700 mg/L de ferro

(Hem, 1989). Águas subterråneas com pH entre 6 e I podem ser suficientemente redutoras

para manter até 50 mg/L de ferro ferroso em equilíbrio, desde que a atividade do bicarbonato

náo exceda 61 mg/L. No entanto, na maioria das águas subterrâneas oxigenadas, o ferro não

é detectável. É comum a ocorrência de 1,0 a 1O mg/L de ferro nas águas subterrâneas.

5.11.7. Manganês

Águas subterrâneas podem conter mais de 1 mg/L de manganês sob certas

circunståncias (Hem, 1989). A poluiçäo por manganês geralmente persiste na água por

perlodos maiores do que a do ferro, no entanto ela também desaparece. Solutos orgânicos

dissolvidos podem dissolver o óxido de manganês e liberar Mn*2. As condiçöes redutoras que

podem existir nas águas subterrâneas levam a níveis elevados de manganês.
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5.12. Padrões de potabllldade

A Tabela 32 apresenta os padrões de potabilidade estabelecidos pela legislaçãro

vigente para o Estado de São Paulo para os parâmetros considerados de interesse no caso

em estudo.

Tabela 32. Padröee de potabllldade para os parâmetros de lnteresse

parâmetro unidade Padrão
Federall- vMP2

Padráo
Estaduals

cor

alcalinidade bicarbonatos

bário

chumbo

cloretos

ferro total

manganês

nitratos

nitrogênio amoniacal
pH

sólidos totais

sulfatos

turbidez

uHa

mg/L CaCO.

m9/L Ba

mg/L Pb

mg/L Cl

mg/L Fe

m9/L Mn

mg/L N

mg/L N

mg/t
mg/L SO1

uT7

-6ö

1,0

0,05

250

0,3

0,10

10

3,5

6,5 - 8,5

1.000

400

1ô

<30

250

1,0

0,05

2s0

0,3

0,05

2,Oo

3,5

5,0- 10,0

< 500

<10
Notas:

lPortaria 
no 36 de 19 de janeiro de 1990 do Ministério da Saúde.

tVMP - Valor Máximo permissfvel.
sDecreto Estadual no 12.486 de 20 de outubro de 1978 - Águas para Consumo particular
Captadas de Poço.
auH - unidade de escala de Hazen ( de platina cobalto).
UVMP de 5 uH para a água entrando no sistema de distribuiçáo. O VMp de 15 uH é permitido
em pontos da rede de distribuiçáo.
oPoderá ser tolerado até 6,0 mg/L em N, em face de exames bacteriológicos satisfatórios.
7uT é a unidade de turbidez, seja em unidade de Jackson ou nefelométrica.

ïtUp de 1,0 para a água entrando no sistema de distribuiçáo. É permitido o VMp de 5,0 uT em
pontos da rede de distribuiçáo se for demonstrado que a desinfeçáo nåo é comprometida.

O acompanhamento das alteraçÕes na qualidade das águas subterrâneas em casos
de poluiçäo do solo vem sendo baseado nos parâmetros de potabilidade, Straus (1gg1)

apresenta discussão da importância da adoção de parâmetros indicadores para

acompanhamento da evolução da poluição em águas subterrâneas independentemente da
existência de padrÕes de potabilidade considerando a importância de avaliar o

comportamento geoquímico das águas e influências na potabilidade. São discriminados a
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seguir os limites recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e os limites

canadenses adotados para fins de potabilidade das águas para o bário, chumbo, ferro e
manganês bem como os critérios adotados para o estabelecimento desses valores e

algumas informaçöes referentes aos demais parâmetros de interesse (WHO, 1993 e Canada,

1es3).

Alcalinldade (como GaCOs): Alcalinidade na faixa de 30 a 500 mg/L são geralmente

aceitáveis. Águas com elevada alcalinidade, quando fervidas por um perlodo prolongado

formam um depósito ou um sabor desagradável. Águas com alcalinidade muito baixa corroem

as tubulações.

Bário: As recomendações estabelecem que a concentração máxima aceitável para o
bário seia de 0,7 mg/L. O bário não é considerado essencial para a nutriçäo humana. Embora

tenha sido relatado um estudo epidemiológico associando mortalidade por doenças

cardiovasculares e o conteúdo de bário na água potável, estes resultados não foram

confirmados em estudos epidemiológicos realizados com a mesma populaçäo. Além disso,

num estudo de curta duração, com um número pequeno de voluntários, näo houve indicaçäo
consistente de nenhum efeito cardiovascular adverso após exposiçäo a concentraçÕes de
bário em água de até 10 mg/1.

O valor estabelecido pela OMS de 0,7 mg/L foi adotado considerando o estudo
epidemiológico que indicou que näo havia diferença significativa entre a ocorrência de
doenças cardiovasculares numa população que bebia água com uma concentração média de
bário de 7,3 mg/L comparada com a que ocorria numa população que ingeria águas contendo
0,1 mg/L. A estes resultados foi incorporado um fator de incerteza de 10.

Chumbo: O limite para o chumbo de O,O1 mg/L foi estabelecido levando em

consideraçäo parâmetros toxicológicos. O chumbo já foi há muito tempo reconhecido como
um veneno metabólico geral que causa uma variedade de disfunçÕes humanas. As crianças
são mais suscetlveis ao envenenamento por chumbo. A OMS reconhece que nem todas as
águas vão atender de imediato a este valor recomendado, nesse meio tempo, devem ser
adotadas medidas adicionais para reduzir a exposiçäo total ao chumbo.

Condutlvidade: (¡rSiemens/cm, ¡rmho/cm) Não há limites recomendados para este
parâmetro. Esta é uma medida da habilidade da água de conduzir a corrente elétrica, ela
aumenta à medida que aumenta a quantidade de minerais (íons dissolvidos). A condutividade
é usada para verificar a precisão das outra análises químicas.

Cor: A recomendaçäo é de 15 unidades. Abaixo desse nível näo há coloraçäo notável,
a 100 unidades a água apresenta uma coloraçåo de chá. Uma forte coloração da água é um
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possível indicador de poluiçao, além do que, mancha as roupas, os alimentos, os aparelhos

sanitários. É associada principalmente à presença de matéria orgånica (substâncias húmicas,

taninos e ligninas) e materiais inorgânicos (ferro e manganês). A cor aparente, pode ser

associada, além dos motivos anteriores à presença de materiais em suspensäo (turbidez).

Ferro: O limite de 0,3 mg/L foi estabelecido levando em consideraçåo motivos

estéticos. Em níveis superiores a 0,3 mg/L o ferro mancha as roupas quando da sua lavagem,

os encanamentos e aparelhos sanitários, e causa um sabor indesejável nas bebidas. Quando

exposto ao ar o ferro precipita e Íaz com que a água apresente uma coloração vermelha

amarronzada indesejável. Mesmo quando as concentraçöes de ferro säo inferiores a 0,3

mg/L, em certas condições, o sabor pode ser afetado. A presença de ferro pode promover o

crescimento de certos microorganismos, levando à deposição de uma camada lodosa nas

tubulaçöes.

O ferro é um elemento essencial na nutrição humana. Como uma precauçäo contra o

acúmulo excessivo de ferro no corpo, a JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee Food

Additives) estabeleceu em 1983 um limite máximo de administração de ferro de 0,8 mg/kg de

peso do corpo. Considerando que 10% desse valor seria associado, à água obtém-se que

águas com até cerca de 2 mg/L de ferro nåo representam um risco à saúde.

Manganêe: O limite de 0,5 mg/L foi estabelecido pela OMS em caráter

condicional/temporário tendo em vista garantir proteçäo à saúde. O manganês é um elemento

traço considerado essencial . Não existem evidências suficientes de toxicidade aos seres

humanos associadas ao consumo de água. O manganês pode ser motivo de reclamaçöes

mesmo em concentraçöes abaixo deste limite já que, quando presente nas águas de

abastecimento mancha as roupas e as peças hidráulicas, causa sabor indesejável nas

bebidas e forma uma camada nas tubulaçöes que pode se mostrar como um precipitado

preto,

Nltrato: O limite de 10 mg/L de Nitrogênio na forma de nitrato foi estabelecido por

motivos de saúde. Um excesso de nitrato pode ser agudamente tóxico a crianças, produzindo

methemoglobinemia (síndrome do bebê azul) a qual é um problema no sangue que limita a
quantidade de oxigênio que a corrente sangüínea pode transportar.

pH: Um valor aceitável de pH para águas potáveis é entre 6,5 e 8,5. Um dos principais

obietivos no controle do pH é a distribuição de águas que minimizem a corrosão ou a
incrustação. pHs baixos causam a corrosão dos sistemas de distribuição de águas, enquanto

que pHs elevados causam incrustações (ex. CaCO3).
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Sódio: O sódio é um nutriente essencial. O limite de 200 mg/L de sódio nas águas,

adotado no Canadá, foi estabelecido para proteçäo dos indivíduos com um histórico de

problemas cardiovasculares. lndivíduos sob supervisäo médica, submetidos a dieta com

restriçäo de sal devem limitar sua ingestão de águas que apresentem mais de 20 mg/L de

sódio. A recomendaçäo é que o consumidor consulte seu médico nesse caso. A OMS

comenta que não há conclusões firmes quanto à possível correlação entre o sódio em águas

potáveis e a ocorrência de hipertensão. Näo foi proposto nenhum limite baseado em saúde

porém concentraçöes superiores a 200 mg/L, dependendo do ânion associado e da

temperatura da soluçäo, podem causar sabor na água.

Sulfato: A recomendaçäo de 500 mg/L adotada no Canadá para os sulfatos fol

estabelecida por motivos de saúde bem como por razöes estéticas. O principal efeito

fisiológico relacionado com a ingestäo de água contendo concentrações superiores a este

limite ó de um efeito la<ativo e initação gastrointestinal. A presença de sulfato nas águas

também pode resultar numa percepçäo de sabor. De acordo com a OMS valores acima de

250 mg/L podem causar reclamaçöes devido ao sabor e à corrosåo.

Turbldez: A recomendação canadense de 5 uT é baseada tanto em razões estéticas

quanto de saúde. As águas superficiais apresentam turbidez entre 0 - 100 uT, a das águas

subterrâneas é próxima de 0 uT . A turbidez reduz a efetividade do tratamento de cloração

crlando uma proteçäo para os microorganismos.

5.13, Aspectos legais

5.1 3.1 . Aguas superficiais

A legislaçäo Estadual que dispõe sobre Prevençäo e o Controle da Poluiçäo do meio

Ambiente refere-se às águas superficiais no Artigo 18 do Decreto 8.468, de 08/09/76, o qual

aprova o regulamento da Lei 997 de 31105176. Este artigo estabelece as condições para

lançamento, direta ou indiretamente, de efluentes de qualquer fonte de poluição, em corpos

d'água. Além dos limites específicos listados no artigo, os efluentes näo poderáo conferir ao

corpo receptor características em desacordo com o enquadramento do mesmo na

Classificação das Águas.

O enquadramento dos corpos d'água receptores é estabelecido no Decreto 10.755, de

22111177. Conforme tal decreto, o Ribeiräo dos Pinheiros, no municfpio de Valinhos, pertence

à Classe 3. O Rio Atibaia e sua bacia de drenagem pertencem à Classe 2, portanto o Córrego

Baronesa pertence a esta Classe.
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Os parâmetros de qualidade dos corpos d'água são estabelecidos no Artigo 11

(Classe 2) e Artigo 12 (Classe 3) do Decreto 8.468.

A Resoluçäo do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) no 020, de 18/06/86,

estabelece, a nlvel Federal, os padröes de qualidade para águas doces, salobras e salinas e

os padröes de lançamento de efluentes. A legislaçäo Federal compreende um número maior

de subståncias para as quais são previstos limites, O Artigo 21 dessa resoluçäo fixa os limites

para o lançamento de efluentes. Os parâmetros para qualidade estão descritos no Artigo 5

(Classe 2) e Artigo 6 (Classe 3).

A potabilidade das águas para consumo humano foi estabelecida, a nível Federal, pela

Portaria 36 do Ministério da Saúde, de 19/01/90. O Decreto Estadual 12.486, de 2Ol'l0l78,

estabelece as caracterfsticas que deverão ser atendidas para águas de consumo alimentar -

águas de poço para consumo particular e águas para o abastecimento público. Os limites

estabelecidos nessas duas legislaçöes foram apresentados na Tabela 32, pg. 75.

5.1 3.2. Águas subterrâneae

A legislaçäo Estadual que dispöe sobre a preservação dos depósitos naturais de

águas subterrâneas é a lei 6.134, de 0?06/88, a qual foi regulamentada pelo Decreto 32.955,

dø O7lA2l91.

O Artigo 17 desse regulamento refere-se a projetos de disposição de resíduos no solo.

