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RESUMO
Este trabalho estudou a origem e as características de resíduos depositados
em 07 células de contenção, em uma área localizada contígua à Rua Cápua em
Santo André-SP. Esta área foi utilizada como bota-fora de escavação de solo das
Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo (IRFM), antiga produtora do pesticida BHC,
localizada em São Caetano do Sul - SP. Estes resíduos possuem
hexaclorociclohexano (HCH) na sua composição. Este trabalho analisou as
concentrações presentes desse composto e de seus principais isômeros (alfa [αHCH], beta [β-HCH], delta [δ-HCH] e gama [γ-HCH]), em amostras de resíduos
coletadas nas 07 células. O objetivo foi o de caracterizar e classificar estes resíduos,
além de, a partir de ensaios de lixiviação e solubilização conforme a NBR 10.004/04 e
lixiviação em coluna conforme ASTM D5084/03, obter informações a cerca da
disponibilidade do HCH destes resíduos para o meio físico. Os ensaios realizados
revelaram que a concentração média da somatória de HCH (Σ-HCH) dos resíduos
dispostos nas 07 células é de 420 mg/kg, sendo que os isômeros que apresentaram
maiores concentrações foram, em ordem decrescente: α-HCH (312 mg/kg), β-HCH
(85 mg/kg), δ-HCH (15 mg/kg) e γ-HCH (8 mg/kg). No total, estima-se que as 07
células contêm uma massa calculada de 12 toneladas de Σ-HCH. Os ensaios de
lixiviação segundo a NBR 10.005/04 disponibilizaram para os extratos lixiviados
concentrações de Σ-HCH variando entre 0,12 a 2,63 mg/L, com maiores
concentrações do isômero α-HCH, seguido do β-; γ- e δ-HCH. Os ensaios de
solubilização segundo a NBR 10.006/04 disponibilizaram para os extratos
solubilizados concentrações de Σ-HCH variando entre 0,06 a 2,83 mg/L, com maiores
concentrações de α-HCH, seguido do β-; δ- e γ-HCH. Este ensaio demostrou que,
apesar do HCH ser um composto praticamente insolúvel em água, este tendeu a
solubilizar-se a partir de todas as amostras analisadas, atingindo e ultrapassando os
valores máximos permitidos indicados pela NBR 10.004/04 para o isômero γ-HCH, e
por várias outras legislações como: CONAMA 357/05 para água classe I e III
(consumo humano); USEPA (2010) para água de torneira e; CETESB (2005),
CONAMA 420/09 e Lista Holandesa para água subterrânea. O ensaio de lixiviação em
coluna, conforme a ASTM D5084/03, foi o que apresentou a menor solubilização do
HCH, com concentrações de Σ-HCH variando entre 0,05 a 1,37 mg/L, com maiores
concentrações de α-HCH, seguido do β-; δ- e γ-HCH. Este ensaio indicou que estes
resíduos apresentam uma baixa condutividade hidráulica, variando de 10 -7 a 10-8 m/s.
Apesar da alta concentração de HCH apresentada nos resíduos da Rua Cápua, em
razão da baixa solubilidade deste composto, detectada no estudo realizado, e da
baixa condutividade hidráulica do resíduo estudado, as concentrações de HCH dentro
destas células se mantêm altas.

Palavras Chaves: áreas contaminadas, pesticida organoclorado, ensaio de coluna,
classificação de resíduos sólidos, caracterização geoambiental, resíduos industriais.

