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RESUMO
A busca por uma alternativa para despoluir áreas contaminadas no Brasil e no mundo se
depara com fatores de decisão como eficiência na descontaminação, simplicidade na execução,
redução do tempo de operação e baixo custo.
Neste contexto, a fitorremediação tem sido aplicada largamente para este fim, por apresentar
vantagens como menor custo e facilidades de implantação e operação.
A seleção de espécies fitorremediadoras para cada tipo de contaminante depende da
capacidade destas espécies de tratar os contaminantes e da profundidade da contaminação, além
de fatores como concentração da contaminação, condições climáticas e fatores agronômicos,
como irrigação, aração, correção de pH e adubação.
A partir destas informações foi possível selecionar o girassol (Helianthus annus) para
fitorremediar a área da Usina de Preservação de Madeiras do IPT, no Jaguaré – SP. Neste local,
as atividades da usina produziram uma contaminação do solo com cromo, cobre e arsênio,
componentes do produto preservante CCA (arseniato de cobre cromatado), utilizado na
preservação de madeiras.
Mantendo-se o foco nestes contaminantes, e com o objetivo de investigar e avaliar o
potencial da fitorremediação no processo de absorção direta pelas raízes e caule, a tecnologia foi
implantada e apresentou resultados de 37,3 µg/kg de absorção de arsênio do solo. A absorção
para cobre e cromo chegou a 8 µg/kg e 28 µg/kg, respectivamente, após um período de
emergência das plantas de 170 dias.
Os resultados obtidos mostram o sucesso da fitorremediação para recuperar solos
contaminados com CCA por meio da implantação do girassol como agente.
Palavras-Chave: Fitorremediação; Solo contaminado; Produto preservativo de madeira; CCA,
girassol.

ABSTRACT
Phytoremediation as an alternative to remediate soil contaminated with a wood preservative
product (chromated copper arsenate – CCA): a case study.
The search for an alternative to clean up contaminated areas in Brazil and the world faces
decision factors such as the efficiency of the decontamination process, simplicity of implementation,
reduction in running time and low cost.
In this context, the phytoremediation technique is being widely applied for this purpose due to
its comparative advantages such as low cost, easy implantation and operation.
The selection of phytoremediation species for each contaminant depends on the capability of
each species to deal with the contaminants and on the depth of the contamination, in addition to
other factors as the contaminant concentration, climate conditions and agronomic factors, such as
irrigation, plowing, pH correction and fertilization.
Based on this information, sunflower (Helianthus annus) was selected as the agent to
phytoremediate the area of the Wood Preservation Plant of IPT, at Jaguaré – São Paulo. On this
site, the activities of the preservation plant contaminated the ground with chromium, copper and
arsenic, which are the metallic components of the preservative product CCA (chromated copper
arsenate), used in wood preservation.
Adjusting the focus on these contaminants, and with the objective to investigate and evaluate
the phytoremediation potential of the sunflower in the process of direct absorption by the roots and
stalks, the technique was implemented and resulted in a 37,3 µg/kg rate of absorption of arsenic
from the soil. The absorption of copper and chromium reached rates of 8 µg/kg and 28 µg/kg,
respectively, after a period of 170 days of plant emergency.
The results obtained indicate the success of the phytoremediation technique to remediate
contaminated soils with CCA, by using the sunflower as an agent.
Keywords: Phytoremediation; contaminated soil; wood preservative product; CCA, sunflower.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

QUADRO 1 – Tipos de tecnologias de fitorremediação: vantagens
e desvantagens...........................................................................

46

QUADRO 2 – Potencialidades e limitações da fitorremediação.......................... 47
QUADRO 3 – Prós e contras da fitorremediação em relação a
outras tecnologias de remediação...............................................

55

QUADRO 4 – Profundidade de amostragem do solo, de acordo
com seu uso, população exposta e vias de exposição................

61

GRÁFICO 1 – Resultados analíticos médios das amostras de
solo.............................................................................................

68

GRÁFICO 2 – Relação entre a fitoextração de contaminantes do
solo versus tempo......................................................................
FOTO 1 -

71

Vista dos tanques de estocagem de creosoto
na área da Usina de Preservação de Madeiras do
IPT, no Jaguaré – SP......................................................................

FOTO 2 -

Vista geral da Usina de Preservação de Madeiras
do IPT, no Jaguaré – SP.................................................................

FOTO 3 -

Local de armazenagem de creosoto (sem os
tanques) com visível derramamento no solo.................................. 100

FOTO 4 -

Área livre na Usina – Jaguaré, SP. Local de maior
concentração de contaminação, hoje utilizada como
área de lazer pela comunidade carente......................................... 100

FOTO 5 -

99

Ponto de coleta de amostra de solo............................................... 101

99

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Resultados analíticos de amostras de solo..................................... 67
TABELA 2 – Valores orientadores para solos contaminados no
Estado de São Paulo......................................................................

68

TABELA 3 – Resultados analíticos em raiz e caule de
girassol. Coleta de amostras com 88 dias......................................

69

TABELA 4 – Resultados analíticos dos testes em raiz e caule de
girassol. Coleta de amostras com 138 dias....................................

70

TABELA 5 – Resultados analíticos dos testes em raiz e caule de
girassol. Coleta de amostras com 170 dias....................................

70

LISTA DE ABREVIATURAS

ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

ABPM

Associação Brasileira dos Preservadores de Madeira

AC

Área Contaminada

ACC

Cromato de Cobre Ácido

atm

Atmosfera

AZCA

Arseniato de cobre Zinco Amoniacal

BTEX

Benzeno, Tolueno e Xileno

CCA

Arseniato de Cobre Cromatado

CCB

Borato de Cobre Cromatado

Ceagesp

Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

CETESB

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental

CMTU

Companhia Metropolitana de Trens Urbanos

CTC

Capacidade de Troca de Cátions

DNT

Dinitrotolueno

EDTA

Ácido Etileno Diamino Tetracético

EFS

Estrada de Ferro Sorocabana

EPA

Environmental Protection Agency

FEPASA

Ferrovia Paulista S. A.

IPT

Instituto de Pesquisas Tecnológicas

PAH

Hidrocarboneto Poliaromático

PCP

Pentaclorofenol

PEAD

Polietileno de Alta Densidade

ppm

parte por milhão

PREMA

Tintas e Preservação de Madeiras S. A.

RFFSA Rede Ferroviária Federal S. A.
SEAQUA

Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental

SISNAMA

Sistema Nacional do Meio Ambiente

SMA

Secretaria do Meio Ambiente

TCE

Tetracloroetileno

TNT

Trinitrotolueno

VOC

Compostos Orgânicos Voláteis

ZUPI

Zona de Uso Predominantemente Industrial

SUMÁRIO
1.

INTRODUÇÃO...............................................................................

12

2.

OBJETIVOS...................................................................................

13

3.

JUSTIFICATIVA.............................................................................

14

4.

A POLUIÇÃO DO SOLO E DAS PLANTAS POR METAIS
PESADOS......................................................................................

5.

15

HISTÓRICO DA PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS NO BRASIL
E NO IPT........................................................................................

20

6.

PRODUTOS PRESERVATIVOS DE MADEIRA............................

23

7.

IMPACTOS CAUSADOS PELA DISPOSIÇÃO DE ARSÊNIO,
COBRE E CROMO NO SOLO.......................................................

27

8.

PROBLEMAS DE SAÚDE PÚBLICA.............................................

30

8.1.

A Exposição Humana à Poluição Ambiental..................................

31

8.2. Exposição Humana a Metais.........................................................

32

8.3. A Exposição Humana ao Creosoto................................................

35

9.

TRANSPORTE E DESTINO DE CONTAMINANTES
NO AMBIENTE..............................................................................

37

10.

TECNOLOGIAS PARA REMEDIAÇÃO DE SOLO........................

40

10.1.

Técnicas In Situ.............................................................................

41

10.1.1. Biorremediação..............................................................................

41

10.1.2. Extração a vácuo (Soil Vapor Extraction – SVE)
e Air sparging................................................................................
10.1.3. Air stripping....................................................................................

42

10.1.4. Imobilização in situ.........................................................................

42

10.1.5. Confinamento.................................................................................

42

10.1.6. Biosparging e Bioventing...............................................................

42

10.2.

Técnicas Ex Situ............................................................................

10.2.1. Tratamento térmico (Incineração)..................................................

43

10.2.2. Dessorção térmica.........................................................................

43

10.2.3. Lavagem do solo (Soil Washing)...................................................

43

41

43

11.

FITORREMEDIAÇÃO...................................................................

44

11.1.

Fitorremediação de Metais Pesados............................................

49

11.2.

Seleção das Espécies..................................................................52

11.3.

Custos da Fitorremediação.......................................................... 53

12.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL..........................................................56

12.1.

Metodologia Adotada para o Estado de São Paulo..................... 57

13.

MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS................ 60

13.1.

Coleta e Preparação de Amostras de Solo..................................62

13.2.

Seleção das Espécies a Serem Utilizadas...................................

64

13.3.

Plano de Implantação...................................................................

65

13.4.

Implantação..................................................................................

65

14.

RESULTADOS ANALÍTICOS.......................................................

67

15.

DISCUSSÃO.................................................................................

72

16.

CONCLUÕES E RECOMENDACÕES.........................................

77

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................. 80
GLOSSÁRIO................................................................................................

85

ANEXOS......................................................................................................

88

A.

Legislação com Relevância para Áreas Contaminadas.............. 88

A1.

Legislação Federal...................................................................... 88

A2.

Legislação Estadual.................................................................... 91

B.

Valores Orientadores para Solos e para Águas
Subterrâneas no Estado de São Paulo......................................

C.

Árvore de Decisão para Fitorremediação em
Solo Contaminado....................................................................... 98

D.

Fotos............................................................................................ 99