No parágrafo 1e deste artigo o decreto estabelece que as áreas onde existirem depósitos de

reslduos no solo devem ser dotadas de monitoramento das águas subterrâneas, efetuado

pelo responsável pelo empreendimento, a ser executado conforme plano aprovado pela

CETESB e especifica o conteúdo desse plano. O parágrafo 3e, por sua vez, estabelece que

se houver alteraçäo estatisticamente comprovada, em relaçäo aos parâmetros de qualidade

das águas (naturais) nos poços a jusante, o responsável pelo empreendimento deverá

executar as obras necessárias para a recuperação das águas subterrâneas.

As atribuições estão estabelecidas no Capítulo I do Decreto, destas destaca-se que

cabe à CETESB prevenir e controlar a poluiçäo das águas subterrâneas (Artigo 8o), à

Secretaria da Saúde a fiscalização das águas subterrâneas destinadas ao consumo humano

quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade (Artigo 9e) e ao DAEE manter serviços

indispensáveis à avaliação dos recursos hídricos subterrâneos e controle e fiscalização da

extração (Artigo 7e).

O Artigo 18 estabelece que as águas subterrâneas destinadas a consumo humano

deverão atender aos padrões de potabilidade fixados na legislação sanitária.
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A nível Federal, a Resolução CONAMA na 020, de 18/06/86, estabelece, no Artigo 17,

que näo será permitido o lançamento de poluentes nos mananciais sub-superficiais.

O Decreto Estadual 12.486 estabelece na NTA-60 os padróes de potabilidade para

águas, captadas em poço e fonte, para consumo particular.

Embora as águas subterrâneas possuam uma coletânea de leis e decretos bem

estabelecidos, ainda não estáo definidas as penalidades em caso de infração dos mesmos.

Desta forma, a CETESB está implementando um mecanismo de fiscalizaçäo para o controle e

prevençäo da poluiçäo das águas subterrâneas, através de revisäo do Decreto 8.468/76 supra

citado.

5.13.3.Solos

A legislaçäo Estadual referente a poluiçåo do solo está compreendida pelos Artigos 51

a 69 do Decreto 8.468, de 08/09/76. Esta legislação não inclui nenhuma classificaçäo para os

solos.

O Artigo 51 estabelece que "não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar,

infiltrar ou acumular no solo resíduos, em qualquer estado da matéria, desde que poluentes,

na forma estabelecida no artlgo 3e" do regulamento. O artlgo 3e , por sua vez, esclarece que

"considera-se poluente toda e qualquer forma de matéria ou energia lançada ou liberada nas

águas, no ar ou no solo:

lV. Com intensidade, em quantidade e de concentração ou com características que,

direta ou indiretamente tornem ou possam tornar ultrapassáveis os padroes de qualidade do

meio ambiente estabelecidos neste regulamento e normas dele decorrentes;

V. Que tornem ou possam tornar as águas, o ar ou o solo:

a. impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde;

b. inconvenientes ao bem-estar público;

c. danosos aos materiais, à fauna e à flora;

d. prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais

da comunidade".

Os Artigos 52 a 56 estabelecem a necessidade de projetos específicos para qualquer

utilização do solo para o destino final de resíduos e que deverão ser tomadas medidas

adequadas para proteção das águas superficiais e subterrâneas.

Na revisáo que está sendo efetuada do Decreto 8.468 estão sendo propostas

alteraçöes no capítulo referente à poluiçäo do solo. Foi também incluído um capítulo especial
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"das áreas contaminadas", bem como estabelecidos critérios claros quanto às

responsabilidades em casos de poluiçåo do solo.

Quanto ao uso e ocupação do solo, a Constituição Federal, em seu Título Vlll, Capítulo

Vl, Artigo 225 estabelece que: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencialà sadia qualidade de vida impondo-se ao

poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá'lo para as presentes e futuras

gerações". O parágrafo 10 complementa indicando as incumbências do Poder Público para

assegurar a efetividade desse direito, isto é:

. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das

espécies e recuperar ecossistemas

. Definir e manter áreas de proteçåo ambiental

. Avaliar o impacto ambiental causado por qualquer tipo de obra

. Controlar o uso de técnicas, métodos e substâncias que possam ser perigosas para a

saúde pública e o meio ambiente

. Promover a educaçåo ambiental

. Protegera fauna e a flora

Assim, cabe aos Poderes Públicos Federal, Estadual ou Municipal a criaçåo de áreas

de relevante interesse ecológico.

A Lei Federa! 6.766f9 dispöe sobre o parcelamento do solo urbano, define as

competências do Estado e do Município sobre a questäo do parcelamento do solo. Entre

outros, a Lei nåo permite o parcelamento do solo nas áreas poluídas. O Art. 30, Parágrafo

único estabelece que: "Não será permitido o parcelamento do solo: (...)

ll - em tenenos que tenham sido atenados com material nocivo à saúde pública, sem

que sejam previamente saneados; (...)

V - em áreas (...) onde a poluiçåo impeça condiçöes sanitárias suportáveis, até a sua

coneçåo."

A Lei contém regulamentos administrativos pare a aprovaçåo de projetos de

loteamento e desmembramento (Capítulo V) e para o registro de loteamento e

desmembramento (Capítulo Vl). Através do Art. 12, a Prefeitura Municipal, em casos

específicos o Estado (Art. 13), é responsável pela aprovaçåo.

Através do Art. 18, aprovado o projeto, o loteador deve submetê-lo ao registro

imobiliário (no Registro de lmóveis).
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A Prefeitura do Municlpio de Valinhos desapropriou parte da antiga área da Fazenda

Contendas. Conforme Decreto 2.492 de 241O1184 a área de teneno desaprcpriada foi

dedarada de utilidade pública, dEstinada a ateno sanitårio.

5.13.4.Normas rclaclonadas à lnvestlgaçäo de átuas contamlnada¡

Exlstem ainda várias normas da ABNT e da CETESB que se refelem a formas de

dlsposiçåo e tnatamento de resfduos gue eståo relacionadas com o estudo da desünaçåo de

solos e águas contaminadas (construçåo de poços de monltoramento, amostragem de

reslduos, classlflcaçåo de reslduos, lncinenaçåo, tratamento no solo - "landfarming", uüllzaçåo

de produtos biotecnológicos).
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6. METODOLOGIA

A estratégia usualmente empregada para o diagnóstico e avaliaçao da contaminação

deconente da destinaçao de poluentes no solo compreende um estudo preliminar da área

para a identificaçao da extensäo do espalhamento e dos efeitos destes no ambiente. Estudos

subseqüentes são, entåo, estabelecidos tendo em vista caracterizar detalhadamente a área

contaminada. A metodologia empregada para tais estudos compreende a execuçåo das

seguintes etapas:

r identificaçåo do evento de poluiçåo;

o levantamento do histórico e dos contaminantes envolvidos;

. caracterização da área através de levantamento da geologia, hidrogeologia e ecologia; e

o caracterizaçåo da contaminaçåo através da amostragem das águas superficiais e

subtenâneas e do solo do local de acordo com protocolos de investigaçåo específicos.

A abrangência e complexidade desse diagnóstico depende basicamente dos objetivos

do estudo, das exigências dos órgåos de controle local e da especificidade do caso.

É recomendável que estes estudos se mantenham direcionados à tomada de decisão
quanto às ações de proteção sem se deterem excessivamente numa perfeita, minuciosa e

detalhada caracterizaçåo da situaçåo atual. O histórico, as estimativas do comportamento
previsto para os poluentes e a identificaçäo das populaçöes expostas e dos bens a proteger

såo elementos importantes de tais estudos.

As investigaçôes e os relatórios gerados deveråo dar ênfase à identificaçåo da
situaçåo atual e avaliaçåo da variabilidade da concentraçäo dos poluentes ao longo do tempo
tendo em vista comparar os resultados do monitoramento e das projeçöes com os padrões de
Saúde Pública e Ambiental. Estas estimativas é que iräo permitir identificar as situações
prioritárias e estabelecer as necessidades e as alternativas para correção.

A definiçåo das açöes pode ou nåo incluir a necessidade de uma análise de risco.

6.1. Análise de risco para remediaçäo - Gonsiderações gerais
A tomada de decisåo quanto às açöes de remediaçåo, que sucede ao diagnóstico e

caracterizaçåo da contaminaçåo é uma etapa do estudo que, dada a complexidade envolvida
em muitos casos, vem sendo feita, em alguns países, através da análise de risco.
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A importância da estimativa do risco como uma ferramenta no processo de tomada de

decisåo já foi há muito tempo reconhecida, e tem sido uma parte requerida pelos órgåos

ambientais em diversos países do mundo, que criaram roteiros específicos, como nos Estados

Unidos (EPA, 1989b e 1989c), no Canadá (CSA, 1991) e Holanda (Theelen & Nijhof, 1996).

Uma avaliaçao de risco inclui a determinaçåo da existência de risco à saúde pública e

ao ambiente deconente de fatores demográficos, geográficos, químicos, físicos e biológicos.

Trata-se de uma metodologia a qual foi desenvolvida para estimar quantitativamente

os riscos à saúde ou ao ambiente relacionados a um determinado cenário.

Este processo mostra-se adequado näo só para a avaliaçåo dos riscos atuais mas

também dos riscos associados às açöes futuras e às açöes de remediaçåo, e para estimar
qualo efeito que uma eventual açåo de remediaçao possa ter na atenuaçåo do risco.

O processo de quantificaçåo do risco, permite, por si, um entendimento do grau de
importåncia de um perigo potencial que esteja sendo examinado. Ele identifica quais as

açöes, na modificação de um sistema, que poderiam permitir o maior benefício tendo em vista

a melhoria da segurança e da eficiência (Assante-Duah, 1993).

A Figura 15 apresenta as etapas e elementos típicos de uma avaliaçåo de áreas
contaminadas incluindo análise de risco.

6.2. Avaliaçäo de área contaminada - desenvolvimento do roteiro
A metodologia desenvolvida para a avaliaçåo do caso em estudo constitui-se num dos

produtos desta pesquisa. Foi definido um roteiro para acompanhamento da avaliaçåo o qual

foi adaptado do utilizado pelo órgåo ambiental do Estados Unidos (Environmental protection

Agency- EPA) para a orientaçäo nas investigaçöes de vazamentos em sistemas que
gerenciam a destinaçåo de resíduos perigosos (EPA, 1989a). O roteiro lista as informaçôes
consideradas relevantes para estudos de avaliaçåo de contaminaçåo, para os meios solo,
água subterrânea e água superficial. Ainda que o roteiro nåo detalhe as definiçöes dos
elementos elencados, nele eståo relacionados os principais tópicos necessários para a
obtençåo de um quadro completo de caso de contaminaçåo de modo a permitir a tomada de
decisão quanto às açöes de recuperaçåo (EpA, 1990).
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. Reunir e analisar dados relevantes
da área. ldentificar produtos químicos

. Analisar liberações de contaminantes

. ldentificar as populações expostas

. ldentificar os caminhos de exposição
potenciais

. Estimar as concentrações de
exposição para cada caminho

. Estimar o ingresso de contaminante

AVALIACAO DE TOXICIDADE

. Coletar informações qualitativas e
quantitativas de toxicidade

. Determinar valores de toxicidade

CARACTERIZACAO DO RISCO PARA

. Caracterizar os efeitos adversos à
saúde potenciais para cada cenário

Estimar riscos de câncer
Estimar índice de perigo não
cancerígeno. Avaliar incertezas. Sumariar informacões de risco

Comparaçáo dos riscos para os
diferentes cenários

da melhor alternativa

Figura 15. Etapas de uma investigaçáo para tomada de decisão em casos de áreas contaminadas



A metodologia proposta å de utilizaçåo deste roteiro para indicaçåo das informaçöes já

levantadas e anotaçåo dos itens faltantes. O obJetivo é facilitar o eventual evidenciamento da

necessidade de lnformaçöes adidonais. A relevåncia das informaçöes faltantes bem como a

incompletitude ou adequabilidade dos dados já levantados vai depender do julgamento

proftssional especlfico para cada caso.

O rotelro foiaplicado para o caso em estudo e é apresentado no item 7.
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7. ROTETRO DE AVALIAçÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS

O Roteiro desenvolvido foi aplicado para a área da Fazenda Contendas. Os itens

faltantes eståo indicados no próprio roteiro o qual foi utilizado de forma simplificada,

indicando-se com um S as informaçöes já levantada e com um N as informaçöes que não

foram levantadas. Foi dada ênfase à discussåo da migraçåo dos poluentes identificados e

comportamento da lixívia, ressaltando-se os possíveis fenômenos de consumo ou

retardamento dos poluentes e estimativa da evolução da pluma em termos de tempo e

espaço.