ABSTRACT
Characterization of waste Hexaclociclohexano (HCH): case study of Capua
Street –Santo André - SP
This work studied the origin and characteristics of waste deposited in 07 trenches
containment, in a site located adjacent to Capua Street in Santo André-SP. This site
was used as a deposite of the waste and sediments of the Industries gathered by
Francisco Matarazzo (IRFM), former producer of the pesticide BHC, located in São
Caetano do Sul - SP. These wastes have hexachlorocyclohexane (HCH) in its
composition. This study detected the concentrations of this compound and its principal
isomers (alpha [α-HCH], beta [β-HCH], delta [δ-HCH] and gamma [γ-HCH]) in the
waste samples collected in the 07 trenches. The objective was to characterize and
classify these wastes, using leaching and solubilization tests according to NBR
10.004/04 standard and leaching column testing according to ASTM D5084/03
standard, to evaluante availability of the HCH isomers to physical environment. The
tests showed that the average concentration of the total HCH (Σ-HCH) in the 07
trenches is 420 mg / kg, and the isomers with the highest concentrations were, in
ascending order: α-HCH (312 mg / kg), β-HCH (85 mg / kg), δ-HCH (15 mg / kg), and
γ-HCH (8 mg / kg). Overall, it is estimated that the 07 trenches contain a calculated
mass of 12 tonnes of Σ HCH. The leaching tests, according to NBR10.005/04, made
available for the extracts leached Σ-HCH concentrations ranging from 0.12 to 2.63
mg/L, with more concentrations of α-HCH before β-, γ- and δ-HCH. The solubilization
test according to NBR 10.006/04 made available for the extracts leached Σ-HCH
concentrations ranging from 0.06 to 2.83 mg/L, with more concentrations of α-HCH
before β-, δ- and γ-HCH. This assay demonstrated that, despite of a HCH be
practically insoluble in the water, it tends to solubilize up from all samples, reaching
and exceeding the maximum permissible values specified by the NBR 10.004/04 for ΥHCH isomer, and others regulations, such as CONAMA 357/05 for water class I and III
(human consumption), USEPA (2010) for tap water and; Cetesb (2005), CONAMA
420/09 and Dutch List to groundwater. The column leaching tests, according to ASTM
D5084/03 was presented the lower solubility of HCH with Σ-HCH concentrations
ranging from 0.05 a 1.37 mg/L, with more concentrations of α-HCH before β-, δ- and γHCH. This assay indicated that these residues have a low hydraulic conductivity
ranging from 10-7 a 10-8 m/s. Nevertheless the high concentration of HCH presented in
these residues, due to the low solubility of HCH detected in this studies, and low
hydraulic conductivity of the studied waste, HCH concentrations within these cells
maintained high.
Keywords: contaminated sites, organochlorine pesticides, leaching column test,
classification of solid waste, geo-environmental site characterization, industrial waste
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INTRODUÇÃO
O termo “área contaminada” indica um local cujo solo e seus compartimentos
sofreram dano ambiental. Este dano pode ocasionar a perda de funções naturais ou
legalmente garantidas. Devido ao solo ter sido considerado por muito tempo como um
receptor de substâncias nocivas descartáveis, de todos os tipos de resíduos, inclusive
industriais, hoje existem diversas áreas contaminadas com todo tipo de substância
química. Acredita-se que o solo contém um alto poder tampão e de autodepuração,
porém, essa capacidade é constantemente ultrapassada pela excessiva deposição de
resíduos e substâncias tóxicas, resultando na contaminação deste.
Durante um processo de investigação de uma área contaminada é fundamental
a identificação dos poluentes presentes na área, que podem envolver o conhecimento
das características de cada composto, em termos de sua origem, tipos, propriedades
físicas, químicas e biológicas (peso molecular, toxicidade, solubilidade em água,
pressão de vapor, etc). Além disso, é importante também estabelecer os processos
de transporte e imobilização ambiental (degradabilidade, persistência, bioacumulação,
mobilidade), além de reconhecer os subprodutos de origem nos processos de
degradação dos contaminantes (CETESB, 2005).
Entre as décadas de 1940 e 1980 uma importante fonte de contaminação
ambiental foi a produção e utilização de pesticidas organoclorados como o DDT
(Dicloro-Difenil-Tricloroetano) e o BHC. Estes pesticidas eram muito utilizados no
controle de insetos transmissores de doenças e pragas da agricultura. Estas
substâncias, devido a sua alta persistência no ambiente, são consideradas “Poluentes
Orgânicos Persistentes” (POP) (CANIZARES, s.d.). O hexaclorociclohexano (HCH),
ingrediente ativo do BHC, está listado na relação dos POP chamados de “12 sujos”,
da Convenção de Estocolmo, compostos estes que devem ser eliminados
globalmente de sua produção e uso. Apesar de hoje existir um controle da produção,
uso e emissão destes compostos, existe uma grande quantidade de áreas
contaminadas por organoclorados.
Em 1987, uma área localizada na Rua Cápua, Santo André - SP foi utilizada
como bota-fora de resíduos de escavação de solo provenientes da Indústrias
Reunidas Francisco Matarazzo (IRFM), principal fabricante de BHC de São Paulo,
localizada em São Caetano do Sul - SP. As análises realizadas pela Companhia
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Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) nestes resíduos, no mesmo ano da sua
deposição, constataram uma concentração de HCH de 3.100 mg/kg (CETESB, 1988).
Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de caracterizar e classificar estes
resíduos, analisando a possibilidade destes estarem contaminando a área da Rua
Cápua; detectar a fonte e a extensão da contaminação desta área; além de analisar o
comportamento do HCH nestes resíduos e a toxicidade destes.
Este estudo se concentrou na caracterização destes resíduos dispostos no
local, bem como na avaliação da presença, das concentrações e comportamento do
poluente organoclorado hexaclorociclohexano – HCH e seus 4 principais isômeros:
alfa (α-HCH), beta (β-HCH), delta (δ-HCH) e gama (γ-HCH). Para fins de comparação,
também foi utilizada uma amostra do pesticida BHC puro, obtida através de um
fazendeiro do Paraná. A partir de ensaio de lixiviação e solubilização segundo a NBR
10.004/04 e ensaio de lixiviação em coluna segundo a ASTM D5084/03, pretendeu-se
avaliar o potencial de solubilização, lixiviação e mobilidade do HCH nas amostras e
condições testadas. Também foram realizados estudos da influência que diferentes
metodologias de preparação de amostras têm sobre os resultados de análises
químicas de concentração de HCH.
No ano de 2010, um projeto foi aprovado pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), denominado de “Validação de
tecnologias de remediação de áreas contaminadas por organoclorados” que seria
realizado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), no
qual se iniciou uma investigação detalhada da contaminação da Rua Cápua. A equipe
do projeto iniciado em 2010, conta com pesquisadores do IPT pertencentes ao
Laboratório de Resíduos e Áreas Contaminadas (LRAC) do Centro de Tecnologias
Ambientais e Energéticas (CETAE); ao Laboratório de Análises Químicas (LAQ) do
Centro de Metrologia em Química (CMQ); entre outros laboratórios especializados
que se concentraram no estudo de tecnologias de remediação.
Este estudo é parte integrante do projeto aprovado pelo BNDES, além de outro
projeto realizado pelo IPT, em 2009, de investigação confirmatória, apresentado no
Relatório nº 115.053-205 (IPT, 2009b). Este trabalho foi fundamental para fornecer
parâmetros geotécnicos dos resíduos para o projeto do BNDES e para simular a
viabilidade técnica e econômica de seu posterior tratamento in situ.
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OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho é realizar um estudo de classificação e
caracterização de amostras de resíduos provenientes de uma área localizada na Rua
Cápua,