97

"Os pequenos atos que se executam
são melhores que todos aqueles
grandes que se planejam."
George C. Marshall
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1. INTRODUÇÃO
Processos industriais e atividades antrópicas vêm sendo ao longo dos anos
apontados como fatores que propiciam a alteração de ambientes naturais,
sobretudo dos solos e águas subterrâneas.
Dentre estas inúmeras atividades, o tratamento preservativo de madeiras pode
ter contribuído para a contaminação dos solos e águas subterrâneas em algumas
áreas, uma vez que a atividade no Brasil foi aplicada com grande ênfase,
principalmente nas décadas de 70 e 80. A utilização de produtos como creosoto e
o arseniato de cobre cromatado (CCA), além de outros, de forma inadequada e
sem a preocupação com a preservação ambiental, alterou significativamente os
solos em diversos locais no Brasil e no mundo. Em decorrência disto, as formas
de minimização dos impactos, remediação e recuperação ambiental em locais
contaminados têm sido amplamente estudadas.
Na busca de alternativas para despoluir áreas contaminadas por diversos
compostos, tem-se optado por soluções que reúnem eficiência na
descontaminação, simplicidade na execução, redução do tempo demandado pelo
processo e menor custo. Neste contexto, cresce o interesse por tecnologias
emergentes de remediação de solos contaminados com os mais diversos produtos
orgânicos ou inorgânicos. Em todo o mundo tem sido utilizada a fitorremediação (o
uso de plantas na remediação) como uma destas tecnologias.
O presente estudo enfoca a área da antiga Usina de Tratamento de Madeiras
do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo), onde pode
ser encontrado um solo contaminado com cobre, cromo e arsênio, além da
suspeita de contaminação por creosoto.
A área localizada no bairro do Jaguaré, em São Paulo, está inserida em área
urbana, com a presença constante de população carente que utiliza o local, hoje
sem atividades, como eventual área de lazer. Estes fatores, aliados à necessidade
de atendimento à legislação e recuperação da área degradada, levam à
necessidade de intervenção no local.
Este estudo se propõe, portanto, a levantar e reunir informações e subsídios
para aplicar a fitorremediação como alternativa para remediar um solo que possa
estar contaminado com produtos utilizados na preservação de madeiras,
principalmente o CCA (arseniato de cobre cromatado) e eventualmente o
creosoto, a fim de recuperar o solo e o meio ambiente e cumprir a legislação
vigente para solos contaminados.
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A seleção de espécies vegetais a partir da confirmação da contaminação, a
produção de mudas, o plantio in situ, as análises laboratoriais são passos
importantes para a confirmação do estabelecimento da fitorremediação e posterior
avaliação de sua efetividade.
2. OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho é o levantamento de dados sobre a tecnologia
de fitorremediação de solos, para que, oportunamente, esta técnica possa ser
proposta como alternativa para a recuperação de solos contaminados por
produtos químicos usados na preservação de madeiras, especialmente arseniato
de cobre cromatado (CCA).
Os objetivos específicos são reunir, pesquisar, levantar informações e fornecer
subsídios que possam embasar a prática de:
a) Verificação e confirmação da contaminação de solo e seu grau de
intensidade;
b) Implantação de um experimento em fitorremediação;
c) Confirmação da efetividade do uso de Helianthus annus (girassol comum)
na fitorremediação de solo contaminado com CCA (arseniato de cobre
cromatado); e,
d) O cumprimento da legislação vigente para áreas contaminadas.
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3. JUSTIFICATIVA
O início da aplicação de produtos preservativos de madeira no Brasil data de
1880, que, assim como na maioria dos países, foi implantada em decorrência do
desenvolvimento industrial, que trouxe a necessidade de melhorias nos
transportes (dormentes de madeira para as ferrovias), comunicações e distribuição
de energia (postes) (Lepage et al., 1986).
Em conseqüência disso, a preservação de madeiras se instalou no Brasil e,
entre 1970 e 1980, houve uma grande expansão da demanda de madeira tratada
(Barillari, 2002).
Neste mesmo período, seja por argumentos sociais, seja por motivos
econômicos, a questão ambiental sofria resistências em sua implantação e, neste
sentido, apenas a partir da década de 80 é que se estabeleceram as primeiras
expressões de iniciativas ambientais com bases para um pensamento articulado
entre o desenvolvimento e o meio ambiente.
Considerando a problemática da poluição ambiental e da contaminação do solo,
obtida por meio da possível lixiviação dos produtos preservativos e conseqüente
infiltração desses contaminantes pelo solo e da contaminação do lençol freático,
bem como a população carente que vive na região ao redor da área contaminada,
acredita-se que a descontaminação da área seja uma solução a médio prazo para
os problemas ambientais apresentados na região.
O acesso direto das pessoas à área possivelmente contaminada, bem como a
utilização de solo e/ou águas subterrâneas pode ser um problema de saúde
pública, além dos impactos ambientais causados.
Como forma de proceder ao processo de descontaminação (parte deste
trabalho envolve a determinação desta contaminação através de testes), elegeuse a fitorremediação como tecnologia a ser aplicada, devido ao seu grande
potencial de assimilação dos contaminantes e seu custo relativamente baixo
quando comparado a outras tecnologias de remediação. Além disso, acredita-se
que a fitorremediação tem grande potencial de aceitação por parte da comunidade
que habita as proximidades, especialmente quando comparada com grandes
remoções de solos para tratamento e posterior re-colocação, por exemplo.
Além dos aspectos ambientais e sociais envolvidos em um assunto abrangente
como o de áreas contaminadas, o cumprimento da legislação vigente tem papel
relevante neste projeto e deve ser considerado como um dos objetivos a ser
cumprido.
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4. A POLUIÇÃO DO SOLO E DAS PLANTAS POR METAIS PESADOS
O solo é uma formação natural resultante da interação de processos físicos,
químicos e biológicos sobre as rochas superficiais da crosta terrestre.
O solo é formado por uma mistura de partículas minerais, matéria orgânica e ar
que, segundo Domènech (1997), é composto por 50% de matéria sólida (45%
mineral e 5% matéria orgânica), entre 20 e 30% de água e o restante de ar.
Pode-se considerar que o solo possui algumas funções principais no meio
ambiente, entre elas servir de substrato para a fixação e nutrição da vida vegetal e
animal, local de armazenamento de combustíveis fósseis e local de
armazenamento de águas. Considerando que as atividades humanas estão
diretamente ligadas ao solo, Derisio (1992) destaca que o solo possui também as
funções de servir de fundação para edificações, aterros, estradas, sistemas de
disposição de resíduos, bem como ser utilizado como elemento a ser extraído e
utilizado na área de construção em geral e na manufatura de objetos diversos.
O solo sempre foi um local de fácil acesso para receber boa parte dos resíduos
gerados pelo homem e a disposição indiscriminada de resíduos no solo é outro
uso que se tem mostrado inadequado, uma vez que alguns compostos do solo
possuem uma capacidade de depuração dos contaminantes, retendo-os por meio
dos fenômenos da adsorção ou interação química, ou ainda, transformando-os por
reações químicas.
Segundo Domènech (1997), a diferença entre o que ocorre nos meios hídrico e
atmosférico, é que no solo o contaminante não sofre os efeitos diluentes dos
outros meios. Como conseqüência, há a probabilidade de que o contaminante se
incorpore à cadeia trófica. Desta forma, vale a pena lembrar que o material húmico
do solo é capaz de fixar uma grande variedade de substâncias, em particular, os
metais pesados.
Pode-se considerar como um poluente, qualquer químico (de origem natural ou
antropogênica) que se acumule no solo, alterando o seu equilíbrio natural como
um resultado da atividade humana (Maltezou et al., 1989).
A lista dos resíduos perigosos inclui materiais para consumo, como solventes
halogenados e não halogenados utilizados em vários processos industriais, ou
ainda produtos após o seu descarte. Estes incluem seguramente os resíduos
perigosos como ácido arsênico, cianetos e muitos pesticidas, bem como resíduos
tóxicos como o benzeno, o creosoto, os fenóis e o tolueno (Freeman, 1997).
A retenção destes materiais no solo ocorre pela precipitação e pela formação
de compostos organometálicos. Em princípio, de acordo com Domènech (1997), a
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ordem pela qual os metais são absorvidos, em sentido decrescente de facilidade
de absorção, é a seguinte:
Fe2+ > Al3+ > Pb2+ > Cr3+ > Hg2+ > Cd2+ > Cu2+ > Zn2+ > Ni2+ > Mn2+ > Ca2+ >
Mg2+ > K+ > Na+.
Certos metais como o chumbo, arsênio, cromo, cobre e níquel são pouco
móveis no solo. Este fato é devido aos íons se combinarem com a matéria
orgânica e partículas de argila. Por outro lado, a assimilação destes metais
através da fitorremediação depende da sua natureza química e da espécie vegetal
que se considere.
Segundo EPA (1997a), o uso de metais em soluções aquosas de preservativos
de madeiras tem aumentado sua disponibilidade no ambiente. A formulação mais
largamente utilizada é o CCA (arseniato de cobre cromatado) e,
conseqüentemente, a contaminação do solo por metais provenientes de
tratamento preservativo de madeiras, usualmente envolve arsênio, cromo e cobre.
O arsênio ocorre no ambiente em duas formas: arsenito e arsenato. A forma
arsenito é de quatro a dez vezes mais solúvel que o arsenato. Ambos são
fortemente adsorvidos por solos que contém ferro, alumínio e cálcio.
A natureza instável do arsênio pode dificultar o tratamento ou resultar em
resíduos tratados cuja toxicidade e mobilidade podem mudar sob algumas
condições ambientais (EPA, 2002).
Devido à fitotoxicidade do arsênio e riscos à saúde humana, como
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, a remediação de solos
contaminados com arsênio é de interesse ambiental (Rockwood, Alker e
Cardellino, 2001).
O cromo também ocorre em duas formas: cromo trivalente, que é menos tóxico
e móvel, e a forma hexavalente. O cromo hexavalente é a forma usada em
soluções de preservativos de madeira, mas as condições do solo favorecem a
redução à forma trivalente.
O cobre é adsorvido pelo solo mais fortemente que qualquer outro metal
presente em preservativos de madeira.
O destino ambiental destes compostos é fortemente influenciado pelas suas
propriedades intrínsecas, como a solubilidade quando combinados com outros
elementos, e as propriedades do meio no qual eles estão distribuídos, como pH e
a capacidade de troca de carga. A lixiviação dos metais para a água subterrânea
ocorre quando a capacidade de retenção do metal pelo solo é sobrecarregada.
De acordo com Andrade (2000), os metais pesados são encontrados no solo
sob várias formas: complexados a outras substâncias, adsorvidos, imobilizados,
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incorporados aos microorganismos, precipitados, etc. Em decorrência das
numerosas formas encontradas e interações, a capacidade do solo reter ou liberar
metais pesados vai depender de suas propriedades químicas, físicas e biológicas,
assim como da forma química com que o metal foi aplicado. Desta forma, as
concentrações na solução do solo e o movimento por meio de difusão e/ou fluxo
de massa (tipo de movimentos que podem ocorrer em solos não saturados), são
dependentes destas inter-relações que ocorrem em diferentes fases, sendo
afetadas por vários parâmetros físico-químicos.
Estas interrelações e a cinética envolvida nestes processos constituem
requisitos imprescindíveis ao entendimento do controle, não só das concentrações
dos metais pesados na solução do solo, como também da mobilidade desses
elementos em tal sistema, possibilitando também a avaliação do grau de
toxicidade para as plantas.
Os fatores do solo apresentados a seguir são relatados por Andrade (2000)
como sendo os principais parâmetros a serem observados em relação à
disponibilidade, absorção e acumulação de metais pesados em plantas:
a) pH: metais tóxicos são mais disponíveis às plantas em pH abaixo de 6,5;
b) Fósforo: o fósforo interage com certos cátions metálicos diminuindo sua
disponibilidade às plantas;
c) Matéria orgânica: a matéria orgânica pode complexar metais pesados
deixando-os pouco disponíveis;
d) Capacidade de troca de cátions (CTC): é um fator importante na retenção de
cátions metálicos pelo solo. Solos com alta CTC são mais seguros para
depositar resíduos;
e) Umidade, temperatura e aeração: podem afetar o crescimento das plantas e
a absorção de metais.
O pH do solo afeta não só a biodisponibilidade dos metais, mas também os
muitos processos da absorção dos metais pelas raízes (Lasat, 2000).
Metais pesados como manganês, zinco, boro, cobre, ferro e molibdênio são
micronutrientes indispensáveis ao desenvolvimento vegetal. Cádmio, chumbo,
mercúrio, cromo e níquel não possuem funções biológicas conhecidas, sendo
considerados tóxicos mesmo em pequenas quantidades. Rulkens et al. (1995)
complementam que, ainda assim, certas espécies de plantas são capazes de
acumular altas concentrações de metais como cádmio, zinco, prata, cobre, níquel
em sua biomassa.
Os fatores que interferem na quantidade de metais absorvidos pela plantas são:
(1) as concentrações e os tipos de metais presentes na solução do solo; (2) o
movimento dos metais do solo para a superfície das raízes; (3) o transporte dos
metais da superfície das raízes para as raízes; (4) o transporte das raízes para a
biomassa (Alloway et al., 1995); e (5) a forma na qual eles ocorrem no solo.
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Assim, pode-se notar que a disponibilidade dos metais às plantas está
relacionada à concentração total, suas formas e associações no solo e ao número
de fatores físicos e químicos que agem na interface solo-raiz (Lepp, 1981).
Somente metais associados à solução do solo, na forma de íons metálicos livres,
complexos solúveis metálicos e metais adsorvidos a constituintes inorgânicos do
solo estão disponíveis para absorção pela planta (Lasat, 2000).
Altos níveis de metais no solo podem ser fitotóxicos (Lasat, 2000). Andrade
(2000) comenta ainda que os efeitos fitotóxicos mais comuns observados em
plantas envolvem: redução do crescimento da parte aérea, redução da
fotossíntese, redução do crescimento das raízes, morte de pelos radiculares,
inibição da atividade enzimática, substituição de elementos essenciais por metais
tóxicos, entre outros. Entretanto, um perigo maior é observado em plantas
tolerantes, que antes mesmo de apresentarem os efeitos da toxicidade já podem
conter teores de metais pesados muito superiores aos níveis permitidos para
seres humanos.
Os estudos de toxicidade de metais pesados em plantas são dificultados pelo
fato de que é extremamente difícil distinguir o efeito primário de toxidez daqueles
efeitos decorrentes de alterações metabólicas induzidas pela ação primária dos
metais pesados (Andrade, 2000).
Essencialmente, o solo contaminado pode afetar não apenas a distribuição das
espécies vegetais, mas também o seu crescimento e ciclo biológico. Assim, as
espécies de uma comunidade variam quanto à sua tolerância ao estresse causado
pelos metais. Os mecanismos de tolerância são pouco conhecidos, mas diferentes
para cada metal, sendo a natureza e o grau de tolerância determinados pelas
condições do solo e correlacionados com os metais disponíveis na solução.
Plantas crescendo em solos contaminados com vários metais pesados podem
possuir tolerâncias a todos aqueles presentes em concentrações potencialmente
tóxicas, porém a tolerância a um metal não confere necessariamente tolerância a
outros.
Existem também mecanismos fisiológicos internos característicos do vegetal
que determinam sua maior ou menor tolerância aos metais pesados, a qual varia
com a espécie, cultivo e fatores ambientais.
Marques (1997), citado por Andrade (2000), discorre sobre mecanismos que
determinam em alguns casos a sobrevivência de espécimes em áreas
contaminadas: “As plantas dispõem de vários mecanismos fisiológicos para
controlar os efeitos de estresse causado por metais pesados, tais como: acúmulo
de metais nos tricomas, a translocação dos metais para as folhas mais velhas, a
exudação de substâncias contendo metais quelatados, as ligações de metais às
paredes celulares, as alterações das estruturas de membranas e permeabilidades,
a restrição de transporte de metais pela raiz para a parte aérea, a alternação do
metabolismo celular, a produção de composto intracelular seqüestrador de metal e
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as ativações das bombas transportadoras de íons metálicos para os vacúolos. Os
metais pesados não causam estresse apenas em nível fisiológico, mas também
alteram o metabolismo celular, reduzindo ou aumentando as atividades de várias
enzimas, dentre elas algumas responsáveis pela assimilação de nitrogênio, como
a nitrato redutase, glutamato desidrogenase, glutamina sintetase, glutamato
sintetase, aminotransferase e outras”.
Andrade (2000) relata ainda que espécies de plantas lenhosas parecem
apresentar menor grau de tolerância a níveis tóxicos de metais pesados no solo
que as gramíneas e outras espécies de herbáceas. No entanto, plantas arbóreas
são capazes de armazenar metais em seus tecidos por mais tempo, evitando que
o elemento retorne mais rápido ao solo sendo, portanto, estrategicamente mais
interessantes para a biorremediação ou revegetação de solos contaminados. Por
isso o uso de espécies arbóreas na recuperação de áreas contaminadas é
bastante estudado nas regiões de clima temperado.
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5. HISTÓRICO DA PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS NO BRASIL E NO IPT
De acordo com Cavalcanti (1983), o início da preservação de madeiras no
Brasil foi uma conseqüência da expansão das ferrovias. A primeira ferrovia
brasileira foi inaugurada em 1854 no Estado do Rio de Janeiro e tinha 16,9 km de
extensão. Fazia a ligação entre o Porto Mauá, na Baia de Guanabara, e Raiz da
Serra, na direção de Petrópolis. Já no final do século passado começou a haver
escassez de madeiras duráveis nas regiões de influência das ferrovias, o que
provocou a necessidade de se procurar utilizar as madeiras menos duráveis.
Dormentes tratados com creosoto foram utilizados pela primeira vez no Brasil
entre 1880 e 1884, mas não se sabe ao certo o processo de tratamento
empregado e nem a origem dos dormentes. Muitos dos dormentes utilizados no
Brasil foram importados (Cavalcanti, 1983).
A primeira usina de preservação de madeiras sob pressão que se tem notícia
no Brasil foi importada da Inglaterra em 1900. Ela foi instalada na Estação de
Francisco Bernardino, da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, em Juiz de
Fora – MG e começou a operar entre 1902 e 1904. Tinha 14,4 m de comprimento
e 1,82 m de diâmetro, com o volume total de 37,64 m3 e tratava dormentes com
creosoto. Desta forma, a primeira usina para tratamento de dormentes foi
inaugurada cerca de 50 anos após a implantação da ferrovia no Brasil. Na década
de 60, tanto a Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA como a Ferrovia Paulista
S.A. – FEPASA promoveram a instalação de usinas de tratamento de madeiras
sob pressão, o que contribuiu para elevar, consideravelmente, o número de usinas
existentes no país (Cavalcanti, 1983).
A Segunda usina de preservação de madeiras só foi instalada no Brasil em
1945 pela empresa Preservação de Madeiras Ltda., nome este posteriormente
mudado para Tintas e Preservação de Madeiras S. A. – PREMA. Enquanto a
primeira usina de preservação foi criada para produzir dormentes tratados de
folhosas nativas, a segunda teve o objetivo de tratar postes de eucalipto. Com o
advento da energia elétrica, postes começaram a ser utilizados para a sustentação
de cabos elétricos e distribuição da energia (Cavalcanti, 1983).
O primeiro tratamento de postes de eucalipto ocorreu em 1935, através do
processo de banho quente-frio com creosoto. Contudo, as dificuldades da época
para obtenção de creosoto, aliadas ao elevado preço do produto, determinaram a
busca de outros preservativos. Inicialmente foi tentado o emprego de preservativo
hidrossolúvel à base de fluoreto-dicromato-dinitrofenol. Devido às dificuldades em
se obter impregnação uniforme, a aplicação deste preservativo foi abandonada e
iniciou-se, em 1945, a utilização de preservativo hidrossolúvel à base de cobrecromo-boro (CCB) (Cavalcanti, 1983).
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Segundo Lepage et al. (1986) e IPT (1999), para a aplicação de produtos
preservativos de madeira e desenvolvimento de novos materiais, em 1889 foi
criado o Gabinete de Resistência de Materiais, que se transformaria
posteriormente no Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT. Em 1931, foi
desenvolvida a primeira pesquisa brasileira em preservação de madeiras no
Gabinete que passava a se denominar Laboratório de Ensaio de Materiais.
Nas décadas seguintes as pesquisas se intensificaram, e o creosoto, o
pentaclorofenol, o CCA e o CCB passaram a ser os produtos mais utilizados na
preservação de madeiras de forma eficiente, porém a disposição inadequada dos
resíduos contendo estes produtos pode ter promovido a contaminação do solo das
áreas onde se localizavam as usinas de tratamento (IPT, 1999).
Em 1947, foi instalada a terceira usina de preservação de madeiras no Brasil,
no IPT, na cidade de São Paulo e, no período que se seguiu, houve o
desenvolvimento de várias áreas no IPT, no estudo das propriedades físicas e
mecânicas de madeiras e no estudo das aplicações das madeiras na indústria
aeronáutica e naval, até a ocorrência de reestruturação ocorrida no IPT em 1962.
Na ocasião, as áreas relativas à madeira foram reunidas na Divisão de Madeiras,
sob chefia do Engenheiro Agrônomo Edgard Ghilardi, constituída de quatro
seções: Celulose e Papel, Identificação de Madeiras, Preservação de Madeiras e
Tecnologia da Madeira. A missão da Divisão de Madeiras era desenvolver estudos
e pesquisas sobre as madeiras nacionais para atender à demanda das empresas
privadas e também do setor público (IPT, 1999).
Os estudos do IPT na área de preservação de madeiras se iniciaram a partir de
1935, abordando insetos xilófagos, e se ampliaram em 1939 com a realização de
pesquisas sobre a durabilidade natural e eficiência de tratamentos preservativos.
Estes trabalhos tiveram grande impulso com a montagem, em 1947, em
convênio com a antiga Estrada de Ferro Sorocabana - EFS, no campus da Cidade
Universitária, de uma usina piloto de impregnação de madeira sob vácuo e
pressão, conforme citado anteriormente. Nessa usina foram tratados cerca de
15.000 dormentes para a EFS, 40.000 dormentes para a Companhia do
Metropolitano de São Paulo, e, mais recentemente, 20.000 para a Companhia
Metropolitana de Trens Urbanos – CMTU.
Em 1969, foi fundada a ABPM (Associação Brasileira dos Preservadores de
Madeira) e, com isso, aumentou o interesse na preservação de madeiras (Barillari,
2002).
A usina experimental do IPT, instalada na Cidade Universitária, esteve em
funcionamento neste local até o ano de 1974, quando então foi transferida para a
Praça Luiz Gonzaga, nº 95, à altura do n° 925 da Avenida Jaguaré, em São Paulo.
Esta usina era constituída de uma autoclave cilíndrica de 15 m3 de volume e
uma autoclave retangular de 7,50m x 0,75m, além de seis tanques de
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armazenamento de creosoto, sendo 5 com volume de 10 m3 e 1 de 15 m3 cada;
dois tanques de armazenamento de CCA, com capacidade para 10m3 de volume
cada e um tanque de armazenamento de pentaclorofenato de sódio de 10 m3 de
volume.
Neste endereço a usina operou até o ano de 1997, quando foi então
desativada.
A experiência adquirida pelo IPT na área de preservação de madeiras foi
fundamental para a divulgação desta técnica no Brasil, porém, por ser uma
indústria extremamente dependente de obras estatais, a partir de 1980 a indústria
de madeira preservada começou a decrescer devido à retração econômica do
país.
Entre 1995 e 1996 existiam 66 usinas de preservação de madeiras sob
pressão, com capacidade de produção anual estimada em 865.000 m3. Destas, 14
estavam inativas e 14 pertenciam a empresas estatais dos setores ferroviário e
elétrico (que tratam madeira somente para consumo próprio). Das 40 usinas
restantes, tinha-se a capacidade anual de produção estimada em 680.000 m3
(Barillari, 2002).
Até 1999, existiam no país cerca de 40 usinas de impregnação sob pressão,
com uma produção estimada de 250 mil metros cúbicos de madeira tratada por
ano.
Segundo informações da ABPM, citadas por Barillari (2002), 80 usinas estavam
em operação até o ano de 2000, estimando-se uma produção de 560.000 m3 de
madeira preservada naquele ano.
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6. PRODUTOS PRESERVATIVOS DE MADEIRA
Segundo Lepage et al. (1974), preservativos de madeira são substâncias
químicas que, adequadamente aplicadas à madeira, aumentam sua resistência ao
ataque de fungos, insetos ou brocas marinhas.
Um produto preservativo deve possuir características como baixa toxicidade às
pessoas, animais e plantas e deve ser um produto econômico, ou seja, que sua
aplicação não eleve muito os custos de obtenção da madeira preservada (Barillari,
2002).
Assim, a eficiência do tratamento pode ser medida pela determinação da
penetração e da distribuição do preservante na madeira, as quais são
influenciadas por características relacionadas à madeira e ao processo de
tratamento utilizado. A resistência da madeira tratada aos agentes biológicos da
deterioração é determinada principalmente pela concentração do preservante,
usualmente definida como retenção (Freitas, 2002).
Conforme descrito em Barillari (2002), os tratamentos sob pressão são
considerados os mais eficientes, em razão da distribuição e penetração do
preservante na peça tratada. As madeiras tratadas por esses métodos podem ser
utilizadas em qualquer situação, mesmo nas que apresentam alto índice de ataque
por insetos xilófagos, como no caso de contato direto com o solo.
Em geral, os principais produtos tratados são postes de eletrificação rural e de
telefonia, cruzetas, dormentes de estrada de ferro, madeiras usadas na agricultura
(cercas, estacas), madeiras estruturais para a construção civil, madeiras para
jardins e parques, compensados, produtos de marcenaria, madeiras serradas e
madeiras para a construção de portos, diques, etc.
À medida que as pesquisas começavam a ser desenvolvidas em vários países
e a indústria de preservação de madeiras ia se estabelecendo, o processo de
tratamento vinha se mostrando mais efetivo. Além do creosoto, vários outros
preservativos foram empregados, sendo alguns deles ainda hoje utilizados como o
pentaclorofenol, o CCA e o CCB (Lepage et al., 1986).
Lepage et al. (1974) descrevem ainda que os preservativos comerciais
empregados atualmente pertencem a dois grupos distintos: preservativos oleosos
e preservativos hidrossolúveis, segundo suas características físicas e químicas.
No grupo dos preservativos oleosos se enquadram primeiramente os
subprodutos da hulha: alcatrão de hulha; creosoto, derivado do alcatrão; soluções
creosoto – alcatrão, largamente usadas para obras marinhas. Como em muitos
casos frações de petróleo, ou mesmo petróleo bruto, são utilizados como veículos
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para preservativos de madeira, especialmente pentaclorofenol e naftenato de
cobre, estes dois produtos podem ser considerados também do tipo oleoso.
Segundo definição dada por Zabel e Morrell (1992), o creosoto é um composto
complexo derivado do carvão mineral, formado por mais de duzentos
hidrocarbonetos poliaromáticos (PAHs), produzido pela carbonização do carvão
mineral a altas temperaturas (900 – 1175ºC); com faixa de ebulição de, no mínimo
125ºC destinado à preservação de madeiras. O creosoto normalmente empregado
no tratamento de madeira é um óleo de cor escura e odor característico, obtido da
destilação do alcatrão da hulha. Os compostos presentes no creosoto variam
conforme a origem do alcatrão e também conforme o método de destilação
(Lepage et al., 1974).
O creosoto começou a firmar-se como preservador de madeiras em 1838 e em
1850 já era considerado como o mais seguro e persistente preservativo utilizado
por John Bethell, na Inglaterra (Jankowsky, 1986).
Devido à sua complexidade, Zabel e Morrell (1992) afirmam que a forma tóxica
do creosoto nunca foi completamente determinada, contudo ele protege a madeira
contra insetos e fungos. Apesar disso, o creosoto é ainda usado para proteger de
20 a 25% da madeira tratada por ano, primeiramente para as aplicações de
utilidade, fundações marinhas e dormentes de estradas de ferro.
Os principais constituintes do creosoto podem ser classificados em 3 principais
grupos de acordo com Jankowsky (1986):
a) Hidrocarbonetos aromáticos: constituem até 90% em volume do creosoto e
compreendem compostos de várias séries das quais as mais importantes
são a benzênica (benzeno, tolueno e xileno), a naftalênica (naftaleno e
homólogos) e os hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (fenantreno,
fluoreno e antraceno);
b) Ácidos do alcatrão: representam cerca de 5% do creosoto total e, no sentido
químico, não são verdadeiros ácidos. Os principais compostos deste grupo
são os fenóis, cresóis, xilenóis e naftóis;
c) Bases de alcatrão: são substâncias que possuem caráter básico quando em
solução. As bases não excedem a 5% do creosoto e são constituídas por
compostos aromáticos nos quais um átomo de carbono foi substituído por
um átomo de nitrogênio, como a piridina, a quinolina e a acridina.
As propriedades preservativas dos hidrocarbonetos são muito importantes, uma
vez que eles constituem cerca de 90% do volume total do preservativo a ser
injetado na madeira. Como a eficiência de um preservativo depende de duas
propriedades essenciais – toxidez e permanência, é desejável que os
hidrocarbonetos presentes no creosoto sejam de alta toxidez e pouca solubilidade
(Lepage et al., 1974).
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Lepage et al. (1986) descrevem ainda que, como uma tentativa de se aumentar
a eficiência do creosoto, o pentaclorofenol foi introduzido como um preservativo
para madeiras que surgiu ainda no século passado. No começo do século XX,
fenóis clorados começaram a ser experimentados, mas apenas em 1936 o
pentaclorofenol foi introduzido comercialmente como preservativo de madeiras.
O pentaclorofenol é um preservativo solúvel em solventes orgânicos, obtido
pela reação entre o fenol e o cloro, até a completa substituição de todos os
átomos de hidrogênio por átomos de cloro. À temperatura ambiente o
pentaclorofenol possui uma tensão de vapor extremamente baixa e é praticamente
insolúvel. Diversos tipos de óleos podem ser empregados como veículo desse
preservativo, desde petróleo bruto (principal solvente), no caso de dormentes, até
óleos leves, do tipo diesel (Lepage et al., 1974).
Este preservante confere longa proteção à madeira por ser altamente tóxico a
organismos xilófagos e resistente a lixiviação devido à insolubilidade em água
(Lepage et al.,1986).
A maioria dos preservativos hidrossolúveis, tanto à base de cobre, cromo e
arsênio como à base de cobre, cromo e boro, começaram a ser utilizados
industrialmente nas décadas de 50 e 60. Conforme descreve Lepage et al. (1974),
estes produtos contêm mais de uma substância química na sua formulação. Em
muitos casos, o objetivo do emprego de dois ou mais tipos de moléculas no
mesmo produto é a precipitação de um composto insolúvel na madeira, a partir da
reação entre os componentes originais. Esse composto deve possuir ação contra
os agentes de deterioração. Em muitos casos, o emprego de diferentes
substâncias na composição de um preservativo visa proteger a madeira contra
uma gama maior de fungos e insetos, que exigem diferentes tolerâncias, conforme
o produto considerado. Os preservativos hidrossolúveis mais utilizados
comercialmente são o CCA e o CCB.
De acordo com Zabel e Morrell (1992), o CCA (arseniato de cobre cromatado) é
um composto que foi desenvolvido na Índia em meados de 1930, teve um
crescimento rápido e um largo uso como preservativo hidrossolúvel para
madeiras. Tem como base o cromo (CrO3), o cobre (CuO) e o arsênio (As2O5) que
protegem a madeira contra ataques de insetos e fungos. Ao longo dos anos, a
porcentagem desses ingredientes foram alteradas, resultando na existência de
três formulações básicas atualmente normatizadas e disponíveis no mercado: o
Tipo A, o Tipo B e o Tipo C (Lepage et al., 1986).
O CCA é conhecido por sua alta eficiência, conferindo longa durabilidade à
madeira tratada. Essa eficiência do CCA tem sido atribuída à sua fixação à
madeira e, por conseqüência, sua resistência à lixiviação (Freitas, 2002). Os
mecanismos de fixação do CCA na madeira são complexos e as reações
envolvidas dependem da formulação e concentração preservativa, espécie da
madeira e temperatura utilizada durante o processo de aplicação do produto à
madeira (Konasewich e Henning, 1998).
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Após o tratamento, a madeira adquire coloração esverdeada, não exala odores
nem vapores tóxicos irritantes ao homem e não aumenta a combustibilidade.
Contudo, a perda do CCA da madeira devido à lixiviação é um inconveniente
quando as madeiras são submetidas ao intemperismo. No entanto, cerca de 80%
de toda a madeira tratada no mundo é impregnada com este produto (Barillari,
2002).
O CCB é um preservativo à base de cobre (CuO), cromo (Cr2O3) e boro (B) que
foi desenvolvido na Índia durante a Segunda Guerra Mundial, mas o emprego da
combinação cromo-boro em soluções preservativas vinha sendo experimentado
desde 1913. Existem dúvidas em relação às propriedades fungicidas, inseticidas e
ignífugas, bem como quanto à sua resistência e lixiviação a longo prazo (Lepage
et al., 1986).
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7. IMPACTOS CAUSADOS PELA DISPOSIÇÃO DE ARSÊNIO, COBRE E
CROMO NO SOLO
A disposição inadequada de compostos como cromo, cobre e arsênio no solo
pode causar grandes problemas ambientais como a contaminação do solo e do
lençol freático, além de representar riscos à saúde humana entre outros efeitos
adversos ao ambiente.
Segundo Konasewich e Henning (1998), os componentes do CCA (arseniato de
cobre cromatado) são elementos naturais encontrados na natureza em
concentrações que não causam efeitos adversos à biota. Entretanto, é importante
avaliar as concentrações no solo antes de iniciar operações industriais com este
produto para que se possa avaliar e/ou controlar a poluição local.
A partir do final da década de 1960 a população de grandes centros urbanos
começou a se conscientizar dos perigos decorrentes da poluição causada por
empresas que lançavam no ar, solo e cursos d’água rejeitos industriais.
Com referência à disposição inadequada de resíduos no solo, Freeman (1997)
relata que os impactos ambientais incluem efeitos nos processos ecológicos, na
saúde humana e no aspecto natural do solo. Estes efeitos vão depender dos
volumes e tipos dos resíduos, da localização e características do local e, em
especial, as formas nas quais os homens e outros organismos vivos estarão
expostos para que se evitem acidentes.
Como exemplos de possíveis impactos ambientais tem-se:









Contaminação das águas superficiais e/ou subterrâneas;
Poluição do ar;
Vazamentos, derramamentos, acidentes;
Destruição do habitat de espécies, áreas naturais e áreas alagadas;
Perda das características locais;
Contaminação permanente do solo;
Odores;
Alteração do aspecto visual; efeitos nas características da comunidade.