Seråo discutidas no capítulo I quanto a sua relevância e consistência das informaçöes
levantadas no caso em questäo.

ldentificaçåo da unidade

Nome / localizaçåo: Fazenda Contendas / Valinhos

Tipo de unidade: Área de disposiçåo de resíduos da indústria de fabricacåo de papel

7.1. Caracterização do resíduo

ldentificaçåo do processo industrial que deu origem ao resíduo
Composiçåo do resíduos/contaminantes
Estado físico dos resíduos/contaminantes
Constituintes de interesse
Concentraçåo dos constituintes
Massa dos constituintes
Propriedades químicas do resíduo (orgånico, inorgânico, ácido, base) e de seus
constituintes
Viscosidade do resíduo
pH do resíduo
Constante de dissociaçåo ácida (pKa) dos constituintes
Densidade dos constituintes
Solubilidade em água dos constituintes
Constante de Henry dos constituintes
Coeficiente de partiçåo octanol/água (Kow) dos constituintes
Biodegradabilidade dos constituintes
Fator de bioacumulaçåo (FBC) dos constituintes
Coeficiente de adsoçäo em carbono orgânico (Koc) dos constituintes
Velocidades de oxidaçåo, fotólise e hidrólise dos constituintes
Degradaçåo física

7.2. ldentificação da unidade

ldade da unidade

S
S
s_
S
S
S
S

N

S
S
s_
S
N
N
S
S
N

N
N
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a
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a

a

lntegridade da construçäo
Presença de membrana de impermeabilizaçåo (naturalou sintética)
Localizaçåo em relaçåo ao nivel do lençolfreático, topo do substrato
cristalino ou outras barreiras de confinamento
Dados de operaçåo da unidade / práticas operacionais
Quantidades de resíduo recebidas
Presença de cobertura
Presença de construções na área e ao redor
Profundidade e dimensöes da unidade
Registro de inspeções
Registro de operaçåo
Registro de recebimento de resíduos
Presença de baneiras naturais ou artificiais próximas à unidade
Registro de oconência, no passado, de fogo, explosåo ou outra
reclamaçåo
Levantamento dos dados existentes de monitoramento das águas
subtenâneas
Fonte de vazamento superficial/subterrâneo pontual ou dispersa
Vazamento intermitente ou contínuo

7.3. Condiçäoambiental

7.3.1. Caracterizaçåo do solo - zona saturada e näo saturada

Características do solo local
Mapa de distribuiçao do solo superficial
Umidade do solo
Fase predominante do solo a analisar (sólida, líquida ou gasosa)
Classificaçåo do solo
Granulometria do solo
Porosidade
Capacidade de adsorçåo do solo
Capacidade de troca catiônica
Conteúdo de matéria orgânica
pH do solo
Velocidade da água intersticial
Coeficiente de permeabilidade
Conteúdo volumétrico de água
Descontinuidades nas camadas de solo (exemplo: falhas)
Tipo e distribuiçåo dos materiais geológicos
Atitude da estratificaçäo e do embasamento
lnteraçöes potenciais entre os contaminantes e os paråmetros
geológicos dentro da formaçåo de interesse
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7.3.2. Garacterização da área - fluxo das águas subterrâneas

Uso do aqüífero
Sistema regionale redes de fluxo
Profundidade do lençol freático
Direçåo do fluxo
Potencial de fluxo
Condutividade hidráulica
Armazenamento/ vazäo específica (porosidade efetiva)
Tipo de aqüífero ( livre ou confinado)
Características do aqüífero (exemplo: homogêneo, isotrópico, fluente)
Gradiente hidráulico
ldentificaçåo das áreas de recarga e descarga
ldentificaçåo dos limites do aqüífero (extensäo em área)
Existência de um aqüífero suspenso
Características do aqüitarde (profundidade, permeabilidade de fissuras,
continuidade)

7.3.3. Caracterizaçäo da área - qualidade das águas subterråneas

Presença de minerais e compostos orgånicos
Qualidade das águas de montante (de referência)
Monitoramento dos constituintes e dos parâmetros indicadores

7.3.4. Caracterizaçäo da área - águas superficiais

Extensåo em área da bacia de drenagem
Localizaçåo e interconexåo de todos os rios, lagos e demais cursos
d'água superficiais
ldentificaçåo do tipo de fluxo como efêmero, intermitente ou perene
Velocidade de descarga, gradiente e alinhamento do canal
Canais e estruturas de controle de enchente
Fonte de água de lagos e lagoas
Profundidade e área superficial de lagos e lagoas
Presença de mangues e seu papel na hidrologia da bacia
Tipos de efluentes lançados
Estaçöes de coleta de água estaduais e outros sistemas de
monitoramento das águas existentes
Características da qualidade das águas superficiais
Valores de precipitaçåo média anual e mensal
Temperaturas médias mensais
Estimativas da evaporação média mensal
Freqüência e severidade das tempestades

7.4. caracterização da contaminação na fase inicial do vazamento

7.4.1. Solo - zona saturada e näo saturada

Dados climatológicos
lnvestigações específicas da área
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Extensåo da contaminaçåo em área
Distribuiçåo dos contaminantes na área de estudo
Profundidade da contaminaçåo
Velocidade vertical de transporte
Velocidade lateral de transporte em cada estrato
Persistência do contaminante no solo
Potencial de perdas do contaminante por volatilizaçåo
Potencial de escoamento do contaminante para as águas superficiais
Dados existentes de monitoramento de água intersticiale subterrånea
Evidências de efeitos na vegetaçåo
Potencialde lixiviaçåo para a água subtenânea
Receptores potenciais

7.4.2. Águas subterrâneas

Localizaçåo dos pontos de monitoramento
Extensäo da pluma de contaminaçåo
Localizaçåo
Forma
Gradiente hidráulico ao longo da pluma
Profundidade até a pluma
Composiçåo química e concentraçåo
Velocidade
Receptores potenciais

7.4.3. Águas superficiais

Localização dos pontos de monitoramento
Paråmetros de monitoramento dos constituintes e indicadores
Freqüência de monitoramento
Equipamentos e procedimentos de monitoramento
Concentraçöes dos constituintes e locaçåo dos pontos onde foram
detectados
Resultados de monitoramento de referência
Resultados de biomonitoramento e hidrologia
Dados de transferência entre os meios
Análise da velocidade e extensäo da contaminaçåo

¡

7.5. Descrição das ações de minimização dos riscos,
contenção já realizadas

. Açöes governamentais -

. Açöes privadas -

. Comunicaçåo com a populaçåo

. Datas de cada açåo

. Dados de custos

. Efetividade das açöes - descriçåo das melhorias observadas

remoçäo ou
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7.6. Caracterizaçäo da contaminaçäo em fase(s) subseqüente(s) do

vazamento

7.6.1. Solo

Dados adicionais de caracterizaçåo hidrogeológica e estratigráfica do
solo
Ampliaçao da amostragem
Levantamentos geofísicos na área do vazamento

7,6.2. Águas subterrâneas

Localizaçåo de novos pontos de monitoramento ou pontos relocados
Extensåo
Localizaçåo
Forma
Gradiente hidráulico ao longo da pluma
Profundidade até a pluma
Composição química e concentraçåo
Velocidade
Receptores potenciais

7.6.3. Águas superficiais

Localizaçåo de novos pontos de monitoramento ou pontos relocados
Constituintes e indicadores adicionados ou excluídos do monitoramento
Modificaçöes nos procedimentos, equipamento e freqüência de
monitoramento
Concentrações dos constituintes e locação dos pontos onde foram
detectados
Resultados de monitoramento de referência
Resultados de biomonitoramento e hidrologia
Dados de transferência entre os meios
Análise da velocidade e extensåo da contaminaçåo

7.7. Caracterizaçäo da contaminação - avaliaçäo da toxicidade
lnformaçöes qualitativas e quantitativas de toxicidade dos constituintes
ldentificaçåo dos constituintes de interesse
ldentificaçåo dos padröes ambientais existentes para os constituintes
de interesse

7.8. Garacterizaçâo da área - aspectos legais

7.8.1. Solo

Estudos existentes de uso e ocupaçåo do solo
Uso atuale futuro do solo conforme previsto em lei
Usos pretendidos para a área
Classificaçäo do solo
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7.8.2. Águas

Classificaçao dos cursos d'água
Classificaçåo das águas subtenåneas
Aspectos de proteçåo de vida aquática
Aspectos de proteção de mananciais

7.8.3. Fauna, flora, recreaçäo, paisagem, etc.

Aspectos de proteçåo da vida silvestre
Presença de áreai de proteçåo da mata ciliar
Outros aspectos de proteçåo previstos na legislaçåo

7.9. Garacterização da área - risco à saúde pública

7.9.1. Solo e ar

Exposiçäo da populaçåo vizinha ou cadeia alimentar, realou potenciala
subståncias perigosas ou poluentes ou contaminantes através da
volatilizaçåo das substâncias, vazamentos para o solo superficial
ldentificaçåo das subståncias de interesse e estimativa das quantidades
ldentificaçao dos cenários de exposiçåo realísticos
Avaliaçåo de quanto os níveis de subståncias perigosas excedem os
padröes toxicológicos apropriados para o local (agudos, crônicos,
valores mínimos aceitáveis)
Determinaçåo preliminar dos riscos a partir dos dados toxicológicos, das
rotas de exposiçåo, concentraçöes e distâncias
Descriçåo de efeitos à saúde humana já observados/relatados
relacionados com a exposiçäo
Descriçåo dos fatores que podem afetar a migraçåo
Descriçåo das condiçöes climáticas que podem causar uma liberaçåo de
substâncias perigosas ou dos poluentes ou de contaminantes
Descrição de como estas condiçöes climáticas podem afetar os cenários
de exposiçåo e a migraçåo
ldentificaçåo das subståncias de interesse quanto a riscos de fogo e
explosåo
Descriçåo do risco de oconência de fogo e explosåo e sua gravidade,
número de pessoas expostas, proximidade de populaçöes sensíveis e
área geográfica afetada

7.9.2. Águas

Contaminaçåo realou potencialdas fontes de abastecimento de água
ldentificaçåo das substâncias de interesse
ldentificaçåo dos cenários de exposiçåo realísticos descrevendo como
as fontes de abastecimento estão ameaçadas e qual a gravidade.
Descriçäo da localizaçåo do aqüífero afetado e seu uso
Determinaçåo preliminar dos riscos a partir dos dados toxicológicos, das
rotas de exposiçåo, concentraçöes e distâncias
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Descriçåo dos fatores específicos do local que indicam que existe uma
ameaça significativa à saúde humana
Descriçåo das condiçöes climáticas que podem causar uma liberagão de
substâncias perigosas ou dos poluentes ou de contaminantes
Descrição de como estas condiçöes climáticas podem afetar os cenários
de exposiçåo e a migraçåo

7.1O. Garacterização da área - risco ao amb¡ente

Exposiçåo dos animais próximos ou vegetaçåo relacionada à cadeia
alimentar, real ou potencial a substâncias perigosas ou poluentes ou
contaminantes
ldentificaçåo das subståncias de interesse
ldentificaçåo das rotas de exposiçäo prováveis e evidências de qualquer
exposiçåo anterior dos animais e os resultados de análises disponíveis
Relacionar a informaçåo dos contaminantes de interesse e os receptores
prováveis ou conhecidos relatando doenças, mortes ou danos
associados à exposição
Contaminaçåo realou potencial de ecossistemas sensíveis
ldentificação das substâncias de interesse, rotas de migraçåo e
severidade da ameaça a ecossistemas sensíveis
Descrição de efeitos aos ecosistemas que parecem estar relacionados
com a exposiçåo aos contaminantes
Descriçåo da presença de elevadas concentraçöes de substâncias
perigosas ou poluentes ou contaminantes próximos à superfície do solo
que possam migrar para as águas superficiais
Descriçåo dos efeitos conhecidos dessas subståncias na vida animal e
nas plantas
Descrição das condiçöes climáticas que podem causar uma liberação de
substâncias perigosas ou dos poluentes ou de contaminantes
Descriçåo da gravidade e possibilidade de ocorrência dessas condições
climáticas
Descriçåo de como estas condiçöes climáticas podem afetar os cenários
de exposiçåo da população animal e das plantas e a migraçåo
Descriçao dos efeitos desses padröes climáticos repetitivos quanto å
criaçåo ou agravamento dos riscos ao ambiente
ldentificaçåo das subståncias de interesse quanto a riscos de fogo e
explosåo
Descrição da gravidade, risco de ocorência de doenças, mortes e
danos à flora e fauna resultantes de fogos e explosöes e área
geográfica afetada

7.11. Açöes propostas e custos est¡mados
Descriçåo das açöes propostas
Descriçåo da contribuiçåo na melhoria da área
Descriçåo das altemativas tecnológicas
Cronograma de execuçåo
Custos estimados
Descriçåo das alteraçöes que poderiam ocorrer na situaçåo da área caso
as açöes propostas sejam adiadas ou nåo sejam executadas

a
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8. DISCUSSAO

O caso em estudo foi motivo de muitos trabalhos de investigaçåo realizados

separadamente para a atualárea da Fazenda Contendas e para a área do Aterro Sanitário de

Valinhos.

Um dos resultados do presente estudo compreende a compilação dos dados dos

vários relatórios referentes à área, conforme apresentados nos itens anteriores,

complementados pela avaliaçåo conceitual da contaminaçåo.

Neste capítulo as informaçöes apresentadas seråo discutidas, considerando a

metodologia proposta, tendo em vista a definiçåo de açöes para minimizaçåo dos efeitos bem

como dos próximos passos quanto a continuidade das investigaçöes.