Santo

André

-

SP,

que

contém

como

constituinte

principal

o

hexaclorociclohexano (HCH). A partir de ensaios de lixiviação e solubilização, visouse obter informações a cerca do comportamento do HCH, quanto à liberação e
disponibilidade, nas condições testadas.

As atividades foram:
a)

Realização de um levantamento histórico e bibliográfico sobre o HCH e sua
origem;

b)

Determinação da massa de HCH presente em resíduos depositados na Rua
Cápua;

c)

Caracterização dos resíduos, de maneira a fornecer parâmetros físico-quimicos
para a investigação detalhada e plano de intervenção da área;

d)

Teste da influência que diferentes metodologias de preparação de amostras
têm nos resultados de análises químicas de concentração de HCH;

e)

Estimativa da transferência de massa de HCH durante estes ensaios para os
líquidos extratores.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
1.1

O organoclorado Hexaclorociclohexano (HCH): síntese, uso como
pesticida e principais características físico-químicas e toxicológicas

O termo organoclorado, no qual o HCH se inclui, refere-se a substâncias que
apresentam em sua estrutura molecular uma cadeia variável de carbonos interligados
basicamente por íons de cloro e hidrogênio (CAVERO, 1982). Existem mais de 11 mil
substâncias organocloradas (SARDI, [s.d.]) e, segundo o Greenpeace [s.d.], os
organoclorados são distribuídos em três classes conforme sua origem:


Pesticidas: usados no controle de pragas e insetos;



Substâncias químicas industriais: PCB’s (Bifenilas policloradas) - utilizados em
produtos como os transformadores e;



Subprodutos químicos ou não intencionais: Dioxinas e furanos - que são
emitidos de incineradores na queima de lixo tóxico e também emitidos no
processo de fabricação do PVC.
Os compostos organoclorados passaram a ser proibidos após o lançamento de

um livro chamado “Primavera Silenciosa”, por Rachel Carson em 1962. A autora
relata na sua obra, o desaparecimento dos pássaros na primavera, ao longo das
margens do Mississipi (CARSON, 1962), sugerindo que o DDT poderia ser o
responsável. Após a publicação deste livro, houve uma mobilização da população dos
Estados Unidos, que passaram a exigir a proibição do uso destas substâncias
(MOREIRA, 2007).
Estas substâncias, além de serem muito persistentes, tem capacidade de
dispersão global considerável, podendo ser encontrados após décadas da sua
liberação em diferentes regiões do planeta (WHO, 2004). Apresentam migração
preferencial de regiões quentes para regiões frias (GRISOLIA, 2005), por isso, são
encontrados em regiões onde nunca foram utilizados como, por exemplo, nas regiões
árticas e antárticas, com uma persistência muito maior, sendo detectadas em tecido
adiposo de leões marinhos e outros mamíferos aquáticos (GRISOLIA, 2005).
Apesar de estes pesticidas terem evitado milhares de mortes por várias
doenças transmitidas por insetos, principalmente a malária, estes compostos
passaram a ser utilizado sem controle, não apenas no manejo de insetos
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transmissores de doenças, como também de pragas da agricultura, sem levar em
consideração que estas “são substâncias químicas não seletivas, que têm poder para
matar toda espécie de insetos – tanto os “bons” como os “maus”” (CARSON, 1962,
pg. 17).