Substâncias perigosas, se presentes nos resíduos, nos solos usados para
manejo de resíduos ou nos solos contaminados, podem danificar as formações
fetais (por exemplo, causar complicações reprodutivas), destruir vegetações,
contaminar o ar e a água e limitar a capacidade de um ecossistema sobreviver.
Por exemplo, se não forem adequadamente manejados, os resíduos tóxicos
provenientes de operações de mineração podem ser depositados em áreas
inadequadas, afetando as populações de pássaros e a água da qual eles
dependem. Certas substâncias perigosas também têm potencial para explodir ou
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causar incêndios, afetando tanto o ecossistema quanto a saúde humana (EPA,
2003).
Dependendo da composição dos resíduos, volume e fator econômico, os
procedimentos para disposição dos resíduos devem envolver um ou mais dos
seguintes métodos de tratamento e/ou recuperação, segundo Maltezou et al.
(1989):
a) Redução dos resíduos na origem, pela aplicação de tecnologias;
b) Conversão dos resíduos perigosos em menos perigosos ou não perigosos
através de tratamentos químicos, térmicos ou biológicos;
c) Disposição dos resíduos em locais adequados e destinados para este fim.
Segundo Evanko e Dzombak (1987), o cromo (Cr) é o elemento menos comum
no ambiente e não ocorre naturalmente na forma elementar, mas somente em
compostos. O cromo hexavalente (Cr6+) é a forma do cromo comumente
encontrada em locais contaminados, mas pode ocorrer também na forma oxidada,
como cromo trivalente (Cr3+), dependendo do pH e potencial redox. O cromo
hexavalente (Cr6+) é a forma dominante do cromo em aqüíferos rasos onde
existem condições aeróbias. O cromo hexavalente pode ser reduzido a cromo
trivalente pela matéria orgânica do solo sob condições anaeróbias encontradas em
aqüíferos profundos. A forma trivalente tem uma grande tendência a ligar-se com
o oxigênio e nitrogênio. O cromo pode aparecer na forma de cromatos ou
dicromatos, os quais precipitam facilmente em presença de cátions metálicos
(especialmente Ba, Pb e Ag).
O cromo hexavalente é a forma mais tóxica e móvel. O cromo trivalente tem
sua mobilidade diminuída pela adsorção ao solo e óxidos minerais abaixo de pH 5
e baixa solubilidade acima de pH 5 devido à formação do Cr(OH)3. A mobilidade
do cromo depende das características de sorção do solo, incluindo os constituintes
do solo, óxidos de ferro e os totais de matéria orgânica presentes. O cromo pode
ser transportado pelas águas superficiais na forma solúvel ou precipitada. Os
complexos solúveis e livres poder lixiviar do solo para águas subterrâneas. A
lixiviação do cromo aumenta conforme aumenta o pH do solo.
O arsênio é um elemento semimetálico que ocorre em uma larga variedade de
minerais, principalmente como As2O3. Em solos não contaminados, Yaron et al.
(1996) afirma que a concentração de arsênio (As) em geral não excede 20 ppm. A
forma reduzida do arsênico é de 4 a 10 vezes mais solúvel em água que a forma
oxidada.
Os complexos metálicos de arsênio são estáveis sob certas condições. Ele
pode coprecipitar ou ser adsorvido a hidróxidos de ferro sob condições ácidas. Os
coprecipitados são imóveis sob estas condições, mas a mobilidade do arsênio
aumenta conforme o pH aumenta. Muitos compostos de arsênio são fortemente
adsorvidos ao solo e são conseqüentemente transportados pela água. Arsenatos
podem ser lixiviados facilmente se o total de metais reativos no solo for baixo.
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De acordo com Silveira et al. (1999), o cobre é considerado elemento essencial
à nutrição de plantas, porém quando presente em altas concentrações no solo
pode apresentar caráter tóxico. O elemento pode estar presente em resíduos
municipais e industriais e compostos organometálicos, como agroquímicos,
largamente utilizados na agricultura. Ainda, fertilizantes fosfatados e corretivos
agrícolas podem apresentar concentrações elevadas do metal. O uso destes
componentes continuamente na agricultura pode causar o acúmulo de cobre no
solo, tornando-o tóxico às plantas, aos animais e ao homem, mas as atividades de
mineração são as maiores fontes de contaminação de cobre nas águas
superficiais e subterrâneas. Outras fontes de cobre incluem algicidas, madeiras
pré-tratadas com CCA e tubulações de cobre.
No solo o elemento pode se encontrar complexado com a fração orgânica e a
inorgânica. Diversos compostos solúveis e insolúveis são capazes de reagir com o
cobre, e sua concentração na fase líquida é determinada pela solubilidade da
forma menos solúvel presente no sistema.
Assim como outros metais pesados, o cobre tem sua solubilidade controlada
por um conjunto de reações químicas que ocorrem na superfície dos colóides.
Essas reações compreendem fenômenos de adsorção/dessorção, precipitação e
complexação. Os óxidos de alumínio, ferro e manganês e os grupos funcionais
ácidos da matéria orgânica compreendem as superfícies reativas mais
representativas, por apresentarem as maiores superfícies específicas e, portanto,
os maiores pontos de contatos com a solução do solo. Pode-se considerar que as
reações de adsorção que ocorrem na interface sólido-líquido são um importante
mecanismo controlador da atividade química de cobre não apenas na solução do
solo, mas, também, em corpos de águas naturais. O grau de adsorção dependerá
da eletronegatividade das partículas do solo e do potencial de ionização dos íons
adsorvidos. Outra propriedade conhecida é que o cobre combina com ligantes
para formar complexos e quelatos estáveis, sendo, portanto, passível de formá-los
com os radicais orgânicos da matéria orgânica do solo. Ainda, em valores de pH
elevados, o cobre pode formar hidróxidos e se precipitar.
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8. PROBLEMAS DE SAÚDE PÚBLICA
De acordo com Sánchez (2001), áreas contaminadas representam um risco à
saúde pública por diversas razões. As substâncias tóxicas presentes podem entrar
em contato direto com a pele ou ser ingeridas por crianças ou ainda se fixar a
partículas sólidas e serem inaladas. Odores e gases nocivos podem ser liberados
de terrenos contaminados, as substâncias tóxicas podem ser transferidas para as
águas subterrâneas e mesmo se infiltrar em redes de distribuição de água potável.
Finalmente, estas substâncias podem ser tóxicas para a vegetação e influenciar
negativamente o crescimento de plantas.
Freeman (1997), define que o estudo dos riscos à saúde dos resíduos
perigosos requer dois tipos de pesquisa: a exposição e a toxicidade. O risco
referente à exposição é definido pela EPA (Environmental Protection Agency)
como uma determinação ou estimativa (qualitativa e quantitativa) da grandeza,
importância, duração e taxa de exposição. Esta avaliação é usada para gerar
informação sobre o total de químicos específicos aos quais os indivíduos próximos
ao local contaminados estão expostos, com qual freqüência eles estiveram
expostos, durante quanto tempo, se houve ingestão, inalação ou contato com a
pele.
O risco referente à toxicidade é a determinação da dosagem de cada químico
que poderá causar um tipo particular de efeito crônico ou agudo, principalmente
quanto às características de carcinogenicidade e mutagenicidade.
Sánchez (2001) relata ainda que o grau de risco à saúde está diretamente
ligado ao tipo de uso do solo, assim como ao tipo de poluente, textura do solo e
diversos parâmetros físicos e químicos que definirão a mobilidade das
substâncias. É evidente que usos de ordem residencial, recreativa ou agrícola
requerem excelente qualidade do solo, pois a possibilidade de contato direto e de
exposição de gases é muito elevada, enquanto usos industriais ou comerciais, ou
ainda estacionamentos ou vias de transporte, são menos exigentes. No entanto,
massas de solos contaminados podem representar uma fonte de disposição de
poluentes no ar e nas águas, de forma que não é somente o uso direto do próprio
solo que será levado em conta na avaliação de risco, mas também seu potencial
de contaminar outros meios.
Segundo EPA (2003), pessoas que vivem ou trabalham perto de solos
contaminados e áreas de manejo de resíduos são mais vulneráveis que outras aos
perigos que estas áreas oferecem no caso de acidentes ou exposição não
intencional a materiais perigosos. Dependendo de fatores como práticas de
manejo, fontes de contaminação e potencial de exposição, alguns resíduos e solos
contaminados podem oferecer um grande risco à saúde humana. Algumas áreas,
como as propriamente designadas para o manejo de resíduos, oferecem riscos
mínimos.

20

Determinar a relação entre tipos de locais e saúde humana é extremamente
complicado. Para muitos tipos de câncer o entendimento é limitado pela ciência
além do fato de que as pessoas normalmente são expostas a muitas substâncias
causadoras de câncer durante suas vidas. Isolar as contribuições de exposições a
contaminantes pela incidência de doenças respiratórias, câncer e defeitos de
nascença é extremamente difícil – impossível em alguns casos. Contudo, isto é
importante para dar um entendimento mais concreto do quanto os materiais
perigosos associados a resíduos e solos contaminados afetam populações
humanas.
Embora alguns tipos de contaminantes potenciais e resíduos não sejam
geralmente perigosos para humanos, outros tipos podem oferecer perigos se as
pessoas são expostas. O número de substâncias que existe que pode ou afeta a
saúde humana é desconhecido, contudo, há uma lista de mais de 650 químicos e
categorias químicas que são conhecidos por serem tóxicos aos seres humanos
(EPA, 2003).
8.1.

A exposição humana à poluição ambiental

O termo “exposição” se refere ao contato direto do homem com o poluente (por
exemplo, respiração direta do ar contaminado, beber água ou ingerir alimentos
contaminados).
As medidas de cada exposição podem ajudar a identificar quais poluentes
devem causar problemas de saúde e em quais níveis. Elas podem também
produzir a base para determinar ações apropriadas para limites de exposição e
seus efeitos prejudiciais à saúde.
Quando uma substância vaza em uma grande área, como uma planta industrial,
ela entra em contato com o ambiente. Este vazamento nem sempre induz a uma
exposição. A exposição a uma substância somente ocorrerá quando o indivíduo
entrar em contato com ela. A exposição pode ocorrer pela inalação, ingestão ou
contato com a pele.
Em uma exposição, muitos fatores podem determinar se ocorrerão danos ao
indivíduo. Estes fatores incluem a dosagem, a duração da exposição e como a
pessoa entrou em contato com o contaminante. Devem-se também considerar os
outros compostos contaminantes a que houve a exposição, bem como a idade, o
sexo, a alimentação, os cuidados familiares, o estilo de vida e o estado de saúde.
Considerando como área de estudo a antiga usina de tratamento de madeiras
do Jaguaré, em São Paulo, e os produtos utilizados neste local em anos
anteriores, podemos pressupor a presença de alguns compostos tóxicos no solo
desta área, o que coloca em risco a saúde da população que reside em local
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próximo ao solo contaminado. Estes poluentes são os elementos metálicos
arsênio, cromo, cobre e o creosoto que estão descritos no item 8.2.
8.2.

Exposição humana a metais

Ainda segundo EPA (2003), o arsênio (As) é um elemento largamente
distribuído na crosta terrestre. O elemento arsênio é um metal que ocorre
naturalmente, contudo, ele é usualmente encontrado no ambiente combinado com
outros elementos, como oxigênio, cloro e enxofre. O arsênio combinado com estes
elementos é chamado de arsênio inorgânico. O arsênio combinado com carbono e
hidrogênio é conhecido como arsênio orgânico. Entender a diferença entre arsênio
orgânico e inorgânico é importante porque as formas orgânicas são usualmente
menos perigosas que as formas inorgânicas.
Muitos compostos orgânicos e inorgânicos não evaporam. Eles não têm cheiro
e não têm gosto. Assim, não é possível dizer se o arsênio está presente no solo,
na água ou no ar por outro método que não o analítico.
O arsênio inorgânico ocorre naturalmente no solo e em alguns grupos de
rochas, especialmente em minerais que contém cobre ou prata. Hoje, por volta de
90% de todo o arsênio produzido é usado como produto preservativo para madeira
para torná-la resistente ao apodrecimento e à deterioração. No passado, o arsênio
era usado como pesticida e também em baterias de automóveis.
O arsênio não pode ser destruído no ambiente. Ele somente muda sua forma
ou tem suas partículas quebradas, o que ocorre pela reação com o oxigênio e
outras moléculas presentes no ar, na água ou no solo ou pela ação de bactérias
que vivem no solo ou sedimento.
O arsênio liberado da queima de plantas ou outros processos de combustão
está na forma de pequenas partículas. O arsênio contido em poeiras é geralmente
encontrado em grandes partículas. Estas partículas normalmente sedimentam no
solo ou são lavados da atmosfera pela chuva. O arsênio que se apresenta em
pequenas partículas fica no ar por muitos dias e pode ser levado por longas
distâncias.
É muito comum que o arsênio se dissolva na água, podendo assim ser
encontrado em lagos, rios ou na água subterrânea pela dissolvição na chuva ou
neve ou pode ser proveniente de descargas de resíduos industriais. Estando na
água, o arsênio pode entrar no organismo dos peixes através da alimentação e
ficar depositado nos seus tecidos.
A concentração do arsênio no solo varia largamente, geralmente de 1 a 40
partes por milhão (ppm) de solo. Contudo, solos com depósitos geológicos ricos
em arsênio, alguns locais utilizados na mineração ou áreas de agricultura com
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aplicação de pesticidas podem conter níveis muito mais altos de arsênio. A
concentração de arsênio na superfície natural e água subterrânea é geralmente
por volta de 1 parte por bilhão (ppb) e pode exceder 1000 ppm em áreas de
mineração ou onde os níveis de arsênio no solo são elevados.
O arsênio inorgânico tem sido tratado como uma substância tóxica desde os
tempos antigos e em dosagens orais elevadas (por volta de 60000 ppb no
alimento ou na água) pode causar a morte. A ingestão de quantidades de 300 a
30000 ppb na água ou no alimento pode causar irritações no estômago e
intestinos com sintomas como dores de estômago, náuseas, vômitos e diarréia.
Outros efeitos incluem a diminuição da produção de glóbulos brancos e vermelhos
que devem causar fadiga, ritmo anormal do coração, doenças sangüíneas que
podem causar dores no corpo, afetar o sistema nervoso e sensações de
agulhadas nas mãos e nos pés.
Talvez o efeito característico mais comum em uma exposição de longo prazo
seja alterações na pele. Isto inclui o escurecimento da pele e o aparecimento de
pequenos calos nas palmas das mãos, solas dos pés e tronco. Estes calos
podem, em alguns casos, se tornar um câncer de pele. Consta da literatura que a
exposição ao arsênio aumenta o risco de câncer de bexiga, rins, próstata e
pulmão.
Crianças e adultos têm o mesmo risco de exposição, uma vez que a ingestão
ou respiração do arsênio pode ocorrer na mesma intensidade para ambos. Porém,
as crianças brincam em locais sujos, colocam as mãos na boca e algumas vezes
ingerem solos contaminados, o que pode aumentar seu risco de exposição ao
arsênio. Além disso, as crianças são menores e pesam menos, o que
normalmente diferencia os efeitos.
O cromo é um elemento que ocorre naturalmente no ambiente em rochas,
animais, plantas, solos e vulcões. Ele ocorre no ambiente sob diferentes formas.
As formas mais comuns são cromo (Cr), cromo trivalente (Cr3+) e cromo
hexavalente (Cr6+). O cromo trivalente ocorre naturalmente no ambiente e é um
nutriente essencial requerido pelo organismo humano para promover a ação da
insulina nos tecidos, bem como a absorção do açúcar, proteínas e gorduras.
O cromo e o cromo hexavalente são geralmente produzidos pelos processos
industriais. Não são conhecidos sabor e odor associados a compostos de cromo.
O metal cromo é um sólido com alto ponto de fusão. Ele é usado na indústria para
misturas de metais e compostos químicos. As formas tri e hexavalente são usadas
na indústria para fabricação de corantes e pigmentos, curtimento de couro e
preservação de madeiras. Pequenas quantidades são usadas para perfuração de
poços e inibidores de corrosão, indústria têxtil e toner de máquinas copiadoras.
O cromo em suas várias formas pode entrar no ambiente como um resultado de
processos naturais e de atividades humanas. Emissões de queima de carvão e
óleo e produção de siderurgia podem inserir níveis de cromo trivalente no ar. A

23

indústria química é responsável por uma grande parcela da inserção de cromo
hexavalente no ar. A indústria têxtil e de tintas e pigmentos libera cromo tri e
hexavalente em seus efluentes. Os níveis de cromo no solo aumentam
provenientes da disposição inadequada de resíduos industriais.
No solo o cromo é solúvel em água e pode atingir a água subterrânea. O
movimento do cromo no solo depende do tipo e condições do solo e de outros
fatores ambientais.
A exposição ao cromo pode ocorrer através da respiração de ar contaminado,
ingestão de água ou alimentos contaminados, ou contato da pele com compostos
de cromo. O nível de cromo no ar e na água é geralmente baixo. A concentração
de cromo total no ar está entre 0,01 e 0,03 microgramas (µg) por metro cúbico de
ar. As concentrações na água potável são geralmente baixas, menos que 2 partes
por bilhão de água (2 ppb).
Pessoas que trabalham na indústria que processa ou usa cromo ou compostos
de cromo podem ser expostas a níveis elevados de cromo, bem como pessoas
que vivem em locais próximos a sítios de disposição de resíduos industriais, ou
indústrias que processam matérias primas à base de cromo.
Os efeitos à saúde que resultam da exposição ao cromo tri e hexavalente estão
bem descritos na literatura. Em geral, o cromo hexavalente é mais tóxico que o
trivalente. O cromo hexavalente pode causar irritações ao nariz, como coriza,
úlceras nas cavidades nasais. Longos períodos de exposição ao ar contaminado
com cromo têm sido associados a câncer de pulmão encontrado em trabalhadores
expostos a níveis de 100 a 1000 vezes maiores que os encontrados no ambiente
natural. O contato ou ingestão de alimentos, água ou solo contaminado em níveis
elevados pode levar ao aparecimento de câncer em adultos e crianças.
Crianças que vivem em locais onde o cromo é encontrado podem estar
expostas a altas concentrações através do contato direto ou ingestão de solo
contaminado. Os efeitos da exposição de crianças ao cromo são os mesmos
citados para adultos.
O cobre é um metal que ocorre naturalmente em rochas, solo, água,
sedimentos e, em baixos níveis, no ar. Sua concentração total no solo está por
volta de 50 partes de cobre por milhão (ppm). O cobre também ocorre
naturalmente em todas as plantas e animais. É um elemento essencial para todos
os organismos viventes incluindo o homem. Em níveis elevados, um efeito tóxico
pode ocorrer.
O cobre pode ser encontrado em muitas ligas de metais como o bronze e latão.
Muitos compostos de cobre existem, sendo o mais comum o sulfato de cobre.
O cobre é largamente utilizado e processado em minerações e usado como
metal ou liga para arames, chapas metálicas, tubos e outros produtos metálicos.
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Compostos de cobre são comumente usados na agricultura para tratar doenças
das plantas, no tratamento de águas ou como preservativo de madeiras.
O cobre pode entrar no ambiente através do esgoto doméstico, queima de
combustíveis fósseis e seus resíduos, produção de madeira, produção de
fertilizantes fosfatados e fontes naturais (por exemplo, poeiras levadas pelos
ventos, erupções vulcânicas, incêndios florestais e spray marinho). O cobre pode
ainda ser encontrado no ambiente proveniente de disposições inadequadas de
resíduos industriais e minerações.
Quando o cobre entra em contato com o solo, ele fica fortemente aderido às
partículas orgânicas e minerais do solo e não se move. Quando ele é liberado na
água, o cobre se dissolve podendo ser levado pelas águas superficiais. Devido ao
cobre ficar aderido às partículas suspensas e sedimentos do solo, ele
normalmente não é liberado para a água subterrânea.
A exposição humana ao cobre pode ocorrer através da ingestão de água ou
alimentos contaminados.
Solo geralmente contém entre 2 e 250 ppm de cobre. O contato humano a esta
substância é através da pele. Crianças podem estar expostas ao ingerir solo
contaminado.
Longos períodos de exposição podem causar irritações ao nariz, boca e olhos e
causar dores de cabeça, tonturas, náuseas e diarréia. A ingestão de cobre pode
causar vômitos, dores de estômago e náuseas. O cobre não é considerado um
elemento carcinogênico.
8.3.

A exposição humana ao creosoto

Ainda segundo EPA (2003), o creosoto é o nome dado para uma variedade de
produtos que são uma mistura de muitos compostos químicos. O creosoto é
produzido para tratamentos de madeiras a altas temperaturas, possui coloração
preta e é inflamável.
O creosoto é um produto utilizado largamente como preservativo de madeiras e
tem sido usado também como pesticida, repelente contra insetos, inseticida e
fungicida.
Os compostos químicos que compõem o creosoto que são mais prejudiciais à
saúde são os hidrocarbonetos poliaromáticos (PAHs) e os fenóis.
Não há informação disponível sobre os efeitos da madeira creosotada no
ambiente. Os creosotos não ocorrem naturalmente no ambiente, mas são
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subprodutos utilizados na indústria de processamento de petróleo em processos
que utilizam altas temperaturas.
O creosoto é liberado na água e no solo principalmente como um resultado do
seu uso na indústria de preservação de madeiras. No passado, os efluentes do
tratamento de madeiras eram descartados em lagoas ou sistemas de tratamento
de efluentes. Os componentes do creosoto que se dissolvem em água devem se
mover pelo solo e, eventualmente, reagir com a água subterrânea. Os compostos
insolúveis em água devem permanecer no solo. Outra forma de contaminação do
solo pelo creosoto pode ser por meio da lixiviação de toras de madeiras tratadas
dispostas para secagem.
Pessoas expostas a altas concentrações de creosoto em seus trabalhos ou por
meio do uso de produtos que contém creosoto, têm um aumento nos problemas
de saúde como eczemas e psoríases. Indivíduos que vivem em áreas que são
usadas para a preservação de madeiras podem estar expostos se o solo estiver
contaminado. A via mais comum de entrada do creosoto no organismo é a pele.
As crianças podem se contaminar ao levar as mãos sujas de solo contaminado ou
madeiras tratadas à boca.
Os creosotos entram no organismo através dos pulmões, estômago, intestino e
pele. Comer alimentos ou beber água que estejam contaminados com altos níveis
destes compostos pode causar queimaduras na boca e garganta e dores no
estômago.
Uma breve exposição a grandes concentrações de creosoto pode resultar em
erupções ou graves irritações na pele, queimaduras nas superfícies dos olhos,
convulsões e confusão mental, problemas de rim ou fígado, inconsciência ou até a
morte. Grandes exposições a baixos níveis de creosoto pelo contato direto com a
pele ou pela exposição a vapores podem também resultar num aumento da
sensibilidade à luminosidade, danos à córnea e danos à pele (como vermelhidão,
bolhas ou descascamento) e irritações do trato respiratório. Câncer de pele pode
também resultar de uma exposição a baixos níveis de creosoto, especialmente em
contato direto com a pele durante o tratamento da madeira.
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9.