A discussåo dos resultados está organizada conforme a seqüência do roteiro proposto,

com ênfase nos aspectos geoquímicos e de alteraçöes da qualidade das águas subtenâneas

a jusante da área da Fazenda Contendas. Nåo foram analisadas as influências da disposiçåo

de resíduos na área do Ateno Sanitário de Valinhos.

A Revisåo Bibliográfica apresentada no item 4.1, onde såo descritos casos similares
oconidos em Terre-Haute e La Tuque, evidencia que a prática da simples infiltraçåo de
resíduos de licor negro foi divulgada, nos anos 70, como uma altemativa para a remoçåo de
l00o/o da DBO. De fato, a visåo da época subestimava os efeitos a longo prazo da disposiçåo
de resíduos no solo quanto à alteraçåo da qualidade das águas subtenåneas. O solo era visto
como um elemento capaz de servir de barreira para a migraçåo dos contaminantes sólidos e

como tratamento para o fluxo de líquidos orgânicos. Nos anos 80, houve uma mudança nessa
visåo. De fato, os estudos e monitoramentos de avaliaçåo dos efeitos desse tipo de
disposiçåo, descritos naquele item, foram iniciados em 1gg1.

8.1. Caracterização do reslduo

8.1.1. Resfduo de licor negro

No caso em estudo a indústria geradora dos resíduos de licor negro nåo está mais em
atividade. No item 4.2 loram apresentadas informaçöes sobre o licor negro oriundo de
diferentes processos de fabricaçåo de celulose. As informaçoes de caracterizaçåo ambiental
desse despejo såo antigas. Os trabalhos mais recentes, por sua vez, concentram-se na
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aval¡açåo das características de engenharia do licor negro tendo em vista o seu

aproveitamento energético.

Ainda que não tenha sido possível analisar as características específicas do resíduo de

licor negro gerado na indústria em estudo, os dados apresentados na revisåo bibliográfica

permitem observar que é de se esperar uma concentraçåo da ordem de 18o/o de sódio no licor

negro infiltrado e que a concentraçåo máxima de ferro encontrada foi de 110 ppm (Tabela 6,

pg. 19). No entanto, os poluentes de interesse no caso, em especial o chumbo e o bário, nåo

foram investigados nos licores amostrados.

Considerando o sódio como conservativo nas águas subterrâneas, pode-se calcular a

proporçåo de diluiçåo da lixívia coletada em relaçåo ao licor negro originalmente infiltrado.

Com base nos resultados das análises realizadas na lixívia coletada em 1993 (Tabela 7, pg.

21) essa proporçåo é de cerca de 1:107.

Pode-se então estimar as concentrações dos demais elementos no licor original, que,

segundo essa hipótese, seria de 286 ppm de bário, 87 ppm de chumbo e 756 ppm de feno.

Os números obtidos mostram-se muito altos, especialmente no caso do feno e do bário e nåo

parecem confirmar a hipótese de que a lixívia coletada pudesse representar o licor negro

diluído quanto aos teores de metais.

Dos compostos orgånicos presentes no licor negro destaca-se a lignina. É de se

esperar que a lignina ocorra neste resíduo na forma de lignosulfato de sódio. A representaçao

da molécula do lignosulfato e a informaçåo de que a mesma apresenta densidade maior do

que a da água, é indicativa de que este composto tenderia a afundar, porém com muita

dificuldade dado o tamanho da sua molécula.

Observou-se na área do Aterro Sanitário de Valinhos, por ocasiåo das obras de

escavaçåo da antiga área de disposiçao do licor negro, a presença da lixívia em diferentes

alturas da zona nåo saturada, formando bolsöes, aparentemente retida pela alternância da

permeabilidade das diferentes camadas de solo.

Os estudos do processo de degradação da lignina revelam que, independentemente

do microrganismo envolvido, nåo ocorre degradaçåo da lignina em ambiente anaeróbio. É de

se esperar, portanto, pouca alteraçåo nas concentraçöes de lignina no centro da pluma de
poluiçåo. Somente nas bordas da pluma de contaminaçåo, onde pudesse haver troca entre o
ambiente anaeróbio da pluma e o aeróbio, é que poderia estar havendo degradaçåo da

lignina.
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8.1.2. Residuo de lodo do STAR

Quanto ao lodo do STAR, cabe ressaltar as informaçöes sobre os teores de bário e
chumbo do mesmo. As análises atuais indicam que o lodo nåo apresenta níveis significativos

de bário. No que se refere ao chumbo, alteraçöes no processo propiciaram uma reduçåo nas

concentraçöes deste metal no lodo como fica evidenciado pelos resultados obtidos nos

ensaios de lixiviaçåo, no entanto, as concentrações encontradas såo ainda de 2 a g vezes
superiores às estabelecidas para a classificaçåo de um resíduo como inerte, conforme
resultados do ensaio de solubilizaçåo. Este resíduo apresenta, portanto, uma massa

significativa de chumbo passível de ser solubilizada.

8.2. ldentificaçäo da unidade

O histórico apresentado foi parcialmente confirmado através da análise das fotos
aéreas as quais indicam claramente as valas de contorno executadas, bem como o grande
espalhamento dos resíduos de lodo.

Os dados de quantidade de resíduo de licor negro e de lodo recebida apresentados
nos itens 3.3.1 e 3.3.2 foram calculados tendo em vista dar indicaçåo do potencial
representado pelos resíduos em termos de alteraçåo da qualidade do solo e da água
subterrånea na área de disposiçao e avaliaçåo dos sistemas de contençåo e remediaçao.

8.3. Condiçãoambiental

A descriçåo da condiçåo ambiental apresentada mostra-se incompleta. As
investigações realizadas, foram compiladas neste trabalho, porém, tiveram objetivos
específicos diversos tais como: pesquisa de solo para uso como cobertura para o aterro
sanitário, verificação da condição do subsolo tendo em vista a execuçåo de obras para o
atero.

A caracterizaçâo geológica indica tratar-se de uma área de fraturamento. É uma zona
milonítica cataclástica que facilita a migração das águas.

Foram identificadas 3 bacias de drenagem: a do Córrego Baronesa, a da nascente da
Fazenda S. Pedro e a do Aterro Sanitário de Valinhos. Todas elas drenam para o Rio Atibaia
em ponto a montante da captaçåo de Campinas. A área a sudoeste da Fazenda Contendas e
ao sul do aterro drenam para bacias que nåo foram estudadas.

Das informações faltantes destaca-se:

. caracterizaçâo do aqüífero profundo;
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. caracterizaçåo do solo em área nåo alterada;

. qualidade das águas subterråneas a montante (de referência); e

. dados climatológicos nas vizinhanças da área.

Devido à falta da caractenzaçâo do solo quanto à sua composiçåo, dado este que se

mostrou especialmente importante para o estudo do caso em queståo, foram considerados os

resultados de análises dos granitóides da regiåo para fins da avaliaçäo das possíveis reaçðes

geoquímicas da interaçåo do solo com o resíduo.

8.4. Caracterização da contaminaçäo na fase inicial do vazamento

Nåo foi realizada caracterizaçao da contaminaçåo na fase inicial do vazamento.

Dispöe-se apenas de alguns dados históricos de chuva em estaçöes relativamente distantes e

registro fotográfico (fotos aéreas) indicando a extensåo do espalhamento dos resíduos.

8.5. Descrição das ações de minimizaçäo dos riscos, remoção ou
contençäo já realizadas.

As açöes de contençåo tiveram início em 1988. O total de lixívia coletada e removida

através de caminhåo tanque entre 1988 e 1993 conesponde a um total de 195 kg de DBO.

Este valor é muito pequeno quando comparado com as cerca de 1.008 toneladas de DBO

dispostas.

Nåo se dispöe de dados dos custos destas ações.

Quanto à disposiçåo de lodo do STAR, embora por um lado a empresa tenha dado

início a açöes de remoçåo e recobrimento deste lodo, iniciou-se também um grande

espalhamento destes resíduos. Foram criadas mais de 15 valas de secagem do lodo,

distribuídas por toda a área da Fazenda, inclusive, sobre a antiga área de disposiçåo de licor

negro.

As melhorias observadas de redução da contaminaçåo das águas subterrâneas junto à

área da Fazenda Contendas seråo comentadas no item 8.6.5.

8.6. Caracterização da contaminação nas fases subseqtientes do
vazamento

A análise da caracterizaçåo da contaminaçåo, apresentada a seguir, enfoca
separadamente os resultados das análises realizadas no solo, águas subtenâneas e águas
superficiais. A evoluçåo da contaminaçåo e migraçåo dos poluentes será discutida também no
item 8.9.1.
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8.6.1. Solo

Os ensaios realizados com as amostras de solo indicam que a presença da lixívia

altera significativamente as propriedades físicas do mesmo, tornando-o nåo plástico e não

líquido possivelmente associada à substituiçåo do cálcio pelo sódio nas argilas. Conforme

Rocca et alii (1993), solos com argilas "Na" apresentam estrutura pobre, possuem baixa
permeabilidade, såo amorfos e se tornam duros quando secos.

8.6.2. Aqüífero freático das Bacias de Drenagem

. Córrego Baronesa

Os resultados históricos da qualidade das águas subtenâneas junto ao cónego

Baronesa indicam que foram ultrapassados os padrões de potabilidade para o manganês,
feno e cor em todos os pontos amostrados, os padröes para bário e chumbo foram
ultrapassados em mais de um ponto. Os valores de sódio e DQO indicam que a qualidade das
águas subterråneas a jusante das área de aplicação está muito alterada.

. Nascente Fazenda São pedro

Os resultados históricos da qualidade das águas subtenâneas a montante e jusante da
nascente Såo Pedro indicam uma maior contaminaçåo nos pontos junto à antiga área de
aplicaçåo. Foram ultrapassados os padröes de potabilidade para o manganês e feno em
todos os pontos amostrados e os padrões para bário e chumbo foram ultrapassados em
mais de um ponto. Os teores de feno, sódio e DQO indicam alteraçåo da qualidade das águas
subtenåneas mesmo a mais de 50 metros a jusante dos limites da antiga área de aplicação
(P211 ePZ12), em pontos próximos de poços cacimba em uso.

o Aterro Sanitário e Ribeiråo dos pinheiros

A drenagem existente no centro do Ateno divide a área em duas porçöes. Uma a oeste
que foi intensamente utilizada para aplicaçåo do licor negro e outra a leste onde a p¡n6pal
influência na alteraçåo da qualidade das águas subterråneas está associada à disposiçao de
resíduos no aterro. A qualidade da água subterrânea junto ao Ateno Sanitário encontra-se
comprometida, tendo sido ultrapassados os padröes de potabilidade para o bário, chumbo,
cromo total e ferro. Além desses observa-se concentraçðes elevadas de sódio, DeO, DBO e
óleos e graxas. Nåo vêm sendo realizadas análises de acompanhamento dos teores de
manganês junto ao aterro.

As alteraçöes da qualidade såo maiores nos poços a oeste.
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Os poços rasos amostrados indicaram que no ponto P-2 ocorreu alteração significativa

nos teores de nitrato mas esta alteraçåo nåo foi observada em nenhum outro ponto e

possivelmente está relacionada às atividades agrícolas na regiåo. As amostras coletadas no

ponto P-3, representado pelo poço cacimba existente junto ao ateno sanitário, såo as que

apresentam maiores alterações com aumento na concentraçåo de cloretos, condutivídade

elétrica, dureza, bário, resíduo total e nitrogênio amoniacal.

8.6.3. Aqülfero profundo

Os estudos indicam que está havendo alteraçåo na qualidade das águas do aqüífero

profundo. Nåo foi realizada nenhuma investigaçåo detalhada, no entanto existem evidências

de que esta alteraçåo está associada à infiltraçåo das águas da área de disposiçåo já que

está havendo aumento da alcalinidade possivelmente relacionada com as características

alcalinas do licor negro.

8.6.4. Aguas superficiais

Vem sendo realizado monitoramento das águas do Rio Atibaia a montante da captaçåo

da ETA3 de Campinas tanto pela CETESB quanto pelos proprietários da Fazenda Contendas.

os resultados deste monitormento nåo foram incluídos neste trabalho.

As estimativas da vazäo de contribuiçåo do aqüífero freático para o Rio Atibaia indicam
que a proporçåo de diluiçåo é superior a 1:80.000. Atualmente nåo se observa a oconência

de lançamento superficial da lixívia diretamente para o Rio Atibaia. O acompanhamento das
concentraçöes dos poluentes de interesse nas águas do cónego Baronesa, da nascente
Fazenda S. Pedro, nascente na bacia de drenagem do Aterro Sanitário e nas águas
subterråneas através da amostragem em poços de monitoramento estrategicamente

localizados, mostra-se como a alternativa mais recomendada para a avaliaçåo dos riscos

representados pela contribuiçåo da área em estudo para o Rio Atibaia.