1.1.1 Síntese do HCH
Em 1825, o HCH foi sintetizado pela primeira vez na França, por Michael
Faraday (1791-1867). Este cientista reagiu o benzeno com cloro na presença de luz
solar (DOMINGUEZ, 2001), produzindo um pó branco (CUNHA, 1997). Meunier
descobriu a existência dos isômeros α−HCH e β−HCH, em 1912 (ALMEIDA, 1962). O
isômero γ−HCH foi separado pela primeira vez por Van Der Linden e este isômero
passou a ser chamado de Lindano. Van Der Linden também separou o isômero
δ−HCH (MARICONI, 1981).
A síntese do HCH forma uma mistura de diferentes isômeros e, dependendo do
processo, diferentes concentrações de 07 principais isômeros de HCH, variando com
as seguintes percentagens: α−HCH: 60-70%; β−HCH: 5-12%; γ−HCH: 10-15%;
δ−HCH: 6-10%; ε−HCH: 3-4% (ATSDR, 2005).
Após ser sintetizado pela primeira vez, o HCH foi esquecido e só começou a
ser utilizado por volta de 1914, na 1ª Guerra Mundial, como gás tóxico. Em 1943 foi
descoberto seu poder inseticida (CHAVES, 1973; WHO, 1991).
Na 2ª Guerra Mundial ele foi utilizado não mais como gás tóxico e sim como
pesticida, para o controle de epidemias, em especial, a peste, a doença de chagas e a
Leishmaniose (BIJOS, 1961, apud DOMINGUEZ, 2001). Historicamente, O HCH foi o
pesticida organoclorado mais produzido e utilizado (JIT, 2010), estimando-se uma
utilização mundial de 10 milhões toneladas (LI, 2005), resultando em milhares de
áreas contaminadas.
Conforme já mencionado, o HCH está na lista dos Poluentes Orgânicos
Persistentes (POPs) da Convenção de Estocolmo, junto com os chamados “12 sujos”,
os quais referem-se a compostos que devem ser eliminados globalmente,
restringindo-se gradualmente sua produção e uso. O HCH foi incluso na lista dos
POPs em 2009, quando a Conferência das Partes da Convenção de Estocolmo
aprovou, em Geneva, a alteração dos Anexos A, B e C da Convenção de Estocolmo
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(UNITED NATIONS, 2001) para a inclusão de nove novos POPs que, dentre eles
estão os compostos α-, β- e γ-HCH.

1.1.2 O HCH como Pesticida (T-HCH e Lindano)
Os pesticidas são, normalmente, misturas de um produto concentrado,
chamado produto técnico, que contém uma porcentagem do ingrediente ativo,
misturado com outras substâncias que facilitam a sua aplicação. Essas substâncias
utilizadas para facilitar a aplicação são chamadas de ingredientes inertes e
representam as frações não ativas do produto técnico (CAVERO, 1982).
A mistura de isômeros de HCH, resultante na sintetização deste, passou a ser
chamado de HCH grau técnico, ou T-HCH que, por volta de 1943, após a descoberta
dos seus poderes inseticidas, passou a ser utilizado para a formulação do pesticida
popularmente conhecido como BHC, amplamente utilizado agricultura. Mais tarde foi
descoberto

que

apenas

o

isômero

gama

possuía

atividades

inseticidas

(DOMINGUEZ, 2001), e foi identificado como o princípio ativo do T-HCH (CUNHA,
1997). Conforme pode ser visto na Tabela 1, todo o poder tóxico do inseticida T-HCH
é determinado pelos 10-12% do isômero γ-HCH, ou seja, os outros 88-90%
praticamente não possuem poderes inseticidas (MARICONI, 1981). Apesar disso,
quando o isômero γ-HCH é utilizado puro, a ação é mais lenta sobre os insetos do
que a mistura de isômeros, sendo, às vezes, menos eficaz (MARICONI, 1981).
Tabela 1 - Poder tóxico sobre os insetos.
Isômero
Alfa (α)

Insignificante

Beta (β)

Não tóxico

Toxicidade

Gama (γ)

De 500 a 1.000 vezes mais tóxico que o α
De 5.000 a 10.000 vezes mais tóxico que o δ

Delta (δ)

Insignificante (1/10 de α)

Épsilon (ε)
Fonte: Mariconi, (1981)