TRANSPORTE E DESTINO DE CONTAMINANTES NO AMBIENTE

Testa (1993), descreve que a preocupação da liberação de materiais tóxicos e
perigosos no solo é a fonte potencial para causar impactos adversos no ambiente,
sobretudo nas fontes de água subterrânea. A contaminação da água subterrânea
pode ser um resultado de atividades superficiais incluindo despejo inadequado de
resíduos, lixiviação, rompimentos de tanques de estocagem e derramamentos
acidentais.
O entendimento da estrutura geológica é essencial para avaliar a
vulnerabilidade do solo e água subterrânea à contaminação, a extensão lateral e
vertical ou distribuição de constituintes tóxicos e perigosos na subsuperfície e para
desenvolver e monitorar sistemas de remediação.
Desta forma, o potencial de contaminação pode ser analisado com base em
alguns parâmetros que incluem:







Profundidade de aqüíferos;
Descrição de materiais superficiais e sedimentos;
Dados de infiltração do solo;
Caracterização de estruturas geológicas,
Nível de contaminação, e;
Caracterização física-química e biológica.

Segundo Palmer (1996), investigações de subsuperfície sobre a presença e
extensão da contaminação do solo e/ou água subterrânea são chamadas de
investigações geológicas.
A geologia subsuperficial forma a estrutura física na qual se movem os
contaminantes e a água subterrânea. O entendimento da geologia local produz
uma base fundamental para o entendimento da hidrogeologia e definição dos
movimentos dos contaminantes. Estas informações são importantes quando estão
sendo preparados modelos de fluxo de água subterrânea, transporte e destino dos
contaminantes e plano de remediação do local.
Quando um contaminante é introduzido no solo, ele deve migrar em direção do
aqüífero, passando pelo solo, sedimento, rochas fraturadas, etc. As propriedades
químicas deste contaminante afetarão seu transporte e destino no ambiente. Estas
propriedades estão distribuídas em dois grupos: propriedades fisicoquímicas
(solubilidade, coeficiente de partição, volatilização) e transformações químicas
(como óxido redução, hidrólise, etc.).
De acordo com Testa (1993), dois importantes aspectos da migração de
compostos no meio subsuperficial são a porosidade e a permeabilidade.
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A porosidade é a medida do espaço poral por unidade de volume. Pode ser
definida como os espaços entre grãos de areia num sedimento ou espaços numa
fratura de uma rocha densa. A porosidade efetiva é definida como a porcentagem
de espaços vazios no solo por onde a água circula livremente por ação de
potenciais naturais. Ela é muito importante e, junto com a permeabilidade,
determina a capacidade do solo de armazenar e transmitir fluidos.
Segundo Schianetz (1999), o transporte de substâncias contidas na água
subterrânea é influenciado por fatores físicos, químicos e biológicos. De
importância primordial para o transporte na água subterrânea é uma descrição
correta do fluxo que está ligada aos diversos processos hidráulicos. Entre a
intensidade do transporte de fluxo e os processos químicos e biológicos no
subsolo, há relações de reciprocidade a serem consideradas.
LaGrega, Buckingham e Evans (1994) descrevem que as propriedades físicoquímicas determinam como um produto químico específico poderá interagir no
ambiente, sua mobilidade e com que eficácia eles podem ser removidos por
diferentes métodos e Evanko & Dzombak (1987) complementam que as
propriedades químicas e físicas do solo influenciam a mobilidade dos metais nos
solos e águas subterrâneas. A contaminação pode existir em três formas no solo:
contaminantes solubilizados na umidade do solo, contaminantes adsorvidos a
partículas do solo, e contaminantes fixados quimicamente como compostos
sólidos.
A distribuição do tamanho das partículas pode influenciar o nível da
contaminação de metais no solo. Partículas finas são mais reativas e têm uma
área superficial maior que partículas grosseiras. Como um resultado, a fração fina
do solo contém a maior parte da contaminação. A distribuição dos tamanhos das
partículas com as quais o contaminante se associará, pode determinar se a
tecnologia de remediação será efetiva.
A umidade do solo influencia as propriedades químicas do solo contaminado.
Os totais de minerais dissolvidos, pH e potencial redox da água do solo dependem
da umidade do solo.
A presença de ânions inorgânicos (carbonatos, fosfatos, sulfetos) no solo pode
influenciar a capacidade do solo de fixar metais quimicamente. Estes ânions
podem formar compostos insolúveis com íons metálicos e causar a liberação dos
metais e/ou precipitar em sua presença. Os valores do pH do solo geralmente
estão entre 4,0 e 8,5. Os cátions metálicos são mais móveis em condições ácidas
nas quais os ânions tendem a absorver os óxidos minerais nesta faixa de pH. Para
alto pH, os cátions precipitam ou adsorvem a superfícies minerais e os ânions
metálicos são mobilizados.
A matéria orgânica, particularmente materiais húmicos, podem complexar
metais e afetar sua remoção da solução, porque os materiais húmicos contêm
radicais do grupo carboxílico e fenólico que podem complexar íons metálicos.
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Para que se possa promover um sistema de tratamento e/ou remediação de um
local contaminado, deve-se conhecer algumas propriedades químicas dos
elementos contaminantes, como dissociação, reações ácido/base, dissolução e
precipitação entre outras (Testa, 1993).
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10. TECNOLOGIAS PARA REMEDIAÇÃO DE SOLO
As tecnologias de remediação ambiental são processos físicos, químicos ou
biológicos utilizados para reduzir, isolar ou estabilizar contaminantes em uma área
contaminada. Várias tecnologias podem ser aplicadas com esta finalidade.
De acordo com Sánchez (2001), a escolha de uma técnica para remediar uma
área contaminada dependerá de um grande número de variáveis, incluindo os
tipos de poluentes presentes, o tipo de solo afetado, a distribuição dos poluentes
no solo, as condições de circulação das águas subterrâneas e o risco à saúde
humana e aos ecossistemas decorrentes da presença desses poluentes.
Toda atividade de remediação de uma área contaminada envolve a
caracterização do sítio e a realização de trabalhos de investigação do terreno, o
que geralmente significa a execução de furos de sondagem para coleta de
amostras de solo e água subterrânea e sua análise em laboratório. Esse conjunto
de atividades visa identificar o tipo de contaminação, a concentração de
substâncias poluentes, onde e como se localizam (por exemplo, dissolvidos na
água, flutuando sobre a água ou adsorvidos às partículas finas). Tais atividades
são precedidas de investigações que envolvem estudo de documentos como
licenças ambientais, fotografias aéreas, mapas e, quando possível, entrevistas
com pessoas que trabalharam na atividade que causou a contaminação do solo.
Caracterizado o sítio, pode-se estabelecer os objetivos de recuperação, que
dependerão do uso pretendido para a área, da disponibilidade de tecnologia de
descontaminação e do custo dos trabalhos.
Há dois grandes grupos de técnicas de remediação. De um lado as que
promovem a remoção do solo contaminado, seu tratamento e eventual reposição
no local de origem, chamadas de técnicas ex situ. Por outro lado, as técnicas
capazes de eliminar ou reduzir a contaminação sem remover o solo são chamadas
técnicas in situ.
Fala-se também em técnicas de remediação segundo sua capacidade de
promover a descontaminação, mesmo que parcial, de um sítio (técnicas de
tratamento) ou somente o isolamento do material contaminado, de forma a evitar
a disseminação de poluentes (técnicas de confinamento; por exemplo,
armazenamento do solo em aterros).
Em geral, as técnicas atuais de remediação são capazes de remover os
poluentes orgânicos ou os inorgânicos, isoladamente, mas não ambos
conjuntamente. Os locais que apresentam poluição mista são os mais difíceis de
tratar, porém, se necessário, o uso de técnicas combinadas podem levar à
redução das concentrações de poluentes a níveis aceitáveis pela legislação.
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10.1. TÉCNICAS IN SITU
10.1.1. BIORREMEDIAÇÃO
Para os poluentes orgânicos uma técnica que tem sido bastante utilizada é a
biorremediação, que consiste na degradação de compostos orgânicos por meio da
ação de microorganismos – fungos e bactérias que quebram as moléculas das
substâncias nocivas em constituintes inofensivos como gás carbônico e água. A
biorremediação pode utilizar organismos nativos do meio poluído ou utilizar outros
introduzidos artificialmente nesse meio (Sánchez, 2001).
A biorremediação pode ser feita in situ ou ex situ, utilizando-se para tanto
diversas tecnologias disponíveis no mercado, como a bioventilação (in situ) e a
biopilha (ex situ), dentre outras.
A biorremediação oferece inúmeras vantagens, já que se trata de um processo
natural que praticamente não gera resíduos e tem custo relativamente baixo,
porém pode ser um processo longo, demorando de meses até alguns anos
dependendo da extensão de solo contaminado.
10.1.2. EXTRAÇÃO A VÁCUO (SOIL VAPOR EXTRACTION – SVE) e AIR
SPARGING
A técnica de extração de vapores do solo (SVE) remove produtos químicos
perigosos que estão na forma de vapores nos poros do solo. Estes vapores são
um resultado da volatilização de produtos químicos e são extraídos pela aplicação
de um vácuo que pucciona os vapores para fora (EPA, 2001b).
A técnica de air sparging usa ar para ajudar a remover os vapores do solo e
potencializar a volatilização dos contaminantes dissolvidos na água subterrânea.
Quando o ar é injetado, os produtos químicos se volatilizam mais rápido,
facilitando sua remoção. Certos produtos químicos como solventes e combustíveis
evaporam facilmente e, portanto, o SVE e o air sparging são melhores aplicados a
estes produtos (EPA, 2001b).
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10.1.3. AIR STRIPPING
O air stripping é uma tecnologia na qual compostos orgânicos voláteis (VOC’s)
são transferidos da água subterrânea para o ar através do bombeamento da água
contaminada para um tanque de aeração. Esta água passa por um filtro de carvão
ativado que contém uma contra corrente de ar que faz os VOC’s evaporarem. Esta
é uma técnica de simples transferência de um meio para outro e não ocorre
destruição do contaminante, conseqüentemente, os riscos de emissão dos
contaminantes para o ar devem ser cuidadosamente avaliados (EPA, 2001c).
10.1.4. IMOBILIZAÇÃO IN SITU
Uma técnica de isolamento é a imobilização in situ dos contaminantes por meio
de algum processo físico ou químico. O objetivo é obter uma mistura de solos,
água e contaminantes que seja estável mecanicamente e permita a fixação das
substâncias nocivas. O isolamento pode ser feito por meio de solidificação
(utilizando-se cimento, por exemplo), estabilização ou vitrificação.
10.1.5. CONFINAMENTO
O confinamento é outra técnica que consiste em criar uma barreira física que
impeça a migração dos poluentes, causada pela ação da água de chuva ou pelo
movimento da água subterrânea. Para reduzir a infiltração da água de chuva que
possa entrar em contato com os poluentes, a área é geralmente coberta com
algum material impermeável, como a argila, e uma ou mais camadas de plásticos
especiais, como o polietileno de alta densidade (PEAD).
10.1.6. BIOSPARGING e BIOVENTING
A tecnologia de remediação Biosparging utiliza microorganismos indígenos para
biodegradar compostos orgânicos na zona saturada do solo. Ar e nutrientes são
injetados na zona saturada para estimular a atividade biológica dos
microorganismos.
O bioventing utiliza microorganismos indígenos para biodegradar compostos
orgânicos que estão adsorvidos ao solo na zona não saturada. Neste caso a
atividade dos microorganismos também pode ser ativada pela adição de ar e
nutrientes (site EPA, acesso 14/02/05).

32

10.2. TÉCNICAS EX SITU
10.2.1. TRATAMENTO TÉRMICO (INCINERAÇÃO)
O tratamento térmico ou incineração é outra técnica usada para tratar solos ou
resíduos contendo grande quantidade de substâncias orgânicas, que são
degradadas ao serem queimadas em um forno.
É evidentemente uma técnica ex situ, requerendo, portanto, a escavação de
todo o solo contaminado. Tem várias desvantagens, entre elas seu custo, a
produção de cinzas, ou seja, resíduos sólidos, e a geração de poluentes
atmosféricos, dentre os quais os mais problemáticos são as dioxinas, termo que
designa um grupo de substâncias orgânicas contendo cloro e que são altamente
tóxicas.
10.2.2. DESSORÇÃO TÉRMICA
A dessorção térmica remove contaminantes perigosos do solo e outros
materiais (como lodo e sedimento) pelo uso da temperatura que transforma os
contaminantes em gases. Os resíduos sólidos são coletados e separados dos
gases. Estes são coletados com equipamento especial e aqueles são dispostos
em local adequado. O solo limpo retorna ao local de origem. A dessorção difere da
incineração porque não destrói os contaminantes (EPA, 2001d).
10.2.3. LAVAGEM DO SOLO (SOIL WASHING)
A lavagem do solo (soil washing) consiste na escavação do material
contaminado e lavagem em uma solução aquosa. O processo de remoção dos
contaminantes do solo pode ser feito de duas formas:



Através da dissolução ou suspensão dos contaminantes na solução
aquosa (por manipulação química de pH por um período de tempo), ou
Pela concentração dos contaminantes num pequeno volume de solo,
através de separação por gravidade.

A remediação de sítios contaminados é um campo em que a tecnologia tem
evoluído muito e rapidamente, possibilitando o tratamento de locais onde antes
não se vislumbrava alternativa a não ser o isolamento. Com a necessidade de
limpeza de um número crescente de sítios, os custos de tratamento têm baixado.
Torna-se assim cada vez mais viável a limpeza de sítios contaminados, mas a
prevenção ainda custa menos.
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11. FITORREMEDIAÇÃO
Segundo a EPA (1999b), a fitorremediação (fito = vegetal; remediação =
correção), é o nome dado à tecnologia utilizada para a descontaminação de solo,
sedimentos e água contaminada com metais e/ou contaminantes orgânicos como
óleo cru, solventes e hidrocarbonetos poliaromáticos (PAH’s) utilizando vegetais.
Este é um processo acelerado do que ocorre naturalmente nos ecossistemas
como a ciclagem de nutrientes orgânicos e inorgânicos pelas plantas.
Especialidades como a fisiologia, agronomia, microbiologia, hidrogeologia e
engenharia são combinadas para selecionar as melhores plantas e condições para
um local específico.
Sisinno e Oliveira (2000) descrevem que algumas plantas destroem os
contaminantes orgânicos pela sua degradação direta, através da acumulação ou
metabolização nos tecidos vegetais. Outras agem na degradação indiretamente,
dando suporte a comunidades microbiológicas. Outras ainda retiram os
contaminantes inorgânicos do solo ou da água e concentram-nos em seus tecidos
ou raízes. Desta forma, a fitorremediação pode ser usada como técnica de
contenção, destruição, extração e acumulação de contaminantes.
As substâncias alvo da fitorremediação incluem os metais chumbo, zinco,
cobre, níquel, mercúrio, selênio, compostos inorgânicos como nitrato, amônia,
fosfato, elementos químicos radioativos (urânio, césio, estrôncio), hidrocarbonetos
derivados de petróleo (benzeno, tolueno, xileno (BTEX)), pesticidas e herbicidas
(atrazine, bentazona, compostos clorados e nitroaromáticos), explosivos (TNT,
DNT), solventes clorados (TCE, PCE) e resíduos orgânicos industriais PCPs,
PAH’s), entre outros (Dinardi et al., 2003).
Quando os contaminantes são absorvidos e acumulados, podem-se remover as
plantas e tratar posteriormente os tecidos vegetais onde os contaminantes se
acumularam (Sisinno e Oliveira, 2000).
De acordo com Freeman (1997), o termo fitorremediação tem sido aplicado
como técnica para remediar solos contaminados com uma larga variedade de
contaminantes como os citados acima.
A fitorremediação pode ser aplicada utilizando-se um ou mais mecanismos
daqueles listados a seguir:






Fitodegradação;
Fitoextração ou fitoacumulação;
Fitoestabilização;
Fitovolatilização;
Rizodegradação; e,
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Rizofiltração.

EPA (1998) descreve que a fitodegradação é a quebra dos contaminantes
através dos processos metabólicos da planta, ou a quebra dos contaminantes
externamente à planta pela ação de compostos, como enzimas, produzidos pelas
plantas. Os poluentes são degradados em moléculas simples e são incorporados
aos tecidos vegetais.
A fitoextração, também chamada de fitoacumulação, refere-se à absorção dos
contaminantes metálicos do solo pelas raízes das plantas e a transferência para
as porções superiores da planta. Certas plantas, chamadas de
hiperacumuladoras, absorvem grande quantidade de metais em comparação com
outras plantas. Uma planta ou uma combinação destas é selecionada e plantada
com base no tipo de metais presentes e outras condições locais. Depois das
plantas terem crescido por algum tempo, elas são colhidas e incineradas ou
compostadas para recuperar os metais. Este procedimento deve ser repetido
conforme o necessário para levar o solo contaminado a níveis abaixo do permitido.
Se as plantas são incineradas, as cinzas devem ser dispostas em aterros para
resíduos perigosos, mas o volume de cinzas será menor que 10% do volume que
seria criado se o solo contaminado fosse retirado para tratamento.
A fitoestabilização é o uso de certas espécies de plantas para imobilizar
contaminantes no solo e água subterrânea por meio da absorção e acumulação
pelas raízes ou precipitação na rizosfera. Este processo reduz a mobilidade do
contaminante e previne sua migração para a água subterrânea ou atmosfera e
reduz a biodisponibilidade para entrar na cadeia alimentar.
A fitovolatilização é a absorção e transpiração de um contaminante pela planta,
com a liberação do contaminante ou sua forma modificada para a atmosfera.
A rizodegradação, também chamada de biodegradação aumentada na
rizosfera, é a quebra dos contaminantes no solo pela atividade microbiana que é
aumentada pela presença da zona radicular (rizosfera). Os microorganismos
(leveduras, fungos ou bactérias) consomem e digerem substâncias orgânicas para
nutrição e energia. Pode ser chamada também de fitoestimulação.
A rizofiltração é a adsorção, absorção ou precipitação pelas raízes de plantas,
de contaminantes que estão em solução na zona radicular. A rizofiltração é similar
a fitoextração, mas as plantas são utilizadas para atuar diretamente sobre a água
subterrânea contaminada.
A fitorremediação oferece várias vantagens que devem ser levadas em
consideração, segundo Dinardi et al. (2003), Entre elas, sobressai a de que
grandes áreas podem ser tratadas de diversas maneiras, a baixo custo, com
possibilidades de remediar águas contaminadas, o solo e o subsolo e, ao mesmo
tempo manter a estrutura e características principais do ambiente.
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Outras vantagens e desvantagens de cada tipo de fitorremediação são
apresentadas no Quadro 1, segundo EPA (1997b).
Quadro 1 – Tipos de tecnologias de fitorremediação: vantagens e desvantagens
Tipo de
Fitorremediação
Fitoextração por
árvores

Vantagens

Desvantagens

Alta produção de Potencial para migração no site e
biomassa
transporte de metais para a superfície
através das folhas. Metais são
concentrados na biomassa da planta,
que deve ser destinada adequadamente.
Fitoextração por
Alta acumulação Baixa produção de biomassa e taxa de
gramíneas
crescimento
lento.
Metais
são
concentrados na biomassa das plantas e
estas
devem
ser
destinadas
adequadamente.
Fitoextração
por Alta
taxa
de Perigo potencial para a cadeia alimentar
sementes
biomassa
e pela ingestão direta por herbívoros.
crescimento
Metais são concentrados na biomassa
das plantas, que devem ser destinadas
adequadamente.
Fitoestabilização
Não
requer Necessidade
permanente
de
disposição
de monitoramento,
incluindo
sua
biomassa
manutenção por período indefinido,
contaminada
tanto de contaminação quanto de
remoção.
Rizofiltração
Facilidade
de Aplicável somente para tratamento de
absorver metais
água. Metais são concentrados na
biomassa das plantas, que devem ser
destinadas adequadamente.
Fonte: EPA (1997b)
Se o custo é a grande vantagem da fitorremediação, o tempo é a grande
desvantagem. O uso de plantas para remediar um solo pode ser um processo
lento. O tempo pode variar de 18 a 60 meses dependendo do caso. Fatores como
o ciclo de vida das plantas e a necessidade de coordenar o plantio com as
estações de crescimento vegetal podem alongar o tempo previsto (Raskin e
Ensley, 2000).
O Quadro 2 apresenta as potencialidades e as limitações da fitorremediação.
Uma análise do quadro revela que muitas limitações e vantagens da
fitorremediação são um resultado direto do aspecto biológico deste sistema de
tratamento.
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Sistemas de remediação baseados em plantas podem funcionar com a mínima
manutenção, uma vez que eles estejam estabilizados, mas nem sempre são as
melhores soluções para um problema de contaminação. Um caminho para resumir
muitas das limitações da fitorremediação é que o poluente deve estar disponível
para a planta e seu sistema de raízes. Se um poluente está localizado em um
aqüífero profundo, então as raízes das plantas não podem alcançá-lo. Se um
poluente no solo está justamente no limite da porção orgânica do solo, então ele
não deve estar disponível para as plantas ou microorganismos na rizosfera. Por
outro lado, se o poluente é muito solúvel em água, ele passará pelas raízes sem
que haja qualquer tratamento (Chappell, 1997).
Quadro 2 – Potencialidades e limitações da fitorremediação
Potencialidades
Limitações
Menor
custo
em
relação
às
técnicas Dificuldade na seleção de plantas para a
tradicionalmente utilizadas envolvendo a remoção fitorremediação, principalmente em relação a
do solo para tratamento ex situ.
descontaminação de herbidas de amplo
espectro de ação ou em misturas no solo.
Na maioria dos casos, os equipamentos e O tempo requerido para uma descontaminação
suprimentos empregados são os mesmos satisfatória pode ser longo (geralmente mais de
utilizados na agricultura.
uma estação de crescimento).
Os compostos orgânicos podem ser degradados O contaminante deve estar dentro da zona de
a CO2 e H2O, removendo toda a fonte de alcance do sistema radicular.
contaminação.
Plantas são mais fáceis de serem monitoradas do Clima e condições edáficas podem restringir o
que microorganismos, por exemplo.
crescimento das plantas.
As propriedades biológicas e físicas do solo são Elevados níveis do contaminante no solo
mantidas e, não raro, até melhoradas.
podem impedir a introdução de plantas no sítio
contaminado.
Incorporação de matéria orgânica ao solo quando Na fitorremediação de orgânicos, as plantas
não há necessidade de retirada das plantas podem metabolizar os compostos, o que não
fitorremediadoras da área.
quer dizer que eles serão completamente
mineralizados.
Em
alguns
casos,
os
metabólitos podem ser mais problemáticos do
que os compostos originais.
Fixação de nitrogênio atmosférico, no caso de Potencial de contaminação da cadeia
leguminosas.
alimentar.
Plantas ajudam no controle do processo erosivo, Necessidade de disposição da biomassa
eólico e hídrico. Neste último caso as plantas vegetal, quando ocorre a fitoextração de
evitam o carreamento de contaminantes com a poluentes
não
metabolizáveis
ou
água e o solo, evitando a possibilidade de metabolizados a compostos também tóxicos.
contaminação de lagos e rios.
Plantas são mais favoráveis esteticamente do que Possibilidade de a planta fitorremediadora
qualquer outra técnica de biorremediação e tornar-se planta daninha.
podem ser implementadas com mínimo distúrbio
ambiental, evitando escavações e tráfego pesado.
Utiliza energia solar para realizar os processos.
Tem grande potencial de aceitação pública
Considerando os fatores positivos e os custos
baixos, a fitorremediação pode ser utilizada em
maior escala do que seria possível com outros
métodos.