Quanto ao cónego Baronesa e nascente da Fazenda Såo Pedro, faltam informações
de vazåo, sazonalidade, vazåo de descarga das águas subterråneas neste córrego, vazåo de

descarga deste córrego no Rio Atibaia e usos destas águas.

8.6.5. Alterações da qualidade das águas subterråneas

A Tabela 33 apresenta um resumo das principais alteraçöes observadas na qualidade

das águas dos poços de monitoramento localizados a jusante da área de aplicaçåo nas
bacias do córrego Baronesa e nascente Fazenda S. Pedro, conforme dados das coletas
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real¡zadas em julho de 1991, abril de 1992 e julho de 1995. Observa-se que a concentraçåo

de ferro ultrapassou os padröes de potabilidade em todos os poços, e em quase todos os

poços para o manganês, porém, quanto ao bário e chumbo isto ocone somente em alguns

poços. As análises de resíduo total também indicaram resultados acima dos padröes de

potabilidade em muitos poços.

Estes resultados indicam também um aumento nas concentraçöes de manganês e

reduçåo das concentraçöes de feno e resíduo total

ütsT,TUTo DE GEOCTÊNC'AS _ ust- AIBLIOTEOA _ --,
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Tabela 33. Resumo das principais alterações observadas na quatidade das águas dos poços de monitoramento a jusante da área,
nas bacias do Córrego Baronesa e nascente Fazenda S. Pedro - jul. /91, abrJ92 e julJ95

parâmetro

c)

bário

padrão

de
potabilidade *

chumbo

cor

cor

1,0 mg/L

feno

0,05 mg/L

poços PZ-

manganês

poços de monitoramento onde foi ultrapassado o

iul./91

resíduo total

04;05

5uH

05; 06; O8;12.,
15

30 uH *""

* padräo de potabilidade conforme Portaria 36 do Ministério da Saúde de 19/01/90.
* em uH - unidade de escala de Hazen.
* padrão de potabilidade para águas captadas de poço conforme Decreto Estadual 12-486, de 20110178.

faixa de
concentração

lmo/L)

0,3 mg/L

0,1 mg/L

1 ,16-1,35

1000 mg/L

0,12-0,65

poços PZ-

todos

ab

04;05;11

todos

t92

04;05;06;11;
12;1s

faixa de
concentração

lmo/L)

4,G151,0

0,31-1,99

rão de potabilidade

1,04-1,96

1196-4778

poços PZ-

todos

jul./95

todos

04;O7;12;
13; ts

faixa de
concentração

11,8-141

0,17-3,52

todos

01; 04;06;07
13;16:17

3480-11280

todos

04; 05 ;11;12
13; 15; 16

12-15600 *

53-15600*

04;05; 06; 11

2,2-35,0

0,11 - 3,3

1230-1536



Nåo se dispöe de nenhum poço a montante da área de aplicaçao. A locaçåo de um

poço de montante está prejudicada já que os resíduos de licor negro foram dispostos junto

aos divisores de água e as características do fluxo das águas subtenåneas da área se dá

concordantemente à topografia. A determinaçåo da qualidade natural das águas na área de

aplicaçåo mostra-se dependente da locaçåo de pontos em bacias a montante ou da

comparaçåo com a qualidade em pontos distantes dos limites da aplicaçåo como o PM-15.

Analisando-se a evoluçåo das concentrações dos poluentes nas águas amostradas, ao

longo do tempo, observa-se que houve um brusco declínio na concentraçåo de bário, chumbo

e cobre e nos valores da DBO junto à área da Fazenda Contendas, no entanto essa variaçåo

coincide com a alteraçåo dos responsáveis pela coleta das águas e mudança de laboratório

de análise. Junto ao Aterro Sanitário nåo se observou esse declínio.

As águas a jusante do Ateno Sanitário de Valinhos mostram-se alteradas para outros
parâmetros além dos observados junto à Fazenda Contendas, em especial para o cromo,

indicando a influência da disposiçåo de lixo e resíduos industriais na área, posterior à
aplicaçåo do licor negro.

No que se refere aos limites de detecçåo, a indicaçåo ND pode ter significados

diferentes para cada laboratório e até mesmo, num dado laboratório, para diferentes rotinas.

Por exemplo, certa metodologia adotada para análise de chumbo em águas brutas tem limite

de detecçåo de 0,25 mg/L, porém, o padråo de potabilidade para este elemento é 0,05 mg/L.

Recomenda-se seja exigida dos laboratórios a indicaçåo do limite de detecçåo além da
notaçåo ND.

8.7. Caracterizaçäo da contaminação - avaliação da toxicidade

No item 4.2.3 loram apresentadas informaçöes de toxicidade dos constituintes
considerando o nível de conhecimento sobre o resíduo e a concentraçåo dos poluentes

investigados nas águas subterrâneas.

As informaçöes apresentadas a seguir conjugam as informaçöes de toxicidade com as
demais avaliações realizadas para o caso em estudo

Dos compostos inorgânicos investigados, considera-se o chumbo, pela sua toxicidade,
efeitos à saúde e meio de exposiçåo, como sendo o elemento de maior interesse no caso em
estudo. O bário, em funçåo da sua concentraçåo vem logo em seguida. As concentraçöes de
feno, por sua vez conferem à água sabor e coloraçåo indesejáveis. Ainda que nåo se mostre
como uma alteraçåo toxicológica importante, as águas subterråneas, mesmo em pontos onde
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näo ocone nem o chumbo nem o bário, eståo apresentando concentraçöes de feno, acima do

padråo de potabilidade, bem como acima do limite recomendável para ingestäo.

Quanto aos poluentes orgånicos, os dados de toxicidade indicam que alguns dos

compostos orgånicos potencialmente presentes no licor negro são moderadamente tóxicos e
que nas concentraçöes em que ocofrem nos resíduos da fabricaçåo do papel nåo apresentam

periculosidade significativa, além disso observou-se que com o aumento da diståncia

horizontal da área de aplicaçäo, a concentraçåo total de orgånicos nas águas subtenåneas,

medida em termos de COT ou de DQO, diminui muito mais significativamente que a dos

metais de interesse, chumbo, bário e ferro.

Assim sendo, do ponto de vista de toxicidade, recomenda-se que as investigações

adicionais sejam voltadas à avaliaçåo da evoluçåo das concentraçöes do chumbo, do bário e

do ferro e nas medidas para a contençåo da evoluçåo destes contaminantes.

Ressalta-se que as crianças se mostram especialmente vulneráveis à presença do

chumbo nas águas de consumo. lnformaçöes referentes aos dados ambientais e toxicológicas

do bário chumbo e manganês encontram-se no Anexo.

8.8. Garacterizaçäo da área - aspectos legais

Nåo existe, ainda uma definição a nível municipal dos usos pretendidos para a área.

Existe a intençåo de utilizar parte da área para uma nova ampliaçåo do Aterro Sanitário.

As áreas vizinhas a norte e a oeste eståo moderadamente ocupadas. Está sendo
iniciada ocupaçåo também ao sulda mesma.

A área em estudo está sendo intensamente utilizada. Na região do aterro, já está em
operaçåo a 4". etapa das obras para o recebimento dos resíduos do município. Foram

implantadas 4 lagoas de tratamento de chorume junto ao aterro, além disso, na área da
Fazenda Contendas eståo sendo realizadas movimentaçöes de terra para o recobrimento do
lodo do STAR. Estas obras têm provocado grandes alteraçöes na topografia da área.

O principal aspecto a ser considerado é a intensa utilizaçåo das águas subtenåneas

na área tanto do aqüífero freático quanto do profundo.

Considera-se especialmente faltante a exata definiçåo dos usos pretendidos para a
área e altemativas para o abastecimento de água da população já instalada no local. Esse
tipo de informação constitui-se em elemento essencial para a tomada de decisåo quanto às
ações de intervençåo e/ou remediaçåo necessárias.
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8.9. Caracterizaçäo da área - riscos à saúde pública, ao ambiente e açöes
de remediaçäo

Na Figura 15 apresentada à pg. 89 eståo indicadas as principais etapas de uma

investigação de área contaminada tendo em vista a tomada de decisåo. Tanto naquela figura

como no roteiro estão listados aspectos referentes à identificaçåo das populaçöes expostas,

cenários de exposiçåo e determinaçåo dos riscos considerando os dados toxicológicos, as

rotas de exposiçåo, as concentraçöes dos poluentes e as distâncias. Estes aspectos nåo

seråo abordados em detalhe no presente estudos. Estes itens foram discriminados no Roteiro

para nortear os subseqüentes trabalhos de avaliação de risco à saúde e ao ambiente e

definição das medidas a serem tomadas.

Conforme indicado nos itens anteriores, permanecem algumas dúvidas quanto à
caracterizaçåo da poluição nas diferentes bacias, além disso, elas apresentam peculiaridades

distintas devendo ser analisadas separadamente.

Neste item seråo apresentadas consideraçöes adicionais sobre as características de

migraçåo dos poluentes e, a título de exemplo, uma análise simplificada das condiçöes da

bacia Nascente Fazenda Såo Pedro.

Ressalta-se que esta análise está sendo realizada com base em julgamento técnico e
gerencial, dependendo ainda da consulta ao órgåo ambiental local. Esta situaçåo enfatiza a
importância da adoçåo de uma metodologia de caracterizaçåo tendo em vista evitar a tomada

de decisåo embasada em investigações superficiais as quais implicariam num elevado grau

de incerteza.

8.9.1. Características da migraçilo dos poluentes

Com base na estimativa da quantidade de poluentes dispostos, calcula-se que o total

de sódio aplicado seria suficiente para alterar a qualidade das águas subterråneas numa área

de 100 hectares a níveis de 450 mg/L considerando o aqüífero superficial com espessura

média de 5 metros. As concentrações de sódio no aqüífero superficial, fora da área de

aplicaçåo såo, na maioria dos poços, inferiores a 50 mg/L. Parece que parte do sódio

orgânico fica retido no solo por adsorçåo e parte do sódio inorgånico fica retido por troca

iônica. lsto pode ser observado nas amostras de solo coletadas na zona nåo saturada onde

as concentrações de sódio variaram de 391 a 1.173 ppm (Tabela 22, pg. 53 ). O restante

deverá estar sendo transportado para o aqüÍfero profundo.

O resíduo de licor negro nåo foi caracterizado quanto à presença de bário e chumbo.

Também nåo se dispöe de informaçöes sobre a composiçåo de solo nåo contaminado para
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Referência. Estes dados seriam importantes para precisar a origem do bário e do chumbo nas

águas subtenåneas.

Os resultados do monitoramento, associados à observaçåo dos afloramentos da lixívia

quando das obras de movimentaçåo de terra junto à área, permitem concluir que a mesma

está migrando lentamente para as partes mais baixas da formaçåo do solo. Tendo em vista

que os processos de degradaçåo da lignina, que é o principal composto orgånico presente,

dependem de um ambiente aeróbio, conclui-se que o processo de degradaçåo está sendo

retardado. Possivelmente os orgânicos de cadeia mais longa eståo sendo retidos, na forma de
polímeros, ao longo do perfil do solo.

Os principais mecanismos de atenuaçåo que eståo ocorrendo såo os de retençåo

física e diluiçåo do licor, associados a algumas reaçöes geoquímicas (ciclo do enxofre,

degradaçåo de matérias orgånicas, quelaçåo) as quais devem estar causando a solubilização

de metais (bário, manganês e feno). Como a área está localizada sobre área de fraturamento

e o solo superficial é bastante permeável, é de se esperar que esteja havendo migraçåo para

as águas subterråneas profundas do material solubilizado da lixívia constituído principalmente

pelo hidróxido de sódio residual. Os orgånicos solúveis poderåo ser atenuados por

degradaçåo durante o processo de migraçåo pelas fraturas e fissuras e, nos limites da pluma,

a lignina poderá ser degradada, em especial quando a frente de poluiçåo se misturar com

águas contendo oxigênio dissolvido.

Uma das características que diferencia este caso de outros casos de contaminaçåo
com materiais orgânicos refere-se à ausência de compostos nitrogenados. Desta forma
conclui'se que nåo é necessário realizar monitoramento dos parâmetros da série nitrogenada
na investigaçäo de poluição em áreas contaminadas exclusivamente com licor negro.

Os compostos remanescentes, possivelmente, mostram-se como moléculas orgânicas
parecidas com subståncias húmicas as quais såo menos disponíveis para a degradaçåo que
os compostos inicialmente presentes que incluíam ácidos orgånicos de cadeia pequena.

A elevada e contínua carga de sódio e de compostos orgânicos pode estar causando
entupimento dos poros do solo e dificultando a migraçäo da pluma. O sódio tem a
característica de alterar as argilas tornando o solo impermeável.