Não tóxico

O pesticida HCH (hexaclorociclohexano) é erroneamente chamado de BHC
(hexaclorobenzeno / hexacloreto de benzeno) que, de acordo com a International
Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), esta designação está incorreta e é
ainda amplamente utilizada, especialmente sob a forma de sua abreviatura (BHC),
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composto este que não possui poderes inseticidas (ALMEIDA, 1962). O composto é
chamado de gama-HCH por Who (1991), mas gama-BHC por FAO (1977 1998).
Portanto, a abreviação do seu nome para BHC é incorreta, sendo HCH a abreviação
correta. Embora esta denominação tenha sido difundida largamente, deve ser evitada
por expressar quimicamente outra substância (CUNHA, 1997).
Os inseticidas formulados com base em HCH eram em pó, granulado, pómolhável, solução, concentrado emulsionável ou aerossol. Os pesticidas em pó,
segundo Cavero (1982), são normalmente constituídos de preparações secas
apresentando, geralmente, 1 a 10% de ingrediente ativo e 85 a 99% de inerte. Os
inertes podem ser botânicos, minerais como enxofre, silicatos, argilas (atapulgita,
caulinitas e montmorilonitas), pirofilitas e talco ou sintéticos como dióxido de sílica
precipitado e carbonato de cálcio precipitado, sendo os inertes mais normalmente
utilizados as pirofilitas e o talco. O T-HCH era produzido principalmente na forma de
pó com 1; 1,5; 2; 3; 9 e 12% de ingrediente ativo (γ-HCH), usados no solo misturado
ou não a adubos (MARICONI, 1981).
O pesticida T-HCH foi utilizado no mundo inteiro no controle de insetos
transmissores de doenças e no controle de pragas da agricultura em cultivo de frutas,
vegetais, reflorestamento, entre outras culturas (IPT, 2009). No Brasil foi utilizado para
controlar infestações de besouros, brocas, burrinhos, cigarrinhas, cupins, formigas,
gafanhotos, moscas, mosquitos, pulgões, algumas lagartas, alguns percevejos
(ALMEIDA, 2007; MARICONI, 1981) e escorpiões, porém, não surtia efeito contra
algumas pragas como, por exemplo, ácaros e cochonilhas, inclusive aumentando a
população destes insetos após a sua aplicação (MARICONI, 1981).
Segundo Cavero, (1982), o BHC possuía as seguintes características,
conforme apresentado no Quadro 1.
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Nome técnico
Nome químico
Fórmula bruta
Nome comercial

BHC
1,2,3,4,5,6 Hexaclorociclohexano
C6H6Cl6
Agroceres BHC 1,5/3; Gamapó 1,5; Begaplan 1,5; Bertilatox 3; Begatila
1,5/2,0/12% PM; Bertilla; Brasitox 1.5/2,5/12%; BHC 1,5 Matarazzo;
BHC Pikapau Super 3/12% PM; BHC Nortox 30; BHC Unisul 2/3%;
Cebidol 2%; Campocidol 1,5%; Matarazzo 1/2/3/12% PM; Fantox 12%
PM; Capeta BHC 1,5/3; Mogitox 1/2/1,5/3%; Hexabel 3%; Inibra 1,5%,
Lavrador 3%; Zeta BHC 1/2,0%. ("Pó anti-Culex" pó de broca)
Formulações
Pó; pó molhável (PM), concentrado emulsionável (CE), granulado (G),
solução (Sol), formulação em óleo e aerosol.
Modo de agir
Contato, ingestão e fumigação.
Toxicidade
DL50 oral = 100mg/kg/pv; DL50 dermal = 500 a 1000mg/kg/pv.
Poder residual
Na solução do solo há acúmulo de 9 a 18 meses. Mesmo em contato
com a umidade, seu ingrediente ativo pouco se altera. Não deve ser
utilizado em horticultura e em fruticultura. Na fase leitosa das sementes
de gramíneas não se aconselha o uso deste agrotóxico, pois certos
isômeros fixam gosto desagradável, o mesmo acontecendo em
tubérculos, bulbos, rizomas e raízes. O tempo de desaparecimento do
T-HCH no solo vai de 3 a 10 anos, desaparecendo 95%.
Quadro 1 – Características gerais do pesticida BHC
Fonte: Cavero, 1982.

Por volta de 1947, após a descoberta do poder inseticida do isômero γ-HCH e,
em função dos outros isômeros causarem sérios inconvenientes, como, dentre eles,
fitotoxidês, odor penetrante e reações secundárias (MARICONI, 1981), e devido ao
sabor desagradável que este pesticida deixava nas culturas de solo tratado por ele
(WARE, 1989), alguns países passaram a produzir o HCH na sua forma mais pura.
Ou seja, após a sintetização do HCH era eliminada grande parte dos isômeros sem
valor, através de tratamentos por solventes apropriados e da cristalização fracionada
empregando as diferentes solubilizações dos isômeros (CUNHA, 1997), resultando
em maiores concentrações do isômero γ−HCH.
Existiu no mercado brasileiro o BHC concentrado com 30% ou 40% de γ-HCH.
Um exemplo deste procedimento de concentração do γ-HCH é o que era realizado na
Indústria Matarazzo, no qual, parte do T-HCH produzido era utilizado, antes de ser
moído, para a produção do HCH 40%. Conforme descrito por Freitas (2010), este era
misturado com metanol em dois misturadores com agitadores de hélice, a
temperatura ambiente e pressão atmosférica, providos de dois condensadores
multitubulares.
[...] o BHC proveniente dos britadores era misturado com metanol, em
dois misturadores de hélice, a temperatura ambiente e pressão
atmosférica, providos de dois condensadores multitubulares. O
metanol era empregado devido à alta solubilidade do isômero gama no
mesmo, o que permitia a separação deste isômero dos demais.
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Posteriormente era feita sua concentração pela evaporação do
solvente, obtendo-se o BHC alto teor (BHC 40%). (CUNHA, 1997)