Fonte: Pires et al. (2003).
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O sucesso da fitorremediação, segundo Guyer (1998), depende de plantas que
são capazes de absorver e concentrar metais em suas raízes. Muitas plantas são
capazes de absorver níquel e concentrar cobalto, cobre, zinco, manganês,
chumbo e cálcio. Uma possível explicação para este procedimento é que estas
plantas usam as toxinas metálicas como arma contra predadores, que devem, por
outro lado, usá-las como alimento.
Os efeitos físicos incluem a influência que a planta pode ter na movimentação
do contaminante, principalmente na água subterrânea. Outro efeito físico é a
prevenção à erosão, já que a vegetação forma uma capa protetora ao solo.
O sucesso de um projeto de fitorremediação é determinado por alguns fatores
que incluem o tipo, profundidade e concentração do contaminante; o padrão de
crescimento, o tipo de solo e a tolerância climática das plantas; a área total, o tipo
de solo e a hidrogeologia do local; e o tempo disponível.
Muitas plantas são capazes de tolerar compostos tóxicos como o cádmio, o
cobre e o arsênio, sendo que este último composto pode ser removido do solo
através da simbiose existente entre as raízes das plantas e os microorganismos
do solo.
As famílias mais empregadas no processo de fitorremediação são: Salicaceae,
Brassicaceae, Cyperaceae, Laminaceae, Poaceae e Scrophulariaceae (Brooks,
1998).
Segundo Joly (1987), a família Salicaceae inclui representantes arbóreos de
dois únicos gêneros Salix (chorão ou salgueiro) e Populus (álamo). O primeiro
gênero é nativo do Brasil e o segundo encontra-se como planta introduzida.
Lorenzi et al (2003), descrevem como características principais do gênero
Populus, árvore caducifólia, de 18 a 30 m de altura, originária dos Estados Unidos
e Canadá, com tronco ereto e cilíndrico, com casca rugosa, de cor parda e
profundas fissuras longitudinais quando adulta. Ramagem oblíqua e longa,
formando copa simétrica e mais ou menos arredondada. Sua multiplicação se dá
principalmente por estacas e é uma árvore cultivada nas regiões do planalto sul do
Brasil para produção de madeira leve para caixotaria, laminados e confecção de
palitos de fósforos. Aprecia o frio e solos úmidos e tem crescimento rápido.
A família Cyperaceae é composta por representantes herbáceos, que crescem
em sua maioria em terrenos brejosos ou alagadiços. Esta família, com cerca de 70
gêneros e mais de 3500 espécies, tem larga distribuição em todo o mundo. No
Brasil são bastante conhecidas certas espécies do gênero Cyperus (tiririca,
papiro).
A família Scrophulariaceae compreende 200 gêneros com aproximadamente
3000 espécies, com seu centro de dispersão principal nas regiões temperadas do
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hemisfério norte, sendo relativamente raras na flora brasileira. São em geral
plantas herbáceas ou subarbustivas.
Segundo Pivetz (2001), a fitorremediação pode ser limitada por altas
concentrações de contaminantes, porque estes podem ser fitotóxicos ou causar
uma redução no crescimento do vegetal. Áreas com altas concentrações de
contaminantes fitotóxicos devem ser tratadas utilizando-se outras tecnologias,
ficando a fitorremediação apenas para tratar áreas com baixas concentrações de
contaminantes ou ficar disponível para uso como polimento final num processo de
tratamento.
Uma ferramenta bastante empregada para ajudar na avaliação de locais
candidatos a fitorremediação é a árvore de decisão.
Segundo ITRC (1999), usando a árvore de decisão é possível determinar se a
tecnologia é aplicável ao local contaminado, por meio de informações sobre a
fitorremediação, terminologia e tipo de meio contaminado (água subterrânea, solo
ou sedimento), além de informações sobre os tipos de plantas e contaminantes
para os quais a tecnologia é aplicável.
As aplicações da fitorremediação são classificadas com base no tipo de
contaminantes, degradação, extração, tipo de meio contaminado ou pela
combinação destes. O desenvolvimento da fitorremediação varia de acordo com
os contaminantes, as condições do local, o nível de remediação necessário e as
plantas utilizadas.
Uma caracterização completa do local e do nível de concentração dos
contaminantes deve fornecer dados necessários para qualquer tipo de sistema de
remediação. Um ponto importante é que as plantas não são capazes de tratar
todos os contaminantes, portanto, a composição dos compostos orgânicos e/ou
inorgânicos e seu grau de adsorção pelas plantas são fatores importantes na
decisão pela fitorremediação. A árvore de decisão para fitorremediação em solo
contaminado está apresentada no Anexo D.
Para concluir a fase investigativa, estudos de tratabilidade são recomendados
para avaliar o desenvolvimento da fitorremediação, pois podem assegurar que o
sistema da fitorremediação alcançará os resultados desejados. Dados de
toxicidade e alterações na planta são obtidos nestes estudos e diferentes
concentrações de contaminantes podem ser testadas com as espécies propostas
selecionadas.
11.1. FITORREMEDIAÇÃO DE METAIS PESADOS
Segundo Andrade, Mahler e Oliveira (2002), a aplicação da tecnologia de
fitorremediação é baseada na capacidade que algumas espécies possuem de
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tolerar a presença de metais tóxicos, algumas vezes em altas concentrações. Esta
capacidade ficou conhecida na Europa e Ásia desde a Idade Média, quando se
observou que somente certas espécies de plantas poderiam colonizar áreas ricas
em alguns metais.
Estas plantas, conhecidas como metalófilas, foram também usadas como
bioindicadoras da presença de metais em solo. Hoje é sabido que espécies
tolerantes podem ser caracterizadas de acordo com sua capacidade de absorver,
translocar e concentrar metais.
De acordo com Rulkens et al. (1995), para remover os metais do solo
contaminado, as plantas são cultivadas sob condições ótimas de desenvolvimento.
A biomassa é contaminada e algumas técnicas podem ser aplicadas para remover
os metais da biomassa.
A remediação de solos contaminados com metais pesados, entretanto, é
baseada em mecanismos de fitoextração e fitoestabilização. Assim, a fitoextração
pode ser usada para remediar solos contaminados com metais como prata,
cádmio, cobalto, cromo, cobre, mercúrio, manganês, molibdênio, níquel, chumbo,
arsênio, zinco e radionuclídeos como estrôncio, césio e urânio.
A efetividade da fitoextração, portanto, pode ser limitada pela sorção de metais
para partículas do solo e pela baixa solubilidade dos metais, contudo, estes
podem ser solubilizados pela adição de agentes quelantes (como EDTA) que
permitam liberar os contaminantes para as plantas (Pivetz, 2001). O tratamento de
solos utilizando estes agentes pode aumentar a acumulação de metais para as
partes aéreas das plantas e contribuir para a eficiência da fitorremediação
(Magistrelli et al., 2002).
Os quelatos (como o EDTA) e os metais absorvidos têm efeitos letais na planta,
assim, poucos dias após o tratamento (quando aparecerem os sintomas evidentes
da toxicidade) as plantas devem ser colhidas e destinadas adequadamente
(Magistrelli et al., 2002).
Desta forma, a remediação local é uma vantagem porque ela impede a
migração do contaminante para águas subterrâneas e sua dispersão pela erosão
e lixiviação.
De acordo com EPA (1997), a efetividade da fitorremediação geralmente está
restrita da superfície do solo até a zona radicular. A limitação mais importante é a
profundidade da raiz, a qual pode ser de 20, 50 e até 100 cm, dependendo da
planta e do tipo de solo. Assim, uma das condições favoráveis à fitorremediação é
que a contaminação esteja localizada próxima à superfície.
O tipo de solo, bem como a estrutura da raiz da planta relacionada à localização
do contaminante no solo pode ter forte influência na entrada dos metais na planta.
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A correção do solo pela mudança de pH, composição de nutrientes ou atividade
microbiana deve ser selecionados em estudos de tratabilidade para direcionar a
eficiência da fitorremediação.
Assim, o total de biomassa que pode ser produzido, condições climáticas,
irrigação e fertilização são fatores que devem ser considerados para aumentar a
produtividade das plantas no local.
Segundo Madejón et al. (2003), o girassol (Helianthus annuus) é capaz de
tolerar uma poluição do solo e produzir sementes sob condições adversas,
embora as raízes tenham um crescimento restrito em presença de íons metálicos
tóxicos.
Os elementos traço arsênio, cádmio e chumbo não são essenciais à nutrição
das plantas e, se presentes no solo, podem ter efeitos fitotóxicos até sob baixas
concentrações.
A absorção do arsênio ocorre primeiro pelo sistema radicular, sendo que o
acúmulo em outras partes da planta (como caule e sementes) é geralmente baixo.
O acúmulo do contaminante nas raízes pode ocorrer tanto na fase inicial de
desenvolvimento da planta como em estágios adultos.
O girassol têm sido muito bem citado para fitorremediar solos contaminados
com zinco, enquanto que seu potencial para fitoextrair elementos traço (entre eles
o arsênio) é baixo, o que pode estender o tempo para conclusão de um programa
de fitorremediação.
Sendo vegetação uma ferramenta selecionada para ser aplicada, Rulkens et al.
(1995) sugerem que os seguintes aspectos merecem atenção especial:
•
•

•

•

Seleção de espécies apropriadas com respeito às condições climáticas,
tipo de solo e contaminação e tratamento final da biomassa.
Avaliação da poluição metálica no solo, especialmente com respeito ao
estado físico e químico dos contaminantes no solo. Atenção especial
deve ser dada a biodisponibilidade, determinando a parte de metais que
pode ser acumulada nas plantas.
Medidas apropriadas para reduzir riscos de contato com a biomassa
contaminada no ambiente e assim proteger a vida ou a produção
agrícola.
Técnicas de tratamento para a remoção de metais pesados da biomassa
contaminada.

A destinação da matéria orgânica removida depende do total de contaminante
absorvido e/ou usos futuros da área contaminada. Ela deve ser incinerada,
depositada em aterros ou usada para produzir fibras de acordo com a espécie
cultivada, sua capacidade de bioacumulação e os perigos ambientais envolvidos.
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Devido aos elevados níveis de metais tóxicos no corpo das plantas, o uso da
biomassa para fins de agricultura é excluído. Contudo, algumas técnicas podem
ser usadas para seu tratamento como segue, conforme descrito por Rulkens et
al. (1995):
•
•
•
•

Métodos térmicos ou físico-químicos como secagem, incineração,
pirólise, extração por ácidos minerais.
Métodos biológicos, como digestão anaeróbia dos resíduos, usados
como pré-tratamento.
Remoção de metais pesados em processamento tecnológico da
biomassa para obter produtos úteis, como clorofila, óleos, fibras, etc.
Disposição em aterros é utilizada para eliminar a biomassa
contaminada. Pode ser aplicada, por exemplo, para compostos
altamente tóxicos como metais radioativos.

11.2. SELEÇÃO DAS ESPÉCIES
Estudos têm demonstrado que, além de potencializar a biodegradação no solo,
espécies de plantas aquáticas, herbáceas, arbustivas e arbóreas têm sido
capazes de remover, bioacumular e também destoxificar as mais diferentes
classes de compostos químicos (Moreno e Corseuil, 2001).
A seleção das espécies fitorremediadoras depende da capacidade destas
espécies de tratar os contaminantes e da profundidade da contaminação. Plantas
com raízes rasas são apropriadas para contaminações perto da superfície. Plantas
com raízes profundas devem ser capazes de remediar contaminantes profundos
no solo. Outros fatores devem ser levados em consideração na escolha das
espécies, como concentração da contaminação, condições climáticas e fatores de
agricultura (umidade, nutrientes etc.) (EPA, 2002).
Além destas, Pires et al. (2003), compilando informações de vários autores,
descrevem algumas características importantes que devem ser observadas na
seleção de espécies de plantas que apresentem potencial para a fitorremediação.
São elas:
•
•

•
•

Capacidade de absorção, concentração e/ou metabolização e tolerância
ao contaminante;
Retenção do contaminante nas raízes, no caso da fitoestabilização,
como oposto à transferência para a parte aérea, evitando sua
manipulação e disposição;
Sistema radicular profundo e denso;
Alta taxa de crescimento e produção de biomassa;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidade transpiratória elevada, especialmente em árvores e plantas
perenes;
Fácil colheita, quando necessária a remoção da planta da área
contaminada;
Elevada taxa de exsudação radicular;
Resistência a pragas e doenças;
Fácil aquisição ou multiplicação de propágulos;
Fácil controle ou erradicação;
Capacidade de desenvolver-se bem em ambientes diversos; e
Ocorrência natural em áreas poluídas (importante na identificação,
porém não é pré-requisito).

Naturalmente, torna-se difícil reunir todas essas características numa só planta,
porém aquela que for selecionada deve reunir o maior número delas. Outro
aspecto a ser observado é que, embora a maioria dos testes avalie plantas
isoladas, várias espécies podem ser usadas em um mesmo local, ou ao mesmo
tempo ou subseqüentemente, para remover mais de um contaminante (Miller,
1996).
11.3. CUSTOS DA FITORREMEDIAÇÃO
Dentre as muitas vantagens da fitorremediação está a de que se utilizam os
mesmos equipamentos e materiais comuns à prática da agricultura, e assim, em
alguns casos, é possível equalizar os custos da fitorremediação aos da agricultura
no mesmo local. Muitas vezes, contudo, as áreas onde a fitorremediação é
aplicada são locais usados para operações industriais que têm um solo
compactado e destituídos de vegetação. Estes locais requerem intensa
preparação para receber o plantio e suportar o crescimento das plantas, mas,
ainda assim, as tecnologias que utilizam plantas têm custos menores do que as
tecnologias convencionais (Sánchez, 2001).
A fitorremediação é uma tecnologia emergente, assim as informações dos
custos estão baseadas em experimentos que vem sendo implantados ao longo
dos anos (EPA, 2001).
Em se tratando de custos de remediação de áreas, Sánchez (2001) destaca
que estes são extremamente variáveis. Dependem do tipo e grau de toxicidade
dos poluentes presentes, de sua mobilidade, do volume de solo afetado e da
presença ou não de poluição nas águas subterrâneas. Dependem também, em
grande parte, das tecnologias de remediação empregadas, dos custos de capital e
de operação dos sistemas de remediação e ainda, do tempo necessário para
completar os trabalhos.
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Segundo EPA (2001), os maiores componentes dos custos para a
implementação da fitorremediação são a caracterização do local, os estudos de
tratabilidade, os custos para implantação (preparação do local, irrigação) e os
custos para operação e manutenção (principalmente análises laboratoriais).
Assim, a questão dos solos contaminados constitui um problema econômico
sob os dois pontos de vista, macro e micro. No primeiro caso, trata-se do resgate
de uma dívida que representa o passivo ambiental acumulado durante décadas de
atividade industrial e decorre de práticas então consideradas legais ou toleradas.
No segundo caso, o problema econômico se apresenta como uma conseqüência
desse passivo, que é a desvalorização das propriedades (Sánchez, 2001).
Os custos totais da fitorremediação podem ser de 20 a 80% menores do que as
técnicas de remediação tradicionais (EPA, 1999). É difícil indicar um custo exato
de uma tecnologia que ainda não tem muitos anos de aplicação. Contudo, se a
fitorremediação inclui o plantio de árvores ou outros vegetais, então é natural que
o custo da tecnologia seja baixo quando comparado a outras tecnologias que
utilizam em larga escala equipamentos que consomem energia ou demandam
mão de obra para operá-la, especialmente as que implicam na retirada de solo
para tratamento ex situ (Chappell, 1997).
Segundo Raskin e Ensley (2000), os custos da fitorremediação podem ser
comparados à técnica de escavação e disposição de solo contaminado, que é a
técnica mais comumente utilizada. Os custos estimados praticados nos Estados
Unidos para a escavação são de aproximadamente $150 - $350 por tonelada. As
quatro variáveis desta técnica que determinam este custo são o tamanho da área
contaminada, a profundidade da escavação requerida para remover a
contaminação, a distância do aterro e os custos cobrados pelo aterro para aterrar
o solo.
As variáveis no custo da fitorremediação são o tamanho da área contaminada,
a profundidade da contaminação, a efetividade das plantas na remoção da
contaminação e o total de contaminante a ser removido. Os custos estimados
incluem a disposição da biomassa como resíduo perigoso e estão entre $20 e $80
por tonelada (Raskin e Ensley, 2000).
Andrade, Mahler e Oliveira (2002) apontam o fato da tecnologia ser aplicada on
site, sem a remoção de material para tratamento como a maior vantagem em
termos de menor custo envolvido. Contudo, algumas desvantagens devem ser
consideradas quando se compara a fitorremediação a outros tipos de remediação.
Alguns prós e contras da fitorremediação em relação a outras tecnologias de
remediação estão resumidos no Quadro 3 e podem contribuir para a avaliação de
custos na escolha da tecnologia a ser aplicada.
Segundo Dinardi et al. (2003), a fitorremediação tem um potencial econômico
considerável. A estimativa mundial para os gastos anuais com a despoluição
ambiental gira em torno de 25 a 30 bilhões de dólares. Este mercado, que já é