Quanto à presença de chumbo e bário nas águas subterråneas temos a considerar
que:

. âs concentraçöes de bário e de chumbo nåo acompanham proporcionalmente a evoluçåo
dos outros poluentes detectados (as relaçöes bário:sódio, bário:DeO, chumbo:sódio e
chumbo:DQO aumentam significativamente ao longo da pluma). Esse comportamento é
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exatamente o contrário do que seria esperado para o chumbo que apresenta uma baixa

mobilidade em solos contendo argilas onde, num primeiro momento, ficaria retido por

adsorçåo;

. âs concentraçöes de bário nas águas subterråneas nåo såo compatíveis com as

concentraçöes encontradas no lodo do STAR e nåo se dispöe de nenhuma indicaçåo de
que o licor negro seja uma fonte significativa de chumbo ou bário; e

. âs concentrações de chumbo nas águas dos poços de monitoramento junto ao Ateno
Sanitário de Valinhos mostram-se menores que junto à área da Fazenda Contendas.

Sempre que ocorre chumbo nas águas dos poços de monitoramento junto ao Ateno
Sanitário de Valinhos, ocorre também o cromo total o qual nåo foi detectado na área da

Fazenda Contendas. Possivelmente tanto o cromo como o chumbo nesses poços eståo

associados à má contençåo dos poluentes recebidos no aterro.

Com base nessas observaçöes sugere-se que:

. âs concentrações de chumbo e bário nas águas subterråneas podem estar relacionadas à

solubilizaçåo desses metais pela açåo dos ácidos fúlvicos solúveis gerados e/ou pela

alteraçåo do equilíbrio de solubilidade destes íons em deconência do consumo do sulfato
como receptor de elétrons na ausência de oxigênio, durante as reaçöes de oxidaçåo dos
compostos orgånicos facilmente degradáveis presentes no licor negro;

. a presença de chumbo nas águas subterråneas pode estar associada à solubilizaçåo

desse metal do lodo do STAR o qual vem sendo espalhado sobre a área da Fazenda

Contendas; e

. a proximidade da Rodovia D. Pedro I poderia indicar que uma fonte de chumbo adicional a

ser investigada seria o oriundo dos gases emitidos pelos escapamentos dos veículos
quando do uso de combustível aditivado com chumbo tetraetila.

A ocorrência de concentraçöes elevadas de ferro e manganês nas águas subterråneas
é um indicativo de que estão ocorrendo reaçöes de oxidaçåo das matérias orgânicas
presentes, independentemente da resistência à degradaçåo da lignina.

Embora o manganês ocora em algumas amostras em concentraçöes acima dos
padröes de potabilidade, sua presença nåo é significativa quando comparada com a do feno.
Ainda que a sua presença esteja relacionada com as mesmas reaçöes de óxido reduçåo que

levaram à solubilizaçåo do ferro, a limitaçåo das concentraçöes do manganês, possivelmente,

está diretamente relacionada com a composiçåo do solo evidenciada pela composiçåo dos
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granitóides da região (Tabola 14, pg. 36) os quais se mostram pobres neste metal e ricos em

feno.

Quanto ao ferro, ele tende a desaparecer com mais facilidade que o bário e o chumbo.

Esse desaparecimento está relacionado à sua precipitaçåo por oxidaçåo quando a pluma

alcança zonas aeradas.

Estas considerações geoquímicas indicam que a simulaçåo do avanço da pluma de

contaminaçåo em estudo se mostra bem mais complexa que uma simples estimativa de

velocidades de fluxo das águas subterråneas e cálculos das diluições ao longo do tempo,

devendo levar em conta, entre outros, a massa de metais do solo pelo qual a pluma passa e

facilidade de decomposiçåo das subståncias ainda presentes na pluma.

Em resumo, a partir das hipóteses colocadas, para a elaboraçåo de um modelo da
qualidade da água subtenânea para este caso, além da definiçäo das equações de fluxo, faz-

se necessário:

. identificar a componente de migraçåo vertical em funçåo da densidade dos poluentes

orgånicos;

. considerar o eventual entupimento dos poros do solo e formação de bolsöes;

. estudar a possibilidade da formaçåo de piscinas estagnadas no fundo do sistema de fluxo,
isoladas da açåo do fluxo principal;

. identificar o perfil de contaminaçåo considerando as velocidades nas diferentes camadas
de solo na zona saturada;

. estudar as reaçöes geoquímicas de dissoluçåo dos minerais presentes no solo e
subseqüente precipitaçåo ao longo da evoluçåo da pluma;

. diferenciar as reaçðes previstas nas zonas mais diluídas e zonas mais concentradas da
pluma; e

. estudo da migraçåo dos poluentes nas zonas fraturadas no aqüífero profundo.

Conforme já comentado é de se esperar que os principais bolsöes de poluentes

estejam bloqueados por lentes de menor permeabilidade. É recomendável a utilizaçåo de
poços multi-níveis para verificar a localizaçåo desses bolsöes em profundidade, para melhor
definir as açöes de intervençåo, ou contençåo e possível remediaçåo. Alternativamente,
considerando a elevada condutividade do poluente em estudo, a investigaçåo em
profundidade poderia ser precedida de estudos geofísicos de caminhamento eletro magnético
a diferentes profundidades de modo a permitir a visualizaçåo das pseudoseçöes e

identificaçåo da localizaçåo dos bolsões e da pluma.
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As Figuras 16, 17, 18 e 19 representam cenários hipotéticos da distribuiçåo das

concentrações de bário, chumbo, sódio e condutividade elétrica na pluma de contaminaçåo

das águas subterrâneas elaborados com base na configuraçåo da área de aplicaçåo do licor

negro e nos valores obtidos nas análises realizadas de janeiro de 1991 a janeiro de 1992.

As Figuras 20, 21,22, 23 e 24 apresentam os diagramas das evoluçóes das médias

das concentraçöes de bário, chumbo, ferro total, sódio e valores de condutividade elétrica

para alguns pontos selecionados, ao longo do tempo. Para as médias de 1991 foram

utilizados os resultados obtidos entre janeiro de 1991 a janeiro de 1992, para 1992 os

resultados obtidos entre abril de 1992 e julho de 1993 e para 1994 os resultados entre

setembro de 1993 e julho de 1995. A Tabela 34 apresenta descriçåo da localizaçåo dos poços

de monitoramento escolhidos. As maiores alteraçöes foram as observadas nos poços mais

distantes (PZ-O4 e PZ-11) onde o bário e o chumbo, após 1993, ficaram abaixo do limite de

detecçåo.

Tabela 34. Descriçåo da localizaçåo dos poços de monitoramento PZ-O1, PM-06, PM-05, PZ-O4 e
PZ-11

PZ-01

PM-06

PM.Os

PZ-04

PZ-11

Fazenda Contendas - área de aplicação do licor negro e de disposiçåo de lodo
Ateno Sanitário de Valinhos - área de aplicaçäo de licor negro
Ateno Sanitárlo de Valinhos - área de aplicação de licor negro
jusante da Fazenda Contendas - 80 m dos limites da área de aplicaçäo de licor negro
jusante da Fazenda Contendas - 300 m dos limites da área de aplicaçäo de licor negro

Estes gráficos indicam que está havendo uma diminuiçåo significativa das
concentraçöes de ferro, sódio e chumbo, tanto ao longo do tempo como com o aumento da
diståncia em relaçåo à área de aplicaçåo. O bário apresenta comportamento variável ao longo

do tempo nos diferentes poços. Os resultados de condutividade elétrica nåo indicam variaçåo
notável das médias ao longo do período.
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8.9.2. Avaliaçäo dos riscos e açöes de remediação para a Bacia Nascente
Fazenda S. Pedro

Os estudos de caracterização revelaram a presença de diversos poluentes nas águas

subtenåneas do local os quais apresentam comportamentos bem distintos.

Destes poluentes destaca-se o chumbo em funçåo do risco potencial à saúde e ao

ambiente conforme indica seus dados de toxicidade, no entanto o chumbo apresenta baixa

mobilidade no solo e nas águas subterråneas.

Foidetectada de forma inconstante a presença de bário.

Os poluentes orgånicos da lixívia nåo foram suficientemente estudados. As

investigaçöes realizadas sugerem que parte dos componentes do licor negro apresenta baixa

mobilidade no solo e que outra parte, constituída de subståncias orgânicas solúveis ou

solubilizadas, está migrando tanto vertical quanto horizontalmente.

Em decorrência da interaçåo da matéria orgånica com a formaçåo geológica local, está

ocorrendo a solubilizaçåo do feno e do manganês presente no solo. Amostras de águas

cofetadas a atê 2 km dos limites da área disposiçåo de resíduos apresentam concentraçöes

desses metais acima dos Padröes de Potabilidade.

A análise da situação indica que o principal risco associado à área se refere å

ingeståo, pelo homem, de águas contaminadas. Os receptores mais sensíveis såo as

crianças.

O item 7.11 do roteiro propõe que sejam avaliadas as diferentes altemativas

tecnológicas para remediação. As altemativas listadas a seguir se referem à bacia Nascente

Fazenda S. Pedro:

i) distribuiçäo de água potável para as residências que se utilizam exclusivamente de
poços rasos;

ii) Manutençåo do sistema de remoçåo de lixívia da zona saturada (aqüífero freático)

através de bombeamento no poço PZ-17 e coleta de lixívia nos drenos existentes;

iii) Ampliaçåo do sistema de bombeamento para remoçåo de lixívia e contençåo da
pluma de poluentes;

iv) intemlpção da disposiçåo de lodo do STAR no local e execuçåo de cobertura das

áreas que receberam lodo e licor negro com solo compactado até permeabilidades

inferiores a 10s cm/s;

v) remoçåo dos bolsöes de lixívia na zona nåo saturada; e
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vi) nenhuma açåo.

As altemativas iiie v requerem a realização de investigaçöes adicionais.

Destaca-se a combinaçåo das alternativas i com iii e iv para recuperaçåo do aqüífero

freático.

Caso nenhuma açåo seja tomada, e seja interrompida a disposiçåo de resíduos de

lodo na área, é de se esperar a recuperaçåo, mesmo que lenta, da qualidade do aqüífero

superficial (freático) e continuidade da migraçåo de poluentes para o aqüífero profundo.

Qualquer que seja a alternativa adotada deverá ser mantido acompanhamento da

qualidade das águas subterråneas através da amostragem periódica das águas nos poços de

monitoramento existentes, de modo a verificar a evoluçåo da pluma de poluentes. Como

açöes imediatas sugere-se:

. evitar a disposiçåo de novas cargas de resíduos na área;

. rnâfìtêr a cobertura vegetal nas áreas onde houve disposiçåo de resíduos ou licor negro de

modo a minimizar a percolaçåo de líquidos pelos mesmo;

. efetuar levantamento dos bens a proteger;

. se adequar às exigências do órgäo de controle local; e

. implantar rede de distribuição de água potável.

8.9.3. Recomendaçöes quanto ao monitoramento

Recomenda-se seja mantido acompanhamento da qualidade das águas subtenåneas

na área através de coletas trimestrais das águas dos poços de monitoramento e determinaçåo

dos seguintes paråmetros: cor, carbono orgânico total, condutividade elétrica, DQO, sódio,

sulfato, alcalinidade bicarbonato, bário, chumbo, cloretos, cobre, feno total, managnês, pH,

resíduo total. Anualmente a análise deverá ser complementada com os demais paråmetros

compreendidos pela rotina de determinaçåo de potabilidade. Considera-se dispensável

continuar efetuando análises de N nitrito e N Kjeldahl total na área à jusante da Fazenda

Contendas.

Sugere-se, seja avaliada a qualidade das águas dos poços utilizados para consumo a

jusante da área de disposiçåo dos resíduos. Considerando-se os resultados das análises das

águas dos poços de monitoramento próximos aos poços cacimba (PZ-11 e PZ-12) é de se

esperar que suas águas estejam em desacordo com a legislaçåo quanto a fero e manganês

e existe também o risco de que seja ultrapassado o padråo de potabilidade para o chumbo e

para o bário.
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9. CONCLUSÕES

Estão elencadas a seguir as principais conclusões do estudo de avaliaçåo.

A aplicaçåo de resíduos de licor negro na área da Fazenda Contendas no período de

1958 a 1966 causou alteraçöes significativas na qualidade das águas subtenåneas no

local. Foram encontradas em 1995 concentraçöes de até 780 mg/L de sódio nas águas

dos poços de monitoramento localizados dentro da Fazenda, indicando que o líquido

infiltrado atingiu as águas subterråneas.

O volume estimado de licor aplicado de 22O mt/mês correspondendo a um total de 450

toneladas de sódio. Estima-se que tenham sido também depositados na área cerca de

24.OOO toneladas de lodo (base seca), até 1995.

Dos compostos presentes no licor negro destaca-se o sódio e a lignina na forma de

lignosulfato de sódio, cuja molécula se apresenta na forma de um polímero de

densidade maior que a da água, Estas características såo indicativas de que este

composto tenderia a afundar migrando para baixo ao longo do perfil do solo, porém com

muita dificuldade.

Possivelmente as fraçöes solúveis do licor negro se infiltraram na zona nåo saturada e

quando atingiram o lençol freático migraram lateralmente e afundaram gradativamente,

em funçåo da recarga. É Oe se esperar uma pluma de contaminaçåo no aqüífero

fraturado.

A lignina confere coloraçåo à água a partir de concentraçöes de 0,4 mg/L. Em

ambientes anaeróbios nåo ocorre degradaçäo da lignina.