O pesticida formulado com concentrações de no mínimo 99% de γ-HCH
passou a ser chamado de lindano. Os países desenvolvidos passaram a usar o
lindano, pesticida mais caro, enquanto que os países subdesenvolvidos utilizavam o
BHC (WALKER, 1999). O lindano possui várias aplicações, entre os quais, as mais
importantes são na agricultura, horticultura e silvicultura (para o tratamento de
sementes e como ectoparasito para o gado), principalmente no tratamento de
sementes de milho, cevada, aveia centeio, sorgo e trigo (ATSDR, 2005). Também foi
utilizado como biocida, como, por exemplo, na preservação da madeira, couro, lã,
algodão, protegendo a infestação de insetos. E em menores concentrações na
medicina e veterinária, no controle de ectoparasitas (ácaros, piolho, sarna) em seres
humanos e animais domésticos (HAUZENBERGER, 2002; ATSDR, 2005).
O lindano é um cristalino branco, sólido em condições ambientes, solúvel no
benzeno, acetona e outros solventes (MARICONI, 1981), que pode evaporar no ar
como um vapor incolor. Age por contato, ingestão e fumigação; era aplicado por
polvilhamento, pulverização ou aerossóis e possuía em média, a seguinte
composição: no mínimo 99% de γ-HCH e no máximo: 0,50% de α-HCH, 0,01% de βHCH, 0,02 de δ-HCH, 0,02% de ε-HCH e 0,45% de impurezas (MARICONI, 1981). O
Quadro 2 descreve as características gerais apresentadas pelo lindano (CAVERO,
1982).

Nome técnico
Nome químico
Grupo químico
Fórmula bruta
Nome comercial

Lindane
Isômero gama do 1,2,3,4,5,6 Hexaclorociclohexano
Organo-sintético-clorado
C6H6Cl6
Perfektan; Lindete; Lindamer; Nitropo; Lintox; Hexapuro; Isolin;
Lindabel; Gama-BHC; Gammexane; Agridane 20 CE, 25 PM;
Proquiltox-20; Café Sana 6; Lindane Agroeste 20; Exalin 1,5; Swingtox
Lindane; Agroceres AG-L20; Fertilindane 20; Lindane 20.
Formulações
pó; pó molhável (PM), concentrado emulsionável (CE) e aerossol.
Modo de agir
Contato, ingestão e fumigação.
Toxicidade
DL50 oral = 100mg/kg/pv; DL50 dermal = 500 a 1000mg/kg/pv.
Poder residual
07 a 12 dias na maioria dos vegetais e de 03 a 10 anos, com média de
06 anos no solo.
Quadro 2 – Características gerais apresentadas pelo pesticida Lindano
Fonte: Cavero, 1982
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Com relação às vantagens que o lindano tinha sobre o BHC, destacam-se as
seguintes (MARICONI, 1981):


Não tem odor desagradável, o que favorecia seu uso dentro das residências;



Em geral, não altera o gosto e odor das plantas e frutos polvilhados ou
pulverizados;



Menor efeito cumulativo no solo;



É menos prejudicial às bactérias e outros microrganismos do solo.
Segundo Barragat (1975), para se produzir 300 toneladas por ano de T-HCH,

com 40% do isômero gama, sem considerar os solventes do processo de purificação
do T-HCH, eram necessários 240 t/ano de cloro líquido e 90 t/ano de benzeno. O
tratamento do T-HCH com metanol ou ácido acético, seguido por cristalização
fracionada, concentrava o γ-HCH a 99,9% de pureza (IARC, 1979; apud: ATSDR,
2005) e a retirada do odor era realizada com a aplicação de ácido nítrico (SRI, 1987;
apud: ATSDR, 2005).
O processo de purificação do HCH gerava uma grande quantidade de resíduos,
uma vez que 80% do material inicial era descartado (CUNHA, 1997). Os resíduos
gerados eram constituídos, além de clorobenzeno, quase inteiramente dos demais
isômeros de HCH, ou seja, δ−HCH, ε−HCH e, principalmente, α−HCH e β-HCH
(WHO, 2004) que, conforme já mencionado, representavam juntos cerca de 60 a 84%
do HCH. Como não há nenhum uso indicado para este material, a maior parte dos
resíduos gerados foram armazenados de forma inadequada ou depositados no
ambiente (CUNHA, 1997).
Calcula-se que para cada tonelada de lindano produzido, cerca de 6 a 10
toneladas dos outros isômeros, principalmente α-HCH e β-HCH, foram produzidas na
forma de resíduos, portanto, grandes quantidades de α-HCH e β-HCH, estão
presentes no ambiente (UNEP, 2011), o que causa um grande impacto ao meio
ambiente, pois, apesar de apenas o γ−HCH apresentar atividade inseticida, todo o
grupo HCH é considerado tóxico e potencialmente carcinogênico (WALKER, 1999).
Além da geração de resíduos do próprio HCH, existem evidências de que em alguns
processos para manufaturar o γ-HCH, baixos níveis de dioxina podem ser gerados
(WHO, 1991).
Entre os anos de 1952 a 2001 estima-se que foram produzidos cerca de 6
milhões de toneladas de T-HCH (Li, 1998) e 720.000 toneladas de lindano
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(VOLDNER e LI, 1995; HAUZENBERGER, 2002). Dos seis milhões de toneladas de
T-HCH utilizados no mundo, 4 milhões de toneladas foram utilizados entre os anos de
1952 a 1984 (LI, 1999). Por volta de 1968 o HCH começou a ser restrito
gradualmente, na Hungria, sendo em 1971 totalmente proibido no Japão.
O Japão foi um dos primeiros países a proibir totalmente o uso do HCH, tanto
do T-HCH quanto do lindano, principalmente por causa da poluição ambiental. Na
Figura 1, estão apresentados os anos da proibição e restrições em alguns países,
porém, em alguns países ocorre uma diferenciação entre T-HCH e lindano e em
outros não. Isto pode ocorrer talvez pelo fato de que, nos países mais desenvolvidos
era utilizado apenas o lindano e o T-HCH ser considerado produto de baixa qualidade.
Outra possibilidade é a confusão que se faz com as nomenclaturas: BHC e HCH ou,
até mesmo, T-HCH e lindano. No caso do Brasil, por exemplo, foi restrito o uso do
BHC e do lindano, mas o HCH ou até mesmo o T-HCH, não são citados. O BHC
citado