44

estável nos Estados Unidos, tende a crescer no Brasil, uma vez que os
investimentos para tratamento dos rejeitos humanos, agrícolas e industriais
crescem à medida que aumentam as exigências da sociedade e leis mais rígidas
são aplicadas.
Nos últimos 10 anos, surgiram nos Estados Unidos, Europa e também no Brasil
inúmeras companhias estatais e privadas que exploram a fitorremediação para
fins lucrativos além de várias universidades que desenvolvem projetos, pesquisam
e exploram métodos de biorremediação ligados à fitorremediação (Dinardi et al.,
2003).
Quadro 3 – Prós e contras da fitorremediação em relação a outras tecnologias
de remediação.
Prós
Contras
Baixo capital de investimento e custos Os resultados são mais lentos que os
de operação.
observados em outras tecnologias.
Possibilidade de reuso do solo.
O crescimento das plantas depende das
estações do ano, clima, suprimento de
água e nutrientes, textura do solo, pH e
salinidade.
Pode ser aplicada a larga variedade de As concentrações dos contaminantes
poluentes, incluindo alguns compostos podem ser tóxicas e limitar o
recalcitrantes.
crescimento e desenvolvimento das
plantas.
Pode ser aplicada em grandes áreas.
A concentração do poluente pode não
ser completamente reduzida e a
descontaminação
pode
não
ser
uniforme. Isto pode dificultar a
quantificação da eficiência.
Em alguns casos pode ser uma solução Pode ser aplicável somente nas
permanente devido aos poluentes camadas superiores do solo.
orgânicos,
por
exemplo,
serem
mineralizados.
Pode ser esteticamente atrativa.
Problemas subseqüentes podem ocorrer
dificultando a avaliação (Por exemplo, a
formação de espécies tolerantes aos
poluentes).
A biomassa produzida pode ser Pode ocorrer o transporte dos poluentes
convertida em matéria prima para ou sua inclusão e bioacumulação na
atividades como geração de energia, cadeia alimentar dispersando os efeitos
produção de fibras, etc.
perigosos do contaminante.
Pode controlar o processo de erosão É necessário dispor a biomassa da
pela água e ventos, reduzindo assim a planta após a fitoextração de poluentes,
contaminação de lagos e rios.
pois
estes
não
podem
ser
metabolizados.
Fonte: Andrade, Mahler e Oliveira (2002)
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12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Segundo Lopes et al. (2001), no Brasil, ainda não existe uma legislação
específica para as questões que envolvam áreas contaminadas (AC). No entanto,
a legislação ambiental existente oferece uma certa base referindo-se
indiretamente a diferentes aspectos do problema de AC, como, por exemplo, os
itens que abordam a preservação ou a recuperação da qualidade ambiental, os
instrumentos legais como as políticas nacional ou estadual de meio ambiente e
diretrizes e normas para o controle de poluição. Há também leis específicas que
estabelecem instrumentos legais especiais com uma certa relevância para o
problema de áreas contaminadas, como, por exemplo, o parcelamento do solo
urbano.
De acordo com a estrutura federativa, encontram-se legislações ambientais no
âmbito federal, estadual e municipal que podem, tendo em vista a falta de
legislação específica, ser utilizadas nas ações dos órgãos ambientais nas
questões que envolvem esse tema. No anexo A está apresentado um resumo da
legislação em níveis federal e estadual (exemplo: São Paulo) com relevância para
o problema de áreas contaminadas.
Segundo Casarini et al. (2001), no Estado de São Paulo, estão estabelecidos
procedimentos, critérios e padrões para a proteção da qualidade do ar, das águas
superficiais, assim como critérios e normas para controle da poluição por resíduos
sólidos. O mesmo não ocorre, entretanto, para o solo e para as águas
subterrâneas. Desta forma, a CETESB, de acordo com a legislação vigente no
Estado (Decretos n° 8468/76 e n° 32955/91), tem a atribuição de prevenir e
controlar a poluição dos solos e águas subterrâneas.
A Lei 997 de 31/05/76, em seu artigo 15, item V, discrimina como objeto de
regulamentação “os Padrões de Qualidade do Meio Ambiente como tais
entendidos a intensidade, a concentração, a quantidade e as características de
toda e qualquer forma de matéria ou energia, cuja presença, nas águas, no ar ou
no solo, possa ser considerada normal”.
Considerando a questão da proteção da qualidade do solo e das águas
subterrâneas como uma das atribuições da CETESB, a adoção de valores
orientadores denominados valores de referência de qualidade, valores de alerta e
valores de intervenção faz-se necessária para subsidiar decisões, não só visando
a proteção da qualidade dos solos e das águas subterrâneas, mas também o
controle da poluição nas áreas já contaminadas e/ou suspeitas de contaminação.
De uma forma diferenciada, com relação à questão da poluição do ar e das
águas superficiais, para a poluição do solo não existe uma abordagem
internacional padronizada, em função de sua natureza complexa e variável, sendo
o solo um bem econômico de propriedade privada. Muitos fatores são
responsáveis pelas diferentes abordagens em diferentes países. Entre estes se
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destacam o sistema legal e administrativo; as responsabilidades; as regras de
propriedade do solo; os históricos industriais; os aspectos culturais e sociais, que
definem as atitudes em relação aos bens a proteger; a forma de uso e ocupação
do solo, incluindo as pressões de reutilização; os aspectos econômicos e a
disponibilidade de recursos e tecnologias.
De acordo com a experiência de países onde a questão encontra-se mais
desenvolvida, não é recomendável, a princípio, fixar em legislação os valores
orientadores para solos e águas subterrâneas, uma vez que estes valores
dependem do tipo e uso pretendido do solo e ainda encontram-se em fase de
desenvolvimento.
A tendência mundial é o estabelecimento de uma lista orientadora geral de
valores de referência de qualidade, com base em análises de amostras de solo e
de águas subterrâneas, de valores de alerta, com caráter preventivo e de valores
de intervenção, derivados a partir de modelos matemáticos de avaliação de risco,
utilizando-se diferentes cenários de uso e ocupação do solo previamente
definidos, considerando-se diferentes vias de exposição e quantificando-se as
variáveis toxicológicas.
12.1. METODOLOGIA ADOTADA PARA O ESTADO DE SÃO PAULO
No Estado de São Paulo, a CETESB é responsável pela prevenção e controle
da poluição de solos e águas subterrâneas, devendo estabelecer valores
orientadores com os seguintes objetivos:
• Conhecer as concentrações naturais dos elementos legislados,
principalmente os metais, para avaliação da qualidade de solos e águas
subterrâneas;
• Subsidiar uma política de prevenção que define ações para redução da
quantidade de poluentes aplicados em futuras destinações finais no
solo; e
• Subsidiar uma política de gerenciamento de áreas contaminadas, a fim
de controlar os riscos à saúde humana e ambiental.
Com base nas considerações anteriores e nas informações apresentadas no
Relatório Técnico Parcial (CETESB, 1997b), conclui-se que a melhor alternativa
para o Estado de São Paulo é a adoção de uma estratégia combinada, utilizandose uma lista de valores orientadores genéricos para o monitoramento da qualidade
do solo e água subterrânea e para diagnóstico e apoio à decisão quanto às ações
de controle das áreas suspeitas de contaminação e avaliação de risco caso a caso
onde se fizer necessária, em etapas posteriores.
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Após avaliação e comparação entre várias legislações para solos e águas
subterrâneas e entre metodologias para derivação de listas genéricas, elegeu-se a
metodologia holandesa como base para o estabelecimento de valores
orientadores próprios para o Estado de São Paulo. As justificativas para adoção
da metodologia holandesa, como base para o estabelecimento de valores de
referência de qualidade e valores de intervenção para solos e águas subterrâneas
são as seguintes:
•

•

•
•

É amplamente conhecida, aceita e seguida por diversos países. Muitos
países se referem à lista holandesa para suprir a falta de valores
orientadores próprios para vários compostos (senão todos). Muitas
empresas de consultoria ambiental que atuam no Estado de São Paulo têm
apresentado relatórios à CETESB, usando a lista holandesa para constatar
a necessidade ou não de intervenção na área estudada.
A Holanda foi o primeiro país a estabelecer valores orientadores para solo e
água subterrânea e apresenta atualmente uma metodologia revisada e
consolidada.
É uma metodologia baseada em critérios científicos, usando modelagem
matemática de avaliação de risco à saúde humana.
Permite alterações nos valores das variáveis básicas do modelo, facilitando
assim a adaptação às condições do Estado de São Paulo e a introdução de
diferentes cenários.

A adaptação da metodologia holandesa para o Estado de São Paulo
incorporou outros critérios, como, por exemplo, a adoção de diferentes cenários de
uso e ocupação do solo, como é feito na França, Canadá e Alemanha e o conceito
de valor de alerta com base no valor de precaução, introduzido em 1999, pela Lei
Federal Alemã de proteção de solos. Considerou-se também, tal como é feito nos
Estados Unidos e Alemanha, somente dados de toxicologia humana e não os
ecotoxicológicos, para os valores de intervenção.
Concluindo, como adequação das metodologias internacionais, para as
condições do Estado de São Paulo, propõem-se três níveis de valores
orientadores:
•
•

•

Valor de referência de qualidade - R, que indica o nível de qualidade para
um solo considerado limpo ou a qualidade natural das águas subterrâneas;
Valor de alerta - A, que indica uma possível alteração da qualidade natural
dos solos e águas subterrâneas, com caráter preventivo e quando
excedido, requer monitoramento, identificação das fontes de poluição e seu
controle.
Valor de intervenção - I, que indica o limite de contaminação acima do qual,
existe risco potencial de efeito deletério sobre a saúde humana, havendo
necessidade de uma ação imediata na área, a qual inclui uma investigação
detalhada e a adoção de medidas emergenciais, visando a minimização
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das vias de exposição como a restrição do acesso de pessoas à área e
suspensão do consumo de água subterrânea.
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13. MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para o desenvolvimento deste projeto foi utilizado o método indutivo, por meio
do qual, a observação de aspectos do assunto abordado leva à conclusão geral
dos processos utilizados, ou seja, este projeto partiu do levantamento de
bibliografia específica, passando pela caracterização da área contaminada, por
meio de análises laboratoriais, e atingiu a implantação da experiência em
fitorremediação e a obtenção de dados referentes à eficiência do girassol na
fitoextração dos elementos arsênio, cobre e cromo.
O cronograma de atividades incluiu a coleta de dados, o plano de amostragem
de solo, levantamento de dados de legislação local aplicável e seleção das
espécies a serem aplicadas.
A caracterização do local incluiu a avaliação da contaminação da área e de
suas fontes geradoras e avaliação ambiental.
A partir de resultados obtidos nas análises laboratoriais em amostras coletadas
de solo, foi possível partir para a seleção das espécies aplicáveis à fitoextração de
cobre, cromo e arsênio, componentes do CCA, produto utilizado nas operações de
preservação de madeiras.
O creosoto, de grande importância e aplicação na indústria de preservação de
madeiras, também foi utilizado na mesma área, porém em locais diferentes. A
presença deste produto no solo é bastante provável, dado que se percebe seu
forte odor característico. Este produto, entretanto, não foi incluído na presente
análise pelo fato de não haver facilidades laboratoriais disponíveis para a sua
detecção e posterior quantificação.
Segundo Lopes et al. (2001), durante um procedimento de coleta de amostras,
a profundidade de amostragem do solo varia de acordo com alguns fatores que
influenciam a distribuição dos contaminantes nesse meio, tais como: natureza da
contaminação (substância), tipo de solo, condições do local (uso atual e passado).
Além do potencial de distribuição do contaminante ao longo do perfil do solo,
devem ser consideradas também as vias de exposição consideradas. O Quadro 4
apresenta a recomendação da norma ISO/DIS 10381-1 para a profundidade de
amostragem, de acordo com o uso do solo e as vias de exposição.
Segundo Lopes et al. (2001), a preparação das amostras envolve todas as
atividades de manuseio das mesmas após a sua coleta, até a entrada no
laboratório. As seguintes etapas são listadas pelo órgão ambiental americano,
referentes ao processo de amostragem do solo:
 Transferência da amostra do equipamento de coleta
 Composição/Peneiramento da amostra
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Métodos de secagem da amostra
 Frascos de coleta da amostra

Preservação da amostra

Armazenamento da amostra

Transporte e envio ao laboratório
Quadro 4 - Profundidade de amostragem do solo, de acordo com o seu uso,
população exposta e vias de exposição
Utilização

População exposta

Áreas agrícolas

População rural
Gado
População urbana

Água
subterrânea

População

Hortas
residenciais e
coletivas

Todos os residentes

Parque infantil

Crianças

Parques, áreas Uso esporádico por
verdes, quintais público diverso

Áreas
recreacionais e
esportivas

Uso esporádico por
crianças e adultos

Vias de exposição
Consumo de
alimentos, ingestão,
inalação, contato
dermal.
Depende do local,
uso e tipo do solo,
etc.
Consumo de
alimentos, ingestão,
inalação e contato
dermal.
Ingestão de solo e
inalação
Baseado no período
médio de uso com
exposição pouco
significante aos
contaminantes
Aumento da
exposição de
partículas de solo
em pontos não
cobertos com grama

Profundidade de
Interesse
Zona radicular e
solo de superfície
(0 - 0,3 m)
Aqüífero
0 a 0,6 m
Recomendado
0,75 m
0 a 0,35 m
0 a 0,15 m
Recomendado
0,30 m
0 a 0,15 m
Recomendado
0,15 m

Fonte: Lopes et al. (2001)
A etapa de preparação das amostras de solo possui importância significativa
na manutenção da qualidade do solo coletado. Por exemplo, amostras que serão
analisadas para substâncias voláteis não devem ser compostas, ser secas ou
peneiradas, mesmo para substâncias inorgânicas; determinados procedimentos
podem alterar a qualidade das amostras, como no caso do cromo hexavalente,
cuja presença no solo será alterada com a secagem do mesmo. A
responsabilidade da equipe de amostragem não se limita a conseguir amostras
representativas, mas assegurar que as mesmas cheguem ao laboratório sem
alteração de suas características.
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Após a coleta e acondicionamento/preservação, as amostras de solo devem ser
identificadas. O principal objetivo da identificação das amostras é criar uma
conexão entre a amostra recolhida e a sua origem, indicando ao laboratório as
condições em que a amostragem foi realizada e as análises a serem efetuadas. A
identificação é efetuada por meio de uma etiqueta.
13.1. COLETA E PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS DE SOLO
Com o intuito de identificar e medir a possível contaminação da área de estudo,
foi efetuada a abertura de seis (06) poços de amostragem de 100 cm de
profundidade e 70 cm de diâmetro, aproximadamente, de onde foram coletadas as
amostras de superfície (0 cm), 50 cm e 100 cm de profundidade.
Para trabalhar com amostras representativas, a localização dos pontos de
amostragem foi definida com base nos registros dos locais de armazenamento e
estocagem de madeira pós-tratamento preservativo, indicados por técnicos e
pesquisadores que acompanharam as operações na época de funcionamento das
instalações de tratamento de madeiras. Os seis pontos de amostragem estão
identificados no desenho esquemático apresentado na Figura 1.
A abertura dos poços de amostragem de solo foi realizada com o auxílio de
picaretas, pás e enxadas até a profundidade de 100 cm. Nestes poços, foi
identificado o horizonte 0, com a presença de alguma vegetação rasteira. Com o
aprofundamento do poço, não foi possível observar os horizontes A, B e C, mas
uma porção de solo com rochas alteradas, o que indica que o local sofreu um
aterramento e recebeu solo de outras localizações.
Após a abertura dos poços de amostragem, foram coletadas amostras simples
de aproximadamente 250 g de cada nível de profundidade, conforme descrito
anteriormente, as quais foram depositadas em sacos plásticos identificados,
visando a posterior análise do solo para a detecção da presença de metais. Foram
coletadas 18 amostras de solo. As amostras foram encaminhadas ao Laboratório
de Preservantes e Madeira Preservada da Divisão de Produtos Florestais do IPT,
para o processamento analítico.
A preparação das amostras envolveu todas as atividades de manuseio das
mesmas após a sua coleta até a entrada no laboratório, descritas no item 12.
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Legenda: 1 a 6 - Pontos de Coleta
C - Controle

Figura 1 – Desenho Esquemático (sem escala) da Distribuição dos Pontos de
Coleta de Amostras na Área da Usina de Preservação de Madeiras – Jaguaré - SP
A preparação das amostras seguiu o procedimento descrito a seguir:
As amostras foram homogeneizadas individualmente e distribuídas em frascos
de vidro para secagem em estufa a 105°C até a obtenção de massa constante. O
tempo de secagem foi de 72 horas. Após a secagem, as amostras foram passadas
no moinho, para posterior realização dos ensaios.
As determinações analíticas foram realizadas segundo uma adaptação (IPTDPF-LPMP-PE-004) dos seguintes métodos:
•

•

AWPA – AMERICAN WOOD PRESERVERS ASSOCIATION – Standard
A11-93 – Standard Methods for Analysis of Treated Wood and Treating
Solutions by Atomic Absorption Spectroscopy; e
BSI – BRITISH STANDARDS – BS 5666: Part 3: 1991 – Methods of
Analysis of Wood Preservatives and Treated Timber.

As determinações analíticas foram realizadas em equipamento do tipo
Espectrofotômetro de Absorção Atômica – Varian – SPECTRA A200 e foram
analisados os metais cromo, cobre e arsênio.
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Adicionalmente aos pontos coletados, foi incluído um novo ponto de coleta
para controle. A localização deste ponto está fora da área de operação de
preservação de madeiras e está indicado no desenho esquemático apresentado
na Figura 1.
O procedimento analítico aplicado ao solo foi o mesmo utilizado para as
análises de raízes e caule em todas as amostras coletadas.
13.2. SELEÇÃO DAS ESPÉCIES A SEREM UTILIZADAS
A seleção das espécies para fitorremediar a área contaminada com CCA, está
baseada em experiências anteriores citadas em literatura, conforme descrito
anteriormente no item 11.2.
Diante das várias espécies e famílias citadas anteriormente, optou-se por uma
associação de espécies herbácea, arbustiva e arbórea, baseando-se, além de sua
capacidade por remover os metais contaminantes presentes na área de estudo,
nas condições e facilidades de cultivo, fixação e desenvolvimento na cidade de
São Paulo, considerando as variações climáticas, umidade e tipo de solo
existentes na região.
De porte herbáceo, foi selecionada a espécie Brassica juncea, pertencente à
Família Brassicaceae, popularmente conhecida como mostarda. Esta espécie é
citada por Pivetz (2001) e EPA (1999a) para recuperação de solo contaminado por
cromo e cobre, pela EPA (2002) para arsênio e por Tang, Xi e Li (2003) para
cobre. Apesar de suas indicações, o gênero Brassica não foi utilizado devido ao
potencial risco de ingestão de suas folhas pela comunidade.
A espécie Hellianthus annus é o representante da Família Compositae, de
nome popular girassol, tem porte arbustivo e é indicada pela EPA (1998) em
vários trabalhos como eficiente na remediação de solos contaminados com
metais, pela EPA (2002) para arsênio e por Tang, Xi e Li (2003) para cobre.
A espécie Populus deltoides, de porte arbóreo, da Família Salicaceae, é
conhecida popularmente como álamo ou choupo, e é indicada em vários trabalhos
por sua eficiência na recuperação de solos contaminados com arsênio (Moreno e
Corseuil, 2001; EPA, 2002; EPA, 1998). As estacas para a produção das mudas
de Populus deltoides foram fornecidas pela Swedish Match do Brasil SA, por meio
do seu Departamento de Populicultura, a partir de plantios localizados na Fazenda
Pintado, município de Porto União, SC.
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13.3. PLANO DE IMPLANTAÇÃO
O plano de implantação do programa de fitorremediação foi estabelecido com
base na seleção das espécies descrita anteriormente, no porte das espécies
selecionadas e na área disponível para remediação e plantio.
Considerando a área da contaminação em aproximadamente 5100 m2, o
espaçamento de plantio das mudas de álamo de 2 metros e de girassol de 30 cm
e adicionalmente mais 10% do número de mudas, como reserva, estimou-se um
total de 330 mudas de álamo e aproximadamente 1200 mudas de girassol. A
mostarda foi considerada como em semeadura nos espaços entre mudas.
As estacas de álamo foram plantadas em sacos plásticos para enraizamento e
produção das mudas. As mudas de girassol foram produzidas a partir de
sementes obtidas no comércio (Ceagesp) São Paulo, plantadas em sacos próprios
para mudas e seguindo normas de plantio, com solo úmido composto de 1 parte
de terra comum, 1 parte de terra vegetal e 2 partes de areia bem incorporado.
Após o brotamento, a muda estaria pronta para o plantio no local de remediação.
13.4. IMPLANTAÇÃO
A implantação da fitorremediação ocorreu com o plantio das mudas de
Helianthus annus (girassol), recobrindo toda a área contaminada, conforme
apresentado no desenho esquemático Figura 2.
O plano de implantação como aqui apresentado não pôde ser aplicado, pois
não se obteve sucesso na brotação das estacas de álamo. Após 35 dias do plantio
das estacas, não foi observado brotamento e, portanto, concluiu-se que isto se
deve ao período de plantio (que se encerra em setembro) ter sido ultrapassado.
As mudas de Brassica juncea (mostarda) também não foram plantadas devido ao
seu conhecido uso na alimentação poder comprometer a saúde da população que
vive à margem da área contaminada.
Desta forma, toda a extensão da área contaminada foi preenchida apenas por
mudas de girassol, produzidas previamente, conforme descrito, além de 1 kg de
sementes, semeadas a lanço na área para suprir as perdas das mudas que não se
desenvolveram após o plantio.
As perdas haviam sido consideradas, uma vez que toda a área é utilizada para
lazer pela comunidade vizinha. Além disso, o forte calor e a falta de irrigação
contribuíram para o não desenvolvimento das mudas.
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Figura 2 – Desenho Esquemático (sem escala) da Distribuição das Mudas de
Helianthus sp em Área da Usina de Preservação de Madeiras – Jaguaré - SP
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14. RESULTADOS ANALÍTICOS
Os resultados das determinações analíticas realizadas para arsênio, cromo e
cobre nas amostras de solo coletadas na área de estudo são apresentados na
Tabela 1, indicados para cada ponto de amostragem e nível de profundidade.
Tabela 1 – Resultados analíticos de amostras de solo
Profund
0 cm
50 cm
100 cm
Média
0 cm
50 cm
100 cm
Média
0 cm
50 cm
100 cm
Média

P1
21,78
9,82
19,71
17,10
183,92
71,89
48,78
101,53
299,38
101,15
45,85
148,79

P2

P3

P4

P5

P6

PCONT

19,26
19,23
73,69
37,39

Arsênio (As) – mg/kg
36,16
33,07
91,57
116,02
20,82
70,86
54,10
65,10
52,37
68,76
39,66
71,60

73,62
53,89
88,62
72,04

21,69
62,34
85,24
56,42

103,82
91,34
15,51
70,22

Cobre (Cu) – mg/kg
20,17
6,03
8,57
6,96
10,03
10,15
25,50
13,21
15,52
17,54
9,76
11,41

6,78
8,28
9,25
8,10

50,67
16,62
8,52
25,27

17,72
17,31
35,10
23,38

Cromo (Cr) – mg/kg
38,06
21,98
39,16
42,54
28,20
33,71
45,21
43,66
37,03
41,94
31,28
36,63

32,35
26,56
37,95
32,29

51,06
43,64
40,59
45,10

Para efeito de comparação são apresentados na Tabela 2 os valores
orientadores referentes a solos contaminados no Estado de São Paulo, segundo
descrito em Casarini et al. (2001). Nesta tabela, os valores de intervenção estão
apresentados tanto para áreas industriais quanto para áreas residenciais.
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Tabela 2 – Valores orientadores para solos contaminados no Estado
de São Paulo
Valores
Referência
Alerta
Intervenção Área Industrial
Intervenção Área Residencial
Fonte: Casarini et al. (2001)

Cu
35
60
700
500

Concentração mg/kg
Cr
As
40
3,5
75
15
1000
100
700
50

O Gráfico 1 apresenta a média dos resultados analíticos realizados em
amostras de solo em cada ponto de coleta inspecionado para os elementos cobre,
cromo e arsênio, inclusive com os valores de referência e alerta citados na Tabela
2 (Casarini et al., 2001).
Gráfico 1 – Resultados analíticos médios das amostras de solo
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As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam os resultados das análises dos testes
realizados com as amostras de raízes e caules de girassol, em diferentes
períodos.
Tabela 3 – Resultados analíticos em raiz e caule de girassol.
Coleta de amostras com 88 dias.
Amostra

Concentração mg/kg
Cu
Cr
As
P1 C1
0,002
0,000
0,000
P1 C2
0,001
0,000
0,000
P1 C3
0,003
0,000
0,000
P2 C1
0,002
0,000
0,000
P2 C2
0,003
0,000
0,000
P2 C3
0,003
0,000
0,000
P3 C1
0,004
0,000
0,000
P3 C2
0,003
0,000
0,000
P3 C3
0,003
0,000
0,000
P1 R1
0,003
0,000
0,000
P1 R2
0,002
0,000
0,000
P1 R3
0,003
0,000
0,000
P2 R1
0,002
0,000
0,000
P2 R2
0,004
0,001
0,000
P2 R3
0,004
0,002
0,000
P3 R1
0,005
0,002
0,000
P3 R2
0,003
0,000
0,000
P3 R3
0,004
0,000
0,000
PCONT C1
0,002
0,000
0,000
PCONT C2
0,001
0,000
0,000
PCONT C3
0,002
0,000
0,000
PCONT R1
0,002
0,000
0,000
PCONT R2
0,001
0,000
0,000
PCONT R3
0,002
0,000
0,000
Legenda: P – ponto de coleta; R – raiz;
C – caule; CONT – controle.
P1 – no fundo do terreno
P2 – atrás dos tanques de estocagem de creosoto
P3 – próximo à administração
PCONT – área não contaminada
Nota: As localizações dos pontos de coleta estão indicadas no desenho
esquemático apresentado na Figura 1 do anexo C.