Observou-se a presença de lixívia do licor negro em duas zonas diferentes: na zona nåo

saturada, formando bolsöes, e nas águas dos poços de monitoramento junto aos limites

da área de aplicaçåo na interface solo rocha, aparentemente retida pela altemåncia da
permeabilidade das diferentes camadas de solo.

Dos compostos presentes no lodo do STAR destaca'se o chumbo. Alteraçöes no
processo produtivo reduziram significativamente as concentrações de chumbo no lodo,

no entanto, ainda se observa a presença desse metal no mesmo.

il.

ilt.

V.

vt.

tv.

vil.
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X.

xt.

Vlll. O acompanhamento da qualidade das águas subterrâneas no período de 1991 a 1995

indica que está havendo um declínio nas concentrações de todos os poluentes e

indicadores nas águas da maioria dos poços com exceçåo da condutividade elétrica que

nåo apresentou alteraçåo significativa.

lX. A investigaçåo realizada até o momento ficou incompleta, em especial quanto à

avaliaçåo da migraçåo de poluentes na área de drenagem a sudeste da Fazenda

Contendas e ao sul do Aterro Sanitário de Valinhos e caractenzafio do aqüífero

profundo.

Além das alteraçöes da qualidade das águas do aqüífero freático, foram observadas

modificaçöes nas propriedades físicas do subsolo local e indicaçåo de influências na

qualidade das águas do aqüífero profundo.

A remoçåo e recobrimento do lodo espalhado na área paralelamente à ordenaçåo da

disposição e à execuçåo de cobertura vegetal, contribuíram para a reduçåo da

quantidade de poluentes carreados para o aqüífero por lixiviaçåo dos resíduos de lodo e

lixívia.

Xll. A manutençåo de sistema de remoçåo da lixívia, através de þombeamento e drenagem,

deverá permitir uma contençåo da pluma de poluentes superficial. No entanto,

considera-se questionável a influência e importåncia desta remoçäo na reduçäo da

pluma de poluentes do aqüífero profundo.

Xlll. Considera-se como elementos inorgånicos de interesse o chumbo devido à sua

toxicidade e o bário pelas elevadas concentraçöes encontradas.

XlV. Recomenda-se que as investigaçöes adicionais sejam voltadas à avaliaçåo dos teores

de chumbo, bário e feno total nas águas subterrâneas e da efetividade das ações de

contençåo.

XV. Deverá ser evitada qualquer atividade na área que signifique um aporte adicional de

matéria orgânica degradável para o aqüífero freático.

XVl. Os principais mecanismos de atenuaçåo que estäo ocorrendo såo os de retençåo física

e diluiçåo do licor, associada a algumas reaçöes geoquímicas (ciclo do enxofre,

degradação de matérias orgânicas, quelaçåo), as quais devem estar causando a
solubilizaçåo de metais (bário, manganês e ferro).
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XVll. Análises realizadas em 1995 nas águas subterråneas coletadas nos poços de

monitoramento junto à Fazenda Contendas (bacias do Córrego Baronesa e nascente

Fazenda S. Pedro) a distâncias de até 1.000 metros dos limites da área de aplicação,

apresentaram concentrações de ferro (2,2-35,0 mg/L) e manganês (0,11-3,3 mg/L)

acima dos padröes de potabilidade estabelecidos pela Portaria 36 do Ministério da

Saúde. Estas concentraçöes ainda que em desacordo com tais padröes nåo såo

consideradas tóxicas. Em 1995 nåo foi observada a presença de bário ou chumbo em

nenhum dos poços de monitoramento amostrados em níveis acima dos padröes de

potabilidade.

Xvlll. Quanto ao risco potencial ao homem associado ao caso, a principal rota de exposiçåo é

a utilizaçåo de águas subterråneas contaminadas. Recomenda-se manter o

monitoramento das águas utilizadas para o abastecimento e que seja exigida sempre a

indicaçåo do limite de detecçåo do método analítico utilizado, além da notaçåo ND.

XlX. A completa remoçåo dos bolsões e restauraçåo da área nåo se mostra exeqüível dada a

complexidade da geologia local e grande extensão da área utilizada para a aplicaçåo de

resíduos de licor negro. Além disso, a evoluçåo observada nas concentraçöes dos

contaminantes é indicativa de que nåo é necessária essa remoçåo para se alcançar

uma reduçåo dos riscos associados à área, até níveis aceitáveis. A altemativa

tecnológica mais recomendada é a ampliaçåo do sistema de bombeamento que vem

sendo empregado.

Faz-se necessária a realização de estudo complementar para avaliaçåo dos riscos à
saúde e ao ambiente e para a definiçåo dos níveis de proteção aplicáveis e açöes de controle.

Quanto à utilizaçåo do roteiro observou-se que a compilação dos dados disponíveis,

discussåo e identificaçäo das informações faltantes com base no mesmo mostrou-se como

uma metodologia eficiente para a ordenaçåo das informaçöes, avaliaçåo e direcionamento

das investigaçöes em casos complexos de contaminaçåo.
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ANEXO

Dados Toxicológicos do Bário, Ghumbo e Manganês

Os dados das planilhas apresentadas a seguir foram compilados das

seguintes fontes:

1. MICROMEDEX lNC. (1996) Toxicoloov. Occupational Medicine and

Environmental Series. U.S., Micromedex Tomes Plus @ System. Environmental

Health & Safety Series lris. Disc 1.

2. THEELEN, R.M.C.; NIJHOF, A.G. (1996) Dutch metodology of risk assessment of

contaminated soil: human health and ecosystem. Workshop: PADRÓES DE

soLos E ÁGUAS SUBTERRÂruenS - QUALTDADE E REMEDnçÃO, Såo

Paulo, 1996. Såo Paulo, CETESB.

3. WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). (1981) Environmental Health Criteria

- Manqanese. Finland. IPCS lnternational Programme on Chemical Safety, WHO

(Relatório n' 17).

4. WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). (1989) Environmental Health Criteria

- Lead - Environmental Aspects. Finland. IPCS lnternational Programme on

Chemical Safety, WHO (Relatório n'85).

5. WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION) (1990) Environmental Health Criteria -

Barium. Finland. IPCS lnternational Programme on Chemical Safety, WHO

(Relatório n" 107).

6. WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION) (1995) Environmental Health Criteria -

lnoroanic Lead. Finland. IPCS lnternational Programme on Chemical Safety,

WHO (Relatório n" 165).



Bário
lnformações Gerais

Fórmula QuÍmica:
CAS
Sinônimos / nomes comerciais:
Classe Química:

Propriedades Ffsico Qufmicas
Peso Molecular:
Ponto de Ebuliçåo ('C):
Ponto de Fusåo (oC):

Peso Especifico:
Solubilidade em água (mg/L):

Pressåo de vapor (mmHg):
Densidade de Vapor:
Constante de Henry:
Meia vida no ar (dias):
Meia vida nas águas superficiais (dias):
Meia vida nas águas subterråneas (dias):
Meia vida no solo (dias):
Fator de bioacumulaçåo em peixes, FBC (Ukg):
Coeficiente de partiçåo em carbono orgånico, lÇ (mUg):
Log do coeficiente de partiçåo octanol/água, log K*,:

Padröes e Regulamentaçöes - objetivos ambientais
REFERÊNCNS PARA QUALIDADE DAS ÁCURS:

Nível máximo do poluente (mg/L):
,Äoua:
Saúde humana - consumo de água e peixes (mg/L):

Ba
7440-339-3

metal

137,34
1640
725
3,51
reage com liberaçåo
de Hz, alguns
compostos såo
solúveis'
10 (a 1049"C)
IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN

1,0 mg/L

¡N

1 Propriedades flsico-qufmicag.de a,lguns compostos de bário

composto fórmula massa ponto de fusåo ponto de solubilidade em-qutmica molecutar (oC) ebuliçäo (oc) água (g/L - 2OoC)
acetato de bário Ba(CzHgOz)z 255,45 SB,g
carbonato de bário
cloreto de bário
cromato de bário
fosfato de bário
dibásico

nitrato de bário
oxalato de bário
óxido de bário

sulfato de bário

Ba(COg)z 197,37
BaOlz 208,25
BaCrO¿ 253,32

_ 0,02
1560 soltivel
- insolúvel

0,1-0,2

1790
962

BaHPo¿ 233,50 410 (710
decompöe)

hidróxido de bário.
BHzO Ba(OH)z8HzO 915,47 78 78 (-8HzO) 56 (a 15'C)

BaNOs 261,38 592 decompöe
BaCzO¿ 225,35 400 decompöe
BaO 153,36 1918 o2000

BaSO¿ 233,4 1580

87
insolúvel

34,8

insolúvel



Saúde humana - apenas consumo de peixes:

Vida aquática - toxicidade aguda para água doce (mg/L):

Vida aquática - toxicidade crônica para água doce (mg/L):

Vida aquática - toxicidade aguda para água salgada (mg/L):

Vida aquática - toxicidade crônica para água salgada (mg/L):

IN

IN

IN

1N

IN

Água subtenânea2:
Valor de referência (S) (pg/L)
Valor de alerta (T) (pg/L)
Valor de intervençåo (l) (pg/L)

SOLO?
Valor de referência (S) (mg/kg)
Valor de alerta (T) (mg/kg)
Valor de intervençåo (l) (mg/kg)

OBJETIVOS PARA A QUAL¡DADE DO AR:

50
338
625

39
80

121

IN

lN - Dado nåo disponível

Avaliaçäo de efeitos ao homem

A absorçåo do bário no trato intestinal é muito dependente da idade do indivíduo
e da solubilidade do composto. Menos de 10% do bário ingerido parece ser absorvido
pelos adultos, no entanto essa absorçåo pode ser significativamente maior nas crianças.
O bário absorvido substitui o cálcio, mas nåo tem nenhuma funçåo biológica conhecida,
e afeta as atividades dos músculos e dos nervos.

O contato com o bário pode causar irritaçåo moderada na pele e severa nos
olhos.

Nåo existe nenhuma evidência conclusiva de que o bário e seus compostos
sejam carcinogênicos aos seres humanos nem de que produzam efeitos na reproduçåo,
ou embriotóxicos ou teratogênicos ao homem.

Avaliação dos efeitos no ambiente terrestre e aquático

Os compostos solúveis de bário podem transportar-se pelo meio ambiente e
podem ser absoryidos pelos organismos e se acumular em diferentes partes das plantas.
Nåo se dispôe de nenhuma informaçåo sobre efeitos adversos tóxicos do bário nas
plantas tenestres ou na vida dos animais selvagens. Estudos de acumulaçåo de bário
em algas e outros organismos aquáticos mostraram que o mesmo tem uma certa
tendência a se ligar às células, e que nåo parece se ligar aos componentes orgånicos do
protoplasma. Nåo foram observadas bioacumulações significativas. A CL50 do bário
para peixes em água doce varia de 46 a 78 mg/L. Relata-se que concentraçöes de 5,8
mg/L inibem a reproduçao e o crescimento de daphnias. Estes resultados parecem
indicar que o bário pode representar um risco à populaçåo de microorganismos
aquáticos.

'Valores da legislação Holandesa (STl - Values), para 0,0% de matéria orgånica e 0,00/o de argila.



Chumbo
lnformaçöes Gerais

Fórmula Química:
CAS
Sinônimos / nomes comerciais:
Classe Química:

Propriedades Flsico Químicas
Peso Molecular:
Ponto de Ebuliçao (oC):

Ponto de Fusåo (oC):

Peso Específico:
Solubilidade em água (mg/L):

Pressåo de vapor (mmHg):
Densidade de Vapor:
Constante de Henry:
Meia vida no ar (dias):
Meia vida nas águas superficiais (dias):
Meia vida nas águas subtenåneas (dias):
Meia vida no solo (dias):
Fator de bioacumulaçåo em peixes, FBC (Ukg):
Coeficiente de partiçåo em carbono orgânico, K* (mUg):
Log do coeficiente de partiçåo octanol/água, log Ko,,,:

Padröes e Regulamentaçöes - referências ambientais
REFERÊNCNS PARA QUALIDADE DAS ACURS:

Áoua Classe I (CONAMA n" 20. l8/06/86):
Nível máximo do poluente (mg/L):
Áqua:

monóxido de chumbo litarglrio PbO 223,'lS 888

nitrato de chumbo Pb(NOs)z

ortofosfato de chumbo Pbs(POa)a

oxalato de chumbo PbCzO¿

331,20 470 decompöe -

811,51 1014

295,2'1 300 decompöe

sulfato de chumbo anglesita .puöo. - 303,25

sulfeto de chumbo galena PbS 239,25

0,03 mg/L

1 Propriedades ffsico-qulmicqj¡ dq alguns compostos de chumbo

""'0".," ''lou,ili,: " ,T,::iî", 0""",93,t"t" 
"ol,illils", '"Ïlljy?f;ï,"'

acetato de chumbo Pb(CzHa Oz)z 325,28 280
carbonato de chumbo cerusita PbCOo 267,20 315 decompðe -
cloreto de chumbo PbOlz

dióxido de chumbo PbOz

278,10 501 950 919

239,19 290 decompöe -

Pb
7439-92-1

metal

207,19
1740
327
1 1,3
insolúvel, alguns
compostos såo
solúveis 1

1,77 (a 1000"C)
IN

IN

IN

1N

IN

IN

0,025-100000
IN

IN

443

0,001

insolúvel

0,017

376,5

0,00014

0,0016

- 0,0425

- 0,00086

1170

1114



Saúde humana - consumo de água e peixes (mg/L):

Saúde humana - apenas consumo de peixes:

Vida aquática - toxicidade aguda para água doce (mg/L):

Vida aquática - toxicidade crônica para água doce (mg/L):

Vida aquática - toxicidade aguda para água salgada (mg/L):

Vida aquática - toxicidade crônica para água salgada (mg/L):

Áqua subtenânea2:
Valor de referência (S) (pg/L)
Valor de alerta (ï) (pg/L)
Valor de intervenÉo (l) (Ug/L)

¡N

IN

IN

IN

IN

¡N

SOLO?
Valor de referência (S) (mg/kg)
Valor de alerta (T) (mg/kg)
Valor de intervençao (l) (mg/kg)

OBJETIVOS PARA A QUAL¡DADE DO AR:

lN - Dado nåo disponível

Avaliaçäo dos efeitos ao homem

O chumbo pode ter uma ampla variedade de efeitos biológicos de acordo com o
nível e a duraçåo da exposiçåo. Observou'se efeitos no plano subcelular e efeitos no
funcionamento geraldo organismo que väo desde a inibição das enzimas até a produçåo
de mudanças morfológicas e a morte.