na

legislação

brasileira

causa

confusão,

denotando

o

composto

hexaclorobenzeno, porém, provavelmente refere-se ao pesticida T-HCH.
É importante notar na Figura 1 que todos os países que fizeram diferenciação
entre T-HCH e lindano, proibiram a utilização do T-HCH, enquanto que para o lindano,
alguns ainda permitem o uso em casos específicos ou, até mesmo, totalmente
permitido, como é o caso da Índia e da Grã-Bretanha. Segundo Hauzenberger (2002),
a permissão ou não da utilização do lindano passou a ser considerado um problema
mundial. Alguns especialistas consideram o lindano uma ferramenta indispensável
para a segurança e o controle de insetos resistentes e transmissores de doenças.
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1942
1948
1950

T-HCH - início da produção
T-HCH - início da produção
T-HCH - início da produção
T-HCH - Início da produção
T-HCH - início da produção
T-HCH - início da ptodução

1952

T-HCH - início da produção

1954

T-HCH - início da produção

1956

Lindano - Início da produção
Lindano - início da produção

1957

T-HCH - término da produção

1958

Lindano - início da produção

LEGENDA
Estados Unidos
Japão
Rússia
Alemanha
Brasil
Egito
China
República Checa
Eslováquia
Hungria
Polônia
Índia
Azerbaijão

T-HCH - início da produção

Finlândia

1966

T-HCH - início da produção
Lindano - término da produção

1968

Lindano - severamente restrito

1970

Lindano - término da produção

Portugal
Gra Bretanha
Suécia
Suiça
Bélgica

1971

HCH - Proibição do uso

Holanda

1972

Lindano - severamente restrito

1974

T-HCH - Proibido

Áustria
Noruega
Bulgária
México
Moldávia
Espanha
Dinamarca
França

1960

1979

T-HCH - Proibido
Lindano passou a ser produzido
Lindano - restrito
T-HCH - Proibido

1982

Lindano - término da produção

1983
1984

T-HCH - Proibição
T-HCH - término da produção

1976
1978

1985

T-HCH - severamente restrito
Lindano - severamente restrito
T-HCH - término da produção

1986

Lindano - severamente restrito

1987

Lindano - proibido

1988

1989

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2000
2002
2003

Lindano - proibido

Itália
União européia
T-HCH - Proibido
T-HCH - Severamente
restrito
Lindano - Proibido
Lindano - Severamente
restrito
HCH - Proibido

Lindano - severamente restrito
T-HCH - proibido; Lindano - proibido
T-HCH - término da produção
T-HCH - proibido
Lindano - severamente restrito
T-HCH- restrito
T-HCH - restrito
Lindano - severamente restrito
Lindano - proibido
Lindano - proibido
Lindano - proibido
Lindano - proibido
Lindano - proibido
T-HCH - proibido
Lindano - proibido
Lindano - início da produção
Lindano - proibido
T-HCH - proibido
Lindano - severamente restrito
Lindano - proibido
Lindano - severamente restrito
Lindano - severamente restrito