59

Tabela 4 - Resultados analíticos dos testes em raiz e caule de girassol.
Coleta de amostras com 138 dias.
Amostra

Concentração mg/kg
Cu
Cr
P1C1
0,001
0,000
P1C2
0,001
0,000
P1C3
0,001
0,000
P1C4
0,001
0,000
P1C5
0,001
0,000
P1C6
0,001
0,000
P1R1
0,004
0,003
P1R2
0,003
0,001
P1R3
0,003
0,001
P1R4
0,004
0,002
P1R5
0,001
0,000
P1R6
0,001
0,000
Legenda: P – ponto de coleta; R – raiz;
C – caule
P1 – no fundo do terreno

As
0,005
0,006
0,007
0,007
0,008
0,006
0,007
0,007
0,013
0,009
0,010
0,008

Tabela 5 – Resultados analíticos dos testes em raiz e caule de girassol.
Coleta de amostras com 170 dias.
Amostra

Concentração mg/kg
Cu
Cr
As
P1C1
0,001
0,000
0,003
P1C2
0,001
0,000
0,004
P1C3
0,001
0,000
0,004
P2C1
0,001
0,000
0,003
P2C2
0,001
0,000
0,003
P2C3
0,001
0,000
0,003
P1R1
0,006
0,027
0,039
P1R2
0,006
0,018
0,025
P1R3
0,012
0,039
0,048
P2R1
0,005
0,006
0,010
P2R2
0,005
0,010
0,008
P2R3
0,004
0,004
0,007
Legenda: P – ponto de coleta; R – raiz;
C – caule
P1 – no fundo do terreno
P2 – atrás dos tanques de estocagem de creosoto
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O Gráfico 2 relaciona a fitoextração dos elementos arsênio, cromo e cobre com
a duração do experimento, no período entre a primeira e a última análises. A
primeira coleta de amostras foi realizada aos 88 dias de plantio, em virtude de
estarem as plantas em evidente desenvolvimento até aquela data. As análises
efetuadas nestas amostras não detectaram valores notáveis dos metais
pesquisados, e assim, optou-se por uma segunda coleta de amostras.
A segunda coleta foi feita aos 138 dias, facultando mais 50 dias para o
desenvolvimento e operação das plantas e, finalmente, a última coleta, aos 170
dias, ao final do ciclo produtivo das plantas.
Gráfico 2 – Relação entre a fitoextração de contaminantes do solo versus
tempo.
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15. DISCUSSÃO
A fitorremediação de solo contaminado por metais, objeto deste trabalho,
iniciou-se com a análise das atividades desenvolvidas na operação da usina de
preservação de madeiras do Jaguaré, a caracterização do local e a análise de
amostras de solo coletadas na área de estudo. Esta análise teve o objetivo de
quantificar e qualificar a eventual contaminação do local.
O Relatório de Estabelecimento de Valores Orientadores para Solos e Águas
Subterrâneas no Estado de São Paulo (Casarini et al., 2001) foi utilizado como
parâmetro de comparação por estar direcionado a solos e águas subterrâneas
contaminados. A Norma NBR 10004: 2004 (ABNT, 2004), embora faça referência
aos parâmetros analisados, está direcionada para tratamento de resíduos
contaminados e, portanto, não se aplica a solos, como neste caso.
Os resultados das análises de solo estão apresentados na Tabela 1. Nestas
análises foram avaliadas as presenças de arsênio, cobre e cromo no solo. Os
resultados apresentados na Tabela 1 podem ser comparados com os valores
orientadores para solos e águas subterrâneas estabelecidos para o Estado de São
Paulo (Casarini et al., 2001), no que se refere aos valores de referência, de alerta
e de intervenção indicados para áreas industriais e residenciais, que foram
apresentados na Tabela 2.
Conforme descrito no item 12.1, os valores de referência são aqueles que
indicam o nível de qualidade de um solo considerado limpo ou a qualidade natural
das águas subterrâneas em locais que não sofreram interferências antrópicas ou
de processos industriais. Os valores de alerta indicam uma possível alteração da
qualidade natural dos solos e águas subterrâneas, com caráter preventivo e,
quando excedidos, requerem monitoramento, identificação das fontes de poluição
e o seu controle. Os valores de alerta podem ser utilizados para determinar a
fitotoxicidade causada por contaminantes quando disponíveis em solução no solo,
podendo ser absorvidos pelas plantas ou migrar para as águas subterrâneas. Já
os valores de intervenção são aqueles que indicam o limite de contaminação,
acima do qual existe risco de efeito deletério sobre a saúde humana, havendo
assim, necessidade de uma ação imediata na área. Esta ação deve incluir uma
investigação detalhada e a adoção de medidas emergenciais, visando a
minimização de exposição aos contaminantes, como por exemplo, a restrição do
acesso de pessoas à área e suspensão do consumo de água subterrânea.
Apesar da área de estudo ser de uso predominantemente industrial, a presença
de pessoas no local e do uso da área para lazer podem levar à interpretação do
uso como sendo residencial. Desta forma, os valores de intervenção apresentados
na Tabela 2, referem-se tanto ao uso industrial como residencial, e serão
discutidos comparativamente ainda neste capítulo.
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Observando-se na Tabela 1 os resultados das análises de solo, pode-se
verificar que os valores médios de arsênio (As) em cada ponto estão acima do
valor de alerta definido na Tabela 2. Quanto aos valores de intervenção,
considerando-se os níveis para área industrial citados na referida tabela, em
nenhum dos pontos o nível foi alcançado. Porém, ao se considerar o nível para
área residencial, os pontos P3, P5 e P6 ultrapassam o limite de alerta.
Na profundidade de 100 cm, a maior concentração do arsênio, comparada ao
cobre e cromo, pode ser explicada pelas propriedades físico-químicas de cada
elemento, como a solubilidade, a mobilidade e a volatilização, pelas
transformações químicas, como óxido redução e hidrólise, e pelas características
do solo, como a presença de ânions inorgânicos (carbonatos, fosfatos, sulfetos) e
pH do solo, conforme foi descrito no item 7 deste estudo. Essas propriedades
fazem com que a concentração do arsênio no solo seja bastante variável nas
várias profundidades.
No caso do elemento cobre (Cu), ainda analisando a Tabela 1, apenas os
pontos P1 e P2 apresentaram valores médios que ultrapassaram os limites de
alerta. Contudo, os valores de intervenção, tanto para área industrial quanto para
área residencial, não foram alcançados.
O elemento cromo (Cr) também não apresentou em nenhum ponto, valores que
atingissem níveis de intervenção, à exceção do ponto P1, que se apresentou
acima do valor de alerta.
Considerando as propriedades físico-químicas de cada elemento e
características do solo, pode-se dizer que houve lixiviação do arsênio no solo
longo do tempo, como pode ser observado nos resultados analíticos, vistos
Tabela 1. O mesmo não ocorre com o cobre e com o cromo nas profundidades
50 e 100 cm, quando comparado à superfície (0 cm).
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O Gráfico 1 demonstra claramente os resultados discutidos. Ao interpretá-los e
considerar a necessidade da introdução de qualquer tecnologia de remediação de
solo, pode-se dizer que, no que diz respeito às exigências do órgão ambiental, a
área estudada não requer nenhuma ação imediata. Entretanto, considera-se a
implantação da fitorremediação como uma alternativa para recuperar um ambiente
degradado, que sofreu alterações devido às atividades de tratamento de madeiras.
O uso da fitorremediação como uma tentativa de recuperar o solo contaminado
tem o propósito de demonstrar a eficiência desta técnica em áreas contaminadas,
com o auxílio, neste caso, do girassol (Helianthus annus). A presença de arsênio
nos pontos P3, P5 e P6 ultrapassou os valores de intervenção estabelecidos para
uso residencial, citados na Tabela 2, e assim, atraiu maior atenção como foco da
fitoextração.
A proposta inicial da utilização, também, das espécies Brassica spp e Populus
deltoides não foi possível ser implementada pelo fato de ser a primeira (mostarda)
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utilizada na alimentação humana e, portanto, com possibilidade de eventual
consumo pela comunidade próxima, podendo assim, representar um risco
potencial; e o Populus, por ter tido a produção de mudas inviabilizada pela
inadequação da época de plantio, uma vez que a espécie requer que a operação
seja feita no auge.
Diante destas ocorrências, optou-se por dar continuidade ao projeto apenas
com Helianthus annus, o girassol. O plantio das mudas na área ocorreu após a
germinação das sementes em sacos plásticos, esperando-se um ciclo de vida das
plantas de 90 a 130 dias, de acordo com Lasca (2004). A duração deste ciclo
estabeleceu, portanto, os períodos de coleta das mudas para análise.
Na área contaminada, o pH do solo foi determinado entre 5,5 e 6,0, estando
assim, o solo adequado ao plantio do girassol, que requer condições de pH
moderadamente ácido a neutro, ou seja, superior a 5,2.
Após 88 dias da germinação foram coletadas e processadas as mudas para
análise, em nível de pré-teste, conforme visto na Tabela 3. Os resultados obtidos,
a partir de raiz, caule e folhas indicaram neste pré-teste, ocorrências na absorção
de cromo, cobre e arsênio, abaixo do menor valor de leitura do equipamento
utilizado, ou seja, insuficientes para serem registradas.
Interpretando que este fato possa ter sido causado pelo curto período de
absorção dos metais pelas raízes, um novo prazo de coleta foi estabelecido, para
estender o processo de fitoextração, e assim, uma nova coleta foi realizada após
50 dias adicionais, ou seja, a 138 dias da germinação das sementes.
Após este prazo adicional, verificou-se a absorção do arsênio, conforme é
apresentado na Tabela 4. Os resultados mostraram-se maiores nas raízes que
nos caules, chegando a 13 µg/kg na amostra R3 do ponto P1, tendo como base a
média de arsênio obtido na análise do solo. Os valores médios encontrados nas
análises de solo foram utilizados como parâmetros comparativos, pois pode-se
considerar que o sistema radicular do girassol, ainda que em forma de cabeleira,
atinge todas as porções do solo, até a profundidade de 100 cm, e
conseqüentemente, a extração pode ocorrer nas várias profundidades.
Em nova coleta de amostras de plantas, após 32 dias adicionais, ou seja, a 170
dias após a germinação das sementes, e já em estágio final do seu ciclo de vida,
as análises mostraram um aumento significativo e consistente nos resultados da
fitoextração dos elementos arsênio, cobre e cromo pelas raízes, como pode ser
observado na Tabela 5.
A absorção de arsênio pelo girassol alcançou 48 µg/kg, na amostra R3, o que
representa um aumento de 35 µg/kg em um intervalo de 32 dias, isto é, uma
extração 270% maior que aquela verificada na análise anterior.
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No Gráfico 2 é possível observar a tendência crescente da fitoextração do
arsênio, cobre e cromo do solo pelas raízes do girassol. Esta tendência pode ser
relacionada à duração do experimento, considerada como o período entre o
plantio e a última coleta de amostras das plantas para análise.
Embora a concentração do arsênio no solo fosse maior no ponto P3 de coleta, o
reduzido número de plantas por m2 nesse local foi um fator limitante, determinando
que a maior taxa de fitoextração ocorresse no local com maior concentração de
mudas, confirmando a afirmação de Lasca (2004).
Diante dos resultados crescentes na absorção do arsênio pelo girassol pode-se
verificar que esta ocorre de forma lenta, porém eficaz, pelas raízes e, em menor
proporção, pelo caule e folhas, corroborando a afirmação de Madejón et al. (2003).
É importante também ressaltar que o girassol se mostra tolerante à toxicidade
do arsênio, pois o seu desenvolvimento ocorreu normalmente, chegando as
plantas à fase adulta, com produção de sementes.
Vale lembrar que foram altas as perdas das mudas plantadas, o que restringiu
este estudo a poucas plantas por m2 (aproximadamente 3). Condições adversas
como clima, umidade e presença de predadores contribuíram para estas perdas.
O número de plantas por m² é um fator fortemente ligado à eficiência da
fitoextração, visto que a maior concentração de mudas por m2 (aproximadamente
16) poderia oferecer resultados melhores em menor espaço de tempo, conforme
apontado por Lasca (2004). Isto se dá porque o ciclo de vida do girassol é curto,
chegando a planta a secar após a produção das sementes. Considerando-se os
resultados obtidos por muda de girassol neste experimento, e uma concentração
de 16 plantas por m2, a absorção por m2 poderá ser equivalente a 4,5% do arsênio
presente no solo, em um prazo de aproximadamente 100 dias, o que representa
uma desejável taxa de eficiência da tecnologia da fitorremediação.
É possível que a maior absorção dos elementos pelas raízes tenha se dado na
fase mais avançada do ciclo de vida do girassol, ou seja, quando os processos
metabólicos do vegetal atingem sua maior eficiência.
Os elementos cobre e cromo também foram absorvidos pelas raízes das
plantas, porém com valores não tão expressivos quanto aqueles obtidos para o
arsênio, como pode ser observado no Gráfico 2.
A absorção do cobre pelo girassol, a 138 dias após a germinação das
sementes, alcançou em média, no ponto P1, 3 µg/kg, quando comparado ao valor
médio do cobre obtido na análise do solo. Após o intervalo adicional de 32 dias, a
absorção do cobre alcançou 8 µg/kg, ou seja, 166% a mais que a média anterior.
Estes dados podem ser vistos nas Tabelas 4 e 5.
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Quanto ao cromo, a absorção pelas raízes alcançou 2 µg/kg e 28 µg/kg,
respectivamente, nos intervalos de 138 e 170 dias após a germinação das
sementes, ou seja, nas mesmas condições descritas para o cobre.
A elevada perda de plantas que se verificou no experimento indica que a
adoção de práticas de apoio ao plantio pode contribuir significativamente para se
obter resultados ainda melhores na implantação da fitorremediação. Estas práticas
devem incluir o preparo do solo antes do plantio, com correção de pH, calagem e
aração; irrigação pós-plantio; e associação do girassol com outras espécies,
potencialmente eficientes na fitoextração do arsênio e de outros metais em solos
contaminados por atividades industriais.
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16. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A aplicação da técnica da fitorremediação com o objetivo de recuperar o solo
contaminado por CCA (arseniato de cobre cromatado) na área da Usina de
Preservação de Madeiras do IPT, no Jaguaré – SP, com o uso do girassol
(Helianthus annus), resultou na obtenção de informações e subsídios que
contribuíram para o alcance dos objetivos traçados para esta pesquisa.
A contaminação do solo na área de estudo foi verificada e confirmada por meio
de análises de solo; a implantação do experimento de fitorremediação foi feita com
o girassol (Helianthus annus) e a remediação do solo contaminado foi iniciada,
embora os níveis de contaminação não tenham atingido os valores de intervenção
determinados pelo órgão ambiental local.
Como conclusão deste estudo, alguns pontos importantes devem ser
destacados:
•

•

•

•

•

•

Para a eficiente implantação de um projeto de fitorremediação é
imprescindível a boa caracterização do local, com informações
precisas e mesmo o estabelecimento de fases iniciais da pesquisa,
como estudos em escala laboratorial e piloto;
A seleção da(s) espécie(s) vegetal(is), informações sobre o seu ciclo
de vida e um controle rigoroso do seu desenvolvimento são cuidados a
serem tomados durante toda a recuperação da área contaminada e
que podem garantir o sucesso da fitorremediação;
A presença de população carente nas imediações do local e com
acesso direto à área contaminada pode restringir, como restringiu no
caso presente, o estudo ao uso de uma única espécie vegetal, por
precaução e segurança da saúde humana;
A fitorremediação pode ser uma alternativa eficiente para a
remediação de solos contaminados por metais, sobretudo arsênio,
cobre e cromo;
Os benefícios alcançados com a implementação da fitorremediação
podem e devem ser comparados àqueles obtidos com outras
tecnologias, mesmo considerando o tratamento a longo prazo. Da
mesma forma, esta comparação deve ser aplicada aos custos
envolvidos;
As técnicas de implantação e operação utilizadas são aplicáveis e
potencialmente de baixo custo, podendo ser utilizadas isoladamente
ou associadas a outras técnicas de remediação.

Os elevados níveis de metais tóxicos no corpo das plantas, verificado após
confirmação da fitoextração dos contaminantes, exclui o uso destas para fins de
agricultura (como adubação verde ou na utilização das sementes para plantio, por
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exemplo), alimentação de pássaros ou ornamentação. Contudo, algumas técnicas
a serem aplicadas na destinação final da planta pós-tratamento são
recomendadas:
•
•
•
•

Métodos térmicos ou físico-químicos, como secagem, incineração,
pirólise e extração por ácidos minerais;
Métodos biológicos, como a digestão anaeróbia dos resíduos, usados
como pré-tratamento;
Remoção de metais pesados por meio de processamento tecnológico da
biomassa para obter produtos como clorofila, óleos, fibras, etc; e
Disposição em aterros, que é utilizada para eliminar a biomassa
contaminada e pode ser aplicada, por exemplo, para compostos
altamente tóxicos como metais radioativos.

Com a avaliação dos resultados, pode-se concluir que a técnica da
fitorremediação é eficiente na recuperação de áreas contaminadas por metais
provenientes de produtos preservativos de madeiras, sobretudo arsênio, cobre e
cromo. Além disso, esta é uma técnica de fácil aplicação, implantação, operação e
de potencial baixo custo. Dependendo da espécie selecionada, esta técnica pode
ser uma alternativa para remediação a longo prazo.
Para a continuidade da fitorremediação na área onde operava a Usina
Experimental de Preservação de Madeiras do IPT, podem-se propor algumas
ações adicionais, que poderão contribuir ainda mais para a descontaminação total
do local. Estas ações são indicadas a seguir, complementadas com algumas
recomendações de Lasca (2004):
•
•
•
•

•

•
•

Isolamento total da área, impedindo o acesso de pessoas para uso do
local como área de lazer;
Aração do solo e preparo para plantio, incluindo a correção do pH e
adubação;
Aquisição de sementes selecionadas de girassol (Helianthus annus),
com alto grau de pureza, visando maximizar o potencial de germinação;
Realização do plantio no período com abrangência de setembro a março,
embora a época mais favorável para o plantio em São Paulo esteja
situada entre fins de dezembro e meados de fevereiro;
Plantio de sementes em toda a área contaminada, respeitando-se o
espaçamento de 60 a 90 cm entre linhas e de 30 cm entre sementes na
linha, pois a maior concentração de mudas por m2 deve garantir a maior
eficiência da fitoextração;
Irrigação do terreno antes e depois do plantio, a fim de garantir um bom
teor de umidade do solo;
Coleta de raízes para análise entre 100 e 130 dias após a emergência
das plantas, sendo que a verificação da absorção de contaminantes
pode ser realizada por amostragem.
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Os resultados obtidos no desenvolvimento desta pesquisa mostram o sucesso
da fitorremediação na recuperação solos contaminados com CCA com a
implantação do girassol (Helianthus annus) como agente.
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GLOSSÁRIO
Absorção: processo no qual uma substância reage quimicamente com outra
substância.
Adsorção: processo que ocorre quando líquidos, gases ou matéria suspensa
aderem à superfície de um material adsorvente. A adsorção é um processo
físico que ocorre sem reações químicas.
Advecção e Dispersão: Os contaminantes são encontrados no ambiente
subsuperficial em várias formas (ou fases). Contaminantes que estão
dissolvidos em água são os solutos, e a água é o solvente. A água que
contém os contaminantes se movimenta num meio poroso, transportando-os.
Este meio de transporte é chamado advecção. Numa escala macroscópica, o
meio poroso determina o fluxo e a direção do contaminante.
Quando o fluxo de água encontra partículas sólidas no meio poroso, ele deve
alterar seu curso, contornando os sólidos e migrando para todos os lados.
Como resultado deste processo, ocorre o espalhamento do contaminante,
processo este chamado de dispersão.
Coeficiente de Difusão: Contaminantes no ar ou na água tendem a se mover de
áreas de altas concentrações para áreas de menores concentrações. A
difusão deve ser definida como o movimento molecular de contaminantes
sob influência de um gradiente de concentração.
Complexação: é o processo através do qual íons metálicos e moléculas
orgânicas se combinam formando complexos metálicos estáveis. Os
complexos são muito importantes na migração de contaminantes porque
muitas ligas metálicas são extremamente móveis.