Tais mudanças se produzem em doses muito diferentes; as crianças såo muito
mais sensíveis que os adultos.

Mostrou-se que o chumbo tem efeitos em muitos processos bioquímicos;
estudou-se em particular muitos dos efeitos nas sínteses do sangue em adultos e
crianças.

Como resultado dos efeitos do chumbo no sistema hematopoético, há uma
diminuiçåo na síntese da hemoglobina e observa-se anemia em crianças. Estes efeitos
ocorem a concentraçöes superiores a 1,92 pmoles/L de chumbo no sangue.

Por razöes neurológicas, metabólicas e comportamentais as crianças såo mais
vulneráveis aos efeitos do chumbo que os adultos.

Estudos mostraram que o chumbo está associado a deficiências
neurocomportamentais em crianças.

Já é conhecido que a exposiçåo prolongada a níveis elevados de chumbo no
meio de trabalho provoca neuropatias periféricas. Observou-se, também, que,
freqüentemente tais efeitos såo reversíveis depois de cessada a exposiçåo, dependendo
da duraçåo da mesma e idade da pessoa.

Provoca também lesões nos tubos próximos aos rins que se caracterizam por
aminoacidúria generalizada.

15
45
75

50
181

312

IN

2 Valores da legislaçäo Holandesa (STl - Values), para 0,0% de matéria orgânica e 0,0% de argila.



O chumbo nåo parece estar relacionado com o desenvolvimento de tumores nem
ter efeitos nocivos à pele, nem aos músculos e sistema imunológico.

Efeitos no ambiente aquático

O chumbo entra no ambiente aquático através de escoamento superficial e
deposiçåo de chumbo atmosférico. A adsorçåo nos sedimentos ocorre rapidamente e
quase quantitativamente.

Sua remoçåo e acumulaçåo da água e sedimentos pelos organismos aquáticos é
influenciada por vários fatores ambientais. Estes, precisam ser levados em consideraçåo
quando da avaliaçåo dos riscos de contaminaçäo ambiental por chumbo.

O aporte de chumbo pelos organismos aquáticos é lento e alcança o equilíbrio
apenas após exposiçåo prolongada. Os organismos aquáticos em baixos níveis tróficos
apresentam uma acumulaçäo de chumbo muito maior do que aqueles em níveis tróficos
mais elevados, alcançando fatores de bioconcentra$o de até 100.000. Por outro lado, a
biomagnificaçåo relacionada com a cadeia alimentar é muito baixa, com valores, em
geral, abaixo de 1. No entanto, de forma nenhuma isso significa que näo há perigo.

A toxicidade do chumbo a organismos aquáticos varia consideravelmente
dependendo da disponibilidade, aporte e sensibilidade das espécies. As concentraçöes
letais para os sais inorgånicos de chumbo, CL50, såo, em geral, superiores a 5 mg/L. O
chumbo interfere com os parâmetros comportamentais, bioquímicos, fisiológicos e
morfológicos.

Compostos orgånicos de chumbo såo, geralmente, de 10 a 100 vezes mais
tóxicos aos organismos aquáticos que os compostos inorgânicos.

Efeitos nos ambientes terrestres

O chumbo é introduzido nas comunidades terrestres por deposiçåo atmosférica
nas superfícies expostas. A concentraçåo normal de chumbo no solo é de 15 a 30
mg/kg; solos próximos a rodovias alcançam até 5.000 mg/kg e solos de áreas industriais
chegam a apresentar 30.000 mg/kg.

Embora o solo apresente um efeito de retardamento do movimento do chumbo,
algum chumbo pode ser lixiviado de solos altamente contaminados. Parte do chumbo do
solo é retirado pelas plantas e passa para os animais, mas a maior fraçåo é acumulada
junto às raízes.

Alguns dos fatores que determinam a disponibilidade para as plantas såo o pH,
matéria orgånica, conteúdo de fosfato e tipo de solo. De uma forma geral,
concentraçöes abaixo de 1.000 mg/kg nåo såo tóxicas às plantas. Concentraçöes de até
1.632 ppm nos 30 cm superficiais do solo podem ser tolerados sob a ótica da
acumulaçåo e biomagnificaçåo. Os animais eståo expostos ao chumbo pela água,
alimentaçåo, solo e poeiras. Em todos os casos as concentraçöes observadas em
animais eståo relacionadas com as concentraçöes ambientais, e parece se acumular
preferencialmente nos tecidos calcificados.



Manganês
lnformaçöes Gerais

Fórmula Química:
CAS
Sinônimos / nomes comerciais:
Classe Química:

Propriedades Ffsico Quf micas
Peso Molecular:
Ponto de Ebuliçao ('C):
Ponto de Fusäo fC):
Peso Específico:
Solubilidade em água (mg/L):

Pressåo de vapor (mmHg):
Densidade de Vapor:
Constante de Henry:
Meia vida no ar (dias):
Meia vida nas águas superficiais (dias):
Meia vida nas águas subtenâneas (dias):
Meia vida no solo (dias):
Fator de bioacumulação em peixes, FBC (Ukg):
Coeficiente de partiçåo em carbono orgånico, lÇ (mUg):
Log do coeficiente de partiçåo octanol/água, log [n:

Padröes e Regulamentaçöes - objetivos ambientais
REFERÊNCAS PARA QUALIDADE DAS ÁCURS:

Nível máximo do poluente (mg/L):
Aoua:
Saúde humana - consumo de água e peixes (mg/L):

r Propriedadqs flslco-qulmicas de alguns compostos de manganês

Mn
7439-9&5
IN

Metal

54,94
1962
1244
7,2
decompöe; alguns
compostos såo
solúveisl
IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN

1,0 mg/L

IN

composto fórmula peso ponto de fusåoqulmlca molecular (oC)
ponto de solubilidade em

ebul¡cåo locì áoua

acetato de Mn (ll)

carbonato de Mn(ll)
dlcloreto de Mn

nltrato de Mn(ll)

metasilicato de Mn (ll)
permanganato de
potássio

sulfato de Mn (ll)
sulfato de Mn (lll)

Mn(CzHoOz)z

MnCOs
MnClz

Mn(NOo )2.
4H zO
MnSiOc
KMnO¡

Mn SOr
Mnz (SOr )¡

173,02

114,95
125,84
251,01

131,O2

158,00

151,00
398,06

decompðe
650
25,9

1323
decompöe

I 190
1254

solúvel
(decompöe)

pouco solúvel
solúvel
solúvel

insolúvel
solrivel

solúvel
decompöe em

água
sohivel

<240

850700
160

sulfeto de Mn (ll) MnS 87,00 decompöe



Saúde humana - apenas consumo de peixes:
Vida aquática - toxicidade aguda para água doce (mg/L):
Vida aquática - toxicidade crônica para água doce (mg/L):
Vida aquática - toxicidade aguda para água salgada (mg/L):
Vida aquática - toxicidade crônica para água salgada (mg/L):
Áoua subterrånea2:
Valor de referência (S) (Ug/L)

Valor de alerta (T) (Ug/L)

Valor de intervençao (l) (t¡g/L)

SOLO
Valor de referência (S) (mg/kg)
Valor de alerta (T) (mg/kg)
Valor de intervençåo (l) (mg/kg)

OBJETIVOS PARA A QUALIDADE DO AR:

lN - Dado nåo disponível

Efeitos ao ser humano

Os dados e estudos de toxicidade do manganês referem-se à exposiçäo a pós
pelas vias respiratórias. Estes pós de manganês e de seus compostos apresentam uma
toxicidade oral e dérmica relativamente baixa, porém quando exposto à inalaçåo o ser
humano pode apresentar uma série de efeitos tóxicos. O envenenamento crônico com
manganês está ligado a pessoas expostas de forma ocupacional. Exposiçäo a elevadas
concentraçöes de fumos de manganês podem causar pneumonitis do manganês,
aumento da suscetibilidade a doenças respiratórias e mudanças patológicas incluindo
necrose epitelial e proliferaçåo mononuclear.

Pela via digestiva nåo se tem informação.

Nåo existem estudos epidemiológicos que sugiram que o manganês ou seus
compostos sejam carcinogênicos ou que tenham efeitos teratogênicos ou reprodutivos
em seres humanos.

Ecotoxicidade

Näo se dispõe de dados adequados de caracterizaçåo da toxicidade do
manganês à vida selvagem ou a animais domésticos.

Efeitos no ambiente terrestre

As plantas absorvem o manganês principalmente na forma bivalente, a
disponibilidade do manganês do solo, está, portanto, intimamente relacionada com a
atividade microbiológica que pode alterar o pH e os potenciais de óxido reduçåo. Sua
toxicidade às plantas pode ocorrer em solos com concentrações superiores a
1.000 mg/kg. Esses níveis geralmente ocorem em solos muito ácidos e podem ser
facilmente conigidos pela calagem. Os mamíferos tenestres podem concentrar o
manganês disponível em fatores de até 10 enquanto que os peixes e plantas marinhas
concentram até fatores de 100 e 100.000 respectivamente.

IN

IN

IN

IN

IN

1N

IN

IN

IN

IN

IN

IN



PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS

ABNT - Associaçåo Brasileira de Normas Técnicas

Am - Amostra

CAS - ChemicalAbstracts Service

C.E. - Condutividade Elétrica

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental

CL50 - Concentraçåo Letal para 50% da espécie testada

CNEPA - Centro Nacional de Pesquisas Agronômicas

CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente

COD - Carbono Orgânico Dissolvido

COT - Carbono Orgânico Total

COV - Complexo Ouro Verde

CPAR - Cooperative Pollution Abatement Research

DAEE - Departamento de Aguas e Energia Elétrica

DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio

DQO - Demanda Química de Oxigênio

DRf Dose de Referência

EPA - Environmental Protection Agency

FBC - Fator de Bioacumulaçåo

H+Al - Acidez Potencial

IAC - lnstituto Agronômico de Campinas

lN - dado nåo disponível ou nåo aplicável

IPT - lnstituto de Pesquisas Tecnológicas

JECFA - Joint FAOAruHO Expert Committee on Food Additives

Koc - Coeficiente de partiçåo em carbono orgânico

Kow - Coeficiente de partiçåo octanol lâgua

LL - Limite de Liquidez

LP - Limite de Plasticidade

N.L. - Nåo Líquido

N.P. - Nåo Plástico

NA - Nível d'Agua



NBR - Norma Brasileira Registrada

ND - Näo Detectado

OMS - Organizaçåo Mundial da Saúde

PJ - Plúton Jaguari

pKa - Constante de dissociaçäo ácida

PM - Plúton Meridional

PM-nn - Poço de Monitoramento (número nn)

PO - Plúton Oriental

PZ-nn - Poço de Monitoramento (número nn)

QMAX -Yazâo Máxima

QMED - Vazão Média

QMIN - Vazâo Mínima

R.S. - Resíduo Total

ROD. - Rodovia

SABESP - companhia de saneamento Básico do Estado de såo pauro

SB - Soma de Bases

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem lndustrial

SEV - Sondagem Elétrica Vertical

SNAPA - Serviço Nacional de pesquisas Agronômicas

SNC - Sistema Nervoso Central

STAR - Sistema de Tratamento de Aguas Residuárias

T - Capacidade de troca de cátion

UGRHI- Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos

V - Porcentagem de Saturação em Bases

VMP - Valor Máximo Permissível

WHO - World Health Organization
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