Substâncias Dissolvidas: são substâncias que estão ligadas às
partículas de água e não apresentam nenhum movimento relativo com
relação à água. Deve-se distinguir entre substâncias que não alteram ou
alteram irrelevantemente a densidade e a viscosidade da água.
Substâncias em Suspensão: substâncias que aparecem, via de regra,
na água subterrânea em uma forma na qual elas se comportam
hidrodinamicamente como substâncias dissolvidas. Isso significa que
elas são mantidas em suspensão na água corrente e que a sua
respectiva velocidade de submersão é negligenciavelmente reduzida.
Substâncias Emulsionadas: são substâncias que apresentam
qualidades que não permitem uma mistura e solução na água
subterrânea.
Substâncias Perseverantes: são aquelas substâncias que não estão
expostas a reações químicas ou biológicas nem foram extraídas da
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água subterrânea por meio de deposição, precipitação ou adsorção.
Trata-se de substâncias conservadoras no sentido hidrodinâmico.
Substâncias Persistentes ou Refratárias: são igualmente substâncias
conservadoras que não são degradadas por via química ou biológica,
mas depositadas junto à estrutura granulométrica por meio de processos
físico-químicos. Desse modo elas são subtraídas da água subterrânea,
podendo, no entanto, ser também remobilizadas em condições
modificadas e ser novamente encaminhadas à água subterrânea.
Substâncias Degradáveis: são aquelas substâncias contidas na água
que são convertidas e degradadas por processos químicos ou
biológicos, sendo assim eliminadas desse modo da água subterrânea.

Dissociação: é o processo através do qual uma molécula se divide em pequenos
componentes, em resposta à entrada em uma solução ou em mudanças de
condições, e pode ser representada como uma reação de equilíbrio entre o
composto e o meio.
Ex situ: fora do local de origem.
Fitotóxico: prejudicial às plantas.
Hidrólise: é a reação que envolve a adição de moléculas de água a uma
substância.
In situ: no local de origem.
Nutrientes: elementos ou compostos essenciais como matéria prima ao
crescimento e desenvolvimento dos organismos. Nitrogênio, fósforo, potássio
e numerosos outros elementos minerais são nutrientes essenciais às plantas.
Óxido redução: reações de oxidação são definidas como a remoção de elétrons
de uma substância e a redução é a adição de elétrons.
Precipitação: A precipitação é o oposto da dissolução. Quando a concentração
de um soluto excede a solubilidade de um composto e ele precipita na
solução.
Pressão de Vapor: Quando um líquido entra em contato com o ar, as moléculas
passam da fase líquida para o vapor, via evaporação. A pressão de vapor de
um líquido é a pressão exercida pelo vapor num líquido para chegar ao
equilíbrio. A pressão de vapor é em função da temperatura de um líquido e é
geralmente medida em atmosferas (atm). A pressão de vapor também é
chamada de volatilização.
Recalcitrante: é o composto que não é biodegradável.
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Rizosfera: região do solo ao redor das raízes.
Solubilidade: é o grau e a facilidade com que uma substância se dissolve em
outra. A solubilidade de químicos na água ocorre em função da temperatura
e de suas características particulares. A solubilidade na água é expressa em
unidades de miligramas por litro (mg/l) ou partes por milhão (ppm).
Substâncias Tóxicas: elementos químicos e compostos que têm propriedades
tóxicas a organismos quando expostos pela ingestão, inalação ou absorção.
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ANEXOS
ANEXO

A

–

LEGISLAÇÃO COM
CONTAMINADAS

RELEVÂNCIA

PARA

ÁREAS

Tendo em vista a falta de Legislação específica para áreas contaminadas,
está apresentado neste Anexo A um resumo das legislações em níveis federal e
estadual (exemplo: São Paulo) com relevância para o problema de áreas
contaminadas.
A1. LEGISLAÇÃO FEDERAL
A1.1. Constituição Federal
A Constituição Federal do Brasil de 1988 estabelece os princípios da
política nacional do meio ambiente. No capítulo VI (“Do Meio Ambiente”), Artigo
225, é colocado o princípio:
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
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”.
A1.2. Lei nº 6.938/81 - sobre a Política Nacional do Meio Ambiente
A Lei Federal 6.938/81, regulamentada pelo Decreto 99.274/90, define a
política nacional do meio ambiente e regula a estrutura administrativa de proteção
e de planejamento ambiental – o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA).
Essa lei introduz alguns instrumentos de planejamento ambiental e
determina a responsabilidade/penalidade para casos de poluição.
Art. 2º – A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida,
visando assegurar, no país, condições de desenvolvimento socioeconômico, aos
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana,
atendidos os seguintes princípios: (...)
VIII – recuperação de áreas degradadas;
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Art. 4º – A Política Nacional do Meio Ambiente visará: (...)
VII – à implantação, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar
e/ou indenizar os danos causados (...).
O Artigo 3o, Inciso II, define:
Art. 3o – Para os fins previstos nesta lei, entende-se por: (...)
II – degradação da sua qualidade, a alteração adversa das características
do meio ambiente.
De acordo com o Art. 14, IV, § 1, o responsável pela poluição tem a
obrigação de reparar os danos causados por suas atividades, ao meio ambiente
ou a terceiros, ou deve pagar indenização correspondente.
Art. 14, IV, § 1º – Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste
artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados
por sua atividade. (...).
O Art. 6º estabelece o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e
determina a estrutura hierárquica das entidades responsáveis da União, dos
Estados e dos Municípios, bem como as funções atribuídas pelo Poder Público.
Os Estados devem criar órgãos de controle ambiental, os Órgãos Seccionais, e os
Municípios criam as suas entidades responsáveis: os Órgãos Locais. Cabe aos
Estados e aos Municípios elaborarem normas e padrões, observando as normas
do nível superior respectivo.
Art. 6º, VI – Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais
responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização
de atividades capazes de provocar a degradação ambiental; (…)
VII – Órgãos Locais: os órgãos e entidades municipais responsáveis pelo
controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições.
§ 1º – Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua
jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões
relacionados com o meio ambiente, observados os que foram estabelecidos pelo
CONAMA.
§ 2º – Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e
estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo
anterior.
A1.3. Lei nº 6.766/79 – sobre o parcelamento do solo urbano
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A Lei Federal 6.766/79 define as competências do Estado e do Município
sobre a questão do parcelamento do solo. É um instrumento importante na
interface de áreas contaminadas com o desenvolvimento urbano. A lei não permite
o parcelamento do solo em áreas poluídas.
Art. 3º, Parágrafo único: Não será permitido o parcelamento do solo: (...).
II – em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde
pública, sem que sejam previamente saneados; (...)
V – em áreas (...) onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis,
até a sua correção.
A lei contém regulamentos administrativos para a aprovação de projetos de
loteamento e desmembramento (Capítulo V) e para o registro de loteamento e
desmembramento (Capítulo VI). Através do Art. 12, a Prefeitura Municipal, em
casos específicos o Estado (Art. 13), é responsável pela aprovação. Através do
Art. 18, aprovado o projeto, o loteador deve submetê-lo ao registro imobiliário (no
Registro de Imóveis).
O Art. 49 regula o recebimento comprovado de intimações e notificações
(um mecanismo provavelmente importante na questão de notificação ao
proprietário de uma área contaminada e as conseqüências relacionadas com a
responsabilidade de remediação).
Art. 49 – As intimações e notificações previstas nesta Lei deverão ser feitas
pessoalmente ao intimado ou notificado, que assinará o comprovante do
recebimento, e poderão igualmente ser promovidas por meio dos Cartórios de
Registro de Títulos e Documentos da Comarca (...).
A1.4. Lei nº 9.605/98 – sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de lei de crimes ambientais, condutas e atividade lesivas ao
meio ambiente (Lei dos Crimes Ambientais)
A Seção IV – A Lei prevê penas de reclusão de até 5 anos na Seção IV
("Da Poluição e outros Crimes Ambientais"), conforme mencionado no Art. 54:
Art. 54 – Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem
ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade
de animais ou a destruição significativa da flora.
A comercialização de substância tóxica (p. ex., a venda de áreas
contaminadas) perigosa ou nociva à saúde humana está sendo considerada como
infração no Art. 56:
Art. 56 – Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar,
fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou
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substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana e ao meio ambiente em
desacordo com as exigências estabelecidas em leis e nos seus regulamentos.
A omissão da autoridade ambiental na apuração de infrações ambientais
está sendo considerada como infração administrativa no Art. 70.
Art. 70 – Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou
omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e
recuperação do meio ambiente.
E colocada sob a pena de co-responsabilidade no § 3º:
§ 3º – A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental
obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo
próprio, sob a pena de co-responsabilidade.
A2. Legislação Estadual
A legislação estadual de São Paulo aqui citada faz referência à
problemática das áreas contaminadas inseridas no contexto de controle de
poluição do solo.
A2.1. Constituição do Estado de São Paulo de 1989
O problema de áreas contaminadas não é tratado especificamente. No
entanto, a Constituição faz referências ao problema de AC no Capítulo IV, Seções
I-IV.
O Art. 193 da Seção I – Do Meio Ambiente – estabelece o objetivo de
proteger o meio ambiente mediante um sistema administrativo e define vários
aspectos da política ambiental, entre os quais a proteção contra a poluição e
degradação:
Art. 193 – O Estado, mediante Lei, criará um sistema de administração da
qualidade ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e
uso adequado dos recursos naturais, para organizar, coordenar e integrar as
ações de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta (...) com o
fim de: (...)
XIV – promover medidas jurídicas e administrativas de responsabilização
dos causadores de poluição ou de degradação ambiental; (...)
XX – controlar e fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e
empreendimentos que, direta ou indiretamente, possam causar degradação do
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meio ambiente, adotando medidas preventivas ou corretivas e aplicando as
sanções administrativas pertinentes.
.
No Art. 201, a Constituição Estadual prevê ainda a integração administrativa
entre os Municípios na questão ambiental:
Art. 201 – O Estado apoiará a formação de consórcios entre os Municípios,
objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental, em
particular à preservação dos recursos hídricos e ao uso equilibrado dos recursos
naturais.
A2.2. Lei nº 997/76 – sobre o controle de poluição
A lei estadual 997/76 dispõe sobre o controle da poluição ambiental.
Art. 2º – Considera-se poluição do meio ambiente a presença, o lançamento
ou a liberação, nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria
ou energia, com intensidade, em quantidade, de concentração ou com
características em desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência
desta Lei ou que tornem ou possam tornar as águas, o ar ou o solo:
I – impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde;
II – inconvenientes ao bem-estar público;
III – danosos aos materiais, à fauna e à flora;
IV – prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades
normais da comunidade.
Art. 3º – Fica proibido o lançamento ou liberação de poluentes nas águas,
no ar ou no solo.
Parágrafo único – Considera-se poluente toda e qualquer forma de matéria
ou energia que, direta ou indiretamente, causa poluição do meio ambiente de que
trata o artigo anterior.
Considerando áreas contaminadas como a presença ou mesmo fonte de
poluentes permanente do solo, da água e do ar, a lei deve ser aplicada exigindo
medidas adequadas pelo Poder Executivo autorizado.
Art. 13º – Fica o Poder Executivo autorizado a determinar medidas de
emergência a fim de evitar episódios críticos de poluição ambiental ou impedir sua
continuidade (...).
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A2.3. Decreto nº 8.468/76 – Aprova o regulamento da Lei n. 997, de 31
de maio de 1976, que dispõe sobre a prevenção e sobre o controle da
poluição do meio ambiente
O Título IV é dedicado à poluição do solo:
Art. 51 – Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou
acumular no solo resíduos, em qualquer estado da matéria (...)
Art. 52º – O solo somente poderá ser utilizado para destino final de resíduos
de qualquer natureza desde que sua disposição seja feita de forma adequada,
estabelecida em projetos específicos de transporte e destino final, ficando vedada
a simples descarga ou depósito, seja propriedade pública ou particular.
Art. 56 – O tratamento, quando for o caso, o transporte e a disposição de
resíduos de qualquer natureza, de estabelecimentos industriais, comerciais e de
prestação de serviços, quando não forem de responsabilidade do Município,
deverão ser feitos pela própria fonte de poluição (...)
No Art. 5º do Título I, são colocadas as atribuições da Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB como órgão executivo.
Considerando a AC como fator nocivo ao meio ambiente, o Art. 6º estabelece a
base legal para o processo do levantamento e análise de áreas contaminadas, da
avaliação dos riscos (Inc. I, II, III, IX, etc.) e faz uma referência à integração do
problema no planejamento urbano dos Municípios (Inc.VII):
Art. 6º – No exercício da competência (...), incluem-se entre as atribuições
da CETESB, para controle e preservação do meio ambiente:
I – estabelecer e executar planos e programas de atividade de prevenção e
controle da poluição;
II – efetuar levantamentos, organizar e manter o cadastramento de fontes
de poluição;
III – programar e realizar coleta de amostras, exames de laboratórios e
análise de resultados, necessários à avaliação da qualidade do referido meio; (...)
VII – estudar e propor aos Municípios, em colaboração com os órgãos
competentes do Estado, as normas a serem observadas ou introduzidas nos
Planos Diretores urbanos e regionais, no interesse do controle da poluição e da
preservação do mencionado meio;
IX – efetuar inspeções em estabelecimentos, instalações e sistemas que
causem ou possam causar a emissão de poluentes; (...)
A2.4. Lei nº 9.509/97 – da Política Estadual do Meio Ambiente (Lei
Trípoli)
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A lei dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação. O Artigo 2º, Capítulo I, estabelece os
princípios da Política Estadual, entre outros, a prevenção e recuperação do meio
ambiente degradado, a informação da população sobre o nível da poluição e a
obrigação do poluidor de recuperar danos causados.
O Artigo 2º, Inciso I, dispõe sobre a necessidade de prevenir a degradação
e promover a recuperação do meio ambiente degradado:
I – adoção de medidas, nas diferentes áreas de ação pública e junto ao
setor privado, para manter e promover o equilíbrio ambiental e a melhoria da
qualidade ambiental, prevenindo a degradação em todas as suas formas e
impedindo ou mitigando impactos ambientais negativos e recuperando o meio
ambiente degradado.
O Inciso VIII coloca como princípio o fornecimento à população de
informações ambientais, mostrando a necessidade e importância da existência de
um cadastro de áreas contaminadas em nível estadual e/ou municipal para que se
tenha essas informações organizadas para atender a essa demanda.
VIII – informação da população sobre os níveis de poluição, a qualidade do
meio ambiente, as situações de risco de acidentes, a presença de substâncias
nocivas e potencialmente nocivas à saúde e ao meio ambiente, nos alimentos, na
água, no solo e no ar, bem como o resultado das auditorias a que se refere o
Inciso VII deste artigo.
O Inciso XVII dispõe sobre as responsabilidades do poluidor:
XVII – imposição ao poluidor de penalidades e da obrigação de recuperar
e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de
recursos ambientais com fins econômicos, através de atos administrativos e de
ações na justiça, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei,
incumbindo, para tanto, os órgãos competentes, da administração direta, indireta e
fundacional da obrigação de promover as medidas judiciais para a
responsabilização dos causadores da poluição e degradação ambiental,
esgotadas as vias administrativas.
Como objetivo, a Política Estadual do Meio Ambiente, através da lei, dispõe:
Art. 4º – A Política Estadual do Meio Ambiente visará: (...).
V – à imposição ao poluidor, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os
danos causados (...)
O Capítulo II estabelece o Sistema Estadual de Administração da Qualidade
Ambiental – SEAQUA e dá a estrutura administrativa pelo Órgão Central (SMA),
pelos Órgãos Executores, Órgãos Setoriais e Órgãos Locais.
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A2.5. Decreto nº 32.955/91 regulamenta a Lei nº 6.134, de 2/6/88, que
dispõe sobre a preservação dos depósitos naturais de águas
subterrâneas do Estado de São Paulo
Regulamento da Lei nº 6.134/88.
No Capítulo II, Seção II, trata dos resíduos sólidos, líquidos ou gasosos.
Art. 16º – Os resíduos, sólidos, líquidos ou gasosos provenientes de
quaisquer atividades somente poderão ser transportados ou lançados se não
poluírem águas subterrâneas.
Na Seção III, há regulamentos para projetos de disposições de resíduos no
solo, bem como a obrigação de monitoramento pelo empreendedor e a obrigação
de remediação em casos de alterações na qualidade da água.
§ 3º – Se houver alteração estatisticamente comprovada, em relação aos
parâmetros naturais de qualidade da água nos poços a jusante, por ele causada, o
responsável pelo empreendimento deverá executar as obras necessárias para a
recuperação das águas subterrâneas.
A2.6. Lei nº 9.999/98
A Lei nº 9.999/98 altera a Lei nº 9.472, de 30 de dezembro de 1996, que
disciplina o uso de áreas industriais.
A lei destaca o fato de que contaminações existentes em áreas localizadas
em zonas de uso predominantemente industrial são cruciais para permitir ou não
um uso mais nobre, p. ex. uso residencial.
Artigo 1º – nas Zonas de Uso Predominantemente Industrial – ZUPI,
divididas nas subcategorias ZUPI-1 e ZUPI-2, de que tratam os Artigos 6º, 7º e 8º
da Lei nº 1.817, de 27 de outubro de 1978, poderão ser admitidos os usos
residencial, comercial, de prestação de serviços e institucional quando se tratar de
zona que tenha sofrido descaracterização significativa do uso industrial e não haja
contaminação da área, mediante parecer técnico do órgão ambiental estadual,
desde que o uso pretendido seja permitido pela legislação municipal.
A2.7. Outras normas

85

As seguintes leis estaduais têm uma certa relevância indireta para o
problema de áreas contaminadas:
- Lei nº 898/75 (com redação dada pela Lei nº 3.746/83 e Lei nº 7.384/91)
disciplina o uso do solo para a proteção dos mananciais.
- Lei nº 1.817/78 estabelece os objetivos e as diretrizes para o
desenvolvimento industrial metropolitano e disciplina o zoneamento industrial, a
localização, a classificação e o licenciamento de estabelecimentos industriais na
RMSP.
- Lei nº 6.134/88 dispõe sobre a preservação dos depósitos naturais de
águas subterrâneas do Estado de São Paulo.
Art. 4º – As águas subterrâneas deverão ter programa permanente de
preservação e conservação, visando ao seu melhor aproveitamento.
§ 3º – Para os efeitos desta Lei, considera-se poluição qualquer alteração
das propriedades físicas, químicas e biológicas das águas subterrâneas que
possa ocasionar prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar das populações
(…).
- Lei nº 7.663/91 estabelece normas de orientação à Política de Recursos
Hídricos, bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos
Hídricos.
- Lei nº 7.750/92 dispõe sobre a Política de Saneamento do Estado de São
Paulo.
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ANEXO B – VALORES ORIENTADORES PARA SOLOS E PARA ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS NO ESTADO DE SÃO PAULO
VALORES ORIENTADORES
Solos (mg/kg)
Substância
Alumínio
Arsênio
Bário
Cádmio
Chumbo
Cobalto
Cobre
Cromo
Ferro
Manganês
Mercúrio
Molibdênio
Níquel
Prata
Selênio
Zinco
Benzeno
Tolueno
Xileno
Pentaclorofenol
Fenol

Águas
Subt. (µg/l)

Intervenção
Referência Alerta Agrícola Residencial Industrial Intervenção
AP Max
200
3,50
15
25
50
100
10
75
150
300
400
700
700
<0,5
3
10
15
40
5
17
100
200
350
1200
10
13
25
40
80
100
30
35
60
100
500
700
2000
40
75
300
700
1000
50
300
100
0,05
0,5
2,5
5
25
1
<25
30
50
100
120
250
13
30
50
200
300
50
0,25
2
25
50
100
50
0,25
5
10
60
300
500
1000
1500
5000
0,25
0,6
1,5
3
5
0,25
30
40
140
170
0,25
3
6
15
300
0,01
2
5
15
9
0,3
5
10
15
0,1

Fonte: adaptado de Casarini et al. (2001)
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ANEXO C – ÁRVORE DE DECISÃO PARA FITORREMEDIAÇÃO EM SOLO
CONTAMINADO.
Adaptado de ITRC (1999).
SIM
NÃO
SIM

As condições climáticas são adequadas à espécie selecionada?
O tempo ou espaço é um fator limitante?

SIM

O contaminante está fisicamente dentro da faixa da planta proposta?
O contaminante possui
concentrações fitotóxicas?

NÃO

SIM
SIM

NÃO

NÃO

Todos os compostos podem
ser removidos ou tratados?

NÃO

Os microorganismos da rizosfera e as enzimas produzidas pela planta degradarão
os contaminantes alvo e seus produtos metabólicos são aceitáveis?

SIM

SIM

A planta degradará o contaminante depois de
absorvido e os produtos metabólicos são aceitáveis?

As plantas transpirarão os
contaminantes ou produtos
metabólicos?

NÃO

A taxa de transpiração é
aceitável para este local?

SIM

NÃO
SIM

Controles de engenharia podem torná-la
aceitável?

SIM

SIM

A disposição final do
contaminante ou produto
metabólico é aceitável?

NÃO

SIM

A planta constitui um resíduo se colhida?

NÃO

Pode-se prevenir a transferência
do contaminante da planta para
humanos ou animais?

SIM

O contaminante ou produto
metabólico pode ser imobilizado
para níveis aceitáveis?

SIM

O resíduo da planta pode ser disposto economicamente?
A Fitorremediação tem potencial
para ser efetiva no local.

SIM

O nível de acumulação é aceitável
para este local durante todo o
crescimento da planta?

NÃO

SIM
NÃO

NÃO

A planta acumulará o contaminante
ou produtos metabólicos depois de
absorvidos?

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

A Fitorremediação não é uma boa
opção para o local.

NÃO

NÃO
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ANEXO D – FOTOS

Foto 1 – Vista dos tanques de estocagem de creosoto na área da Usina de
Preservação de Madeiras do IPT, no Jaguaré – SP.

Foto 2 – Vista geral da Usina de Preservação de Madeiras do IPT, no Jaguaré –
SP
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Foto 3 – Local de armazenagem de creosoto (sem os tanques) com visível
derramamento no solo.

Foto 4 – Área livre na Usina – Jaguaré, SP. Local de maior concentração de
contaminação, hoje utilizada como área de lazer pela comunidade
carente.
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Foto 5 – Ponto de coleta de amostra de solo.