Figura 1 – Histórico de uso do HCH como pesticida em vários países
Fonte: elaborado pela autora.
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Em 1998 foi feito um levantamento, pela Food and Agriculture Organization
(FAO), da quantidade de pesticidas estocados no mundo e foram encontradas 2.785
toneladas de T-HCH, 304 toneladas de lindano e 45 toneladas de material de HCH
não especificado, espalhados em depósitos na África e no Oriente Médio (FAO,
1998).
Conforme já citado, estima-se uma produção mundial de 720.000 toneladas de
lindano e se considerarmos que para cada tonelada de lindano produzido, cerca de 6
a 10 toneladas dos outros isômeros, foram produzidos na forma de resíduos (UNEP,
2011), pode-se dizer que foram gerados de 4,3 a 7,2 milhões de toneladas de HCH,
(isômeros α−HCH; β−HCH; δ−HCH; e ε−HCH), no mundo, na forma de resíduos. Na
Tabela 2 estão apresentados alguns países que produziram HCH com os valores
aproximados de geração de resíduos.
Tabela 2 – Quantidade de HCH no mundo
T-HCH
País
Uso
Período
(kt)
Alemanha Oriental
1421
1948-19901
Alemanha Ocidental
*
*
Alemanha
França
Romênia
Rússia
Espanha
China
Japão
África do Sul
Estados Unidos
Índia
Brasil
Macedônia
Polônia
Eslováquia
Turquia
México

Lindano
Uso
(kt)
*
*

Período
*
*

*

*

*

*

5201

1948-19881

1,64

1992-19974

Resíduos de
HCH
(t)
127.4002
137.4002
236.0002 –
373.0003
330.0003 –
500.0002
310.0003
250.0003
200.0003
91.2003
76.0003
70.0003
65.0003
56.0003
50.0003
35.5003
35.0003
26.0003
23.5003
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
1.9601
1950-19901
*
*
1331
1948-19781
*
*
4.4641
1952-19831
*
*
1
1
400
1948-1973
*
*
*
*
*
*
3431
1948-19771
*
*
1.0571
1948-20001
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1321
1948-19941
*
*
3825
1970-19965
815
1970-19965
Europa
*
*
10,64 1992-19974
4
4
República Tcheca
60
1954-1977
3,36
*
217
1952-19787
*
*
Egito
4791
1947-19881
*
*
*Dados não disponíveis ou não encontrados
Fonte: elaborado pela autora
Fonte de dados: 1Li, (2005); 2Heinisch, (1994, apud Vijgen, 2006.); 3IHPA (2010);
4
Hauzenberger, (2004); 5Breivik (1999); 6Holoubek (2004); 7El-sebae (1993) (apud:
Barakat, 2003).
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No Brasil, o HCH foi largamente utilizado principalmente em São Paulo-SP
onde havia enormes plantações de café, no controle da larva Hypothenemus hampei,
ou broca do café e, graças ao HCH, a produção de café, tão abalada pela broca,
ressurgiu no Estado (MARICONI, 1981). Por este motivo, o pesticida BHC passou a
ser conhecido no Brasil pelo nome de “pó-de-broca" (BORGES, 1996). Estima-se que
foram produzidas no Brasil, entre os anos de 1962 a 1985, 98.583 toneladas de HCH,
(LI, 1999), com uma contaminação de 100.000 a 200.000 toneladas de solo através
do descarte de cerca de 50.000 toneladas de resíduos de HCH (LI, 1999).
As primeiras indústrias a iniciarem a fabricação de HCH no Brasil foram as
Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, em São Caetano do Sul - SP, no ano de
1947 (MATARAZZO, 1982), com capacidade de produção de 1.500 t/ano, chegando a
7.200 t/ano em 1973 (CHAVES, 1973); seguida da Companhia Eletroquímica
Fluminense em 1949, com capacidade de produção de 300 t/ano (CHAVES, 1973) e
em 1950 foram instalados o Instituto de Malariologia, na Cidade dos Meninos, no Rio
de Janeiro (DOMINGUEZ, 2001; CHAVES, 1973), com capacidade de produção de
1.000 t/ano; e a Eclor com capacidade de produção de 1.800 t/ano (CHAVES, 1973),
que foi desativada após o encerramento da produção do cloro (BARRAGAT, 1975).
Na década de 60, as fábricas de HCH começaram a ser desativadas e, a partir de
1963, apenas a Indústria Matarazzo produzia HCH no Brasil (CHAVES, 1973).
No ano de 1982, o uso veterinário, principalmente a aplicação no gado, já era
pouco utilizado, pois, conforme Cavero (1982) além de transmitirem sabor aos
alimentos passou a ser um produto detectado e determinado como resíduo de
produção, sendo estes barrados por certos mercados importadores. Em 1973 o HCH
vinha apresentando um consumo decrescente, porém, era considerado imprescindível
no controle do barbeiro – transmissor da doença de Chagas (BARRAGAT, 1975).
Devido a confusões referentes às nomenclaturas dos pesticidas com base em
HCH, existem alguns conflitos nas informações sobre a pureza do HCH produzido no
Brasil. Conforme Chaves (1973), o HCH em sua forma pura (lindano) nunca chegou a
ser produzido no Brasil, onde era produzido apenas o T-HCH. Porém, conforme
descrito pelo Ministério da Saúde (2002), o lindano foi fabricado por duas indústrias: a
Indústrias Reunidas Matarazzo e a Elclor, com provável início de fabricação em 1954,
com baixos custos no mercado, causando inclusive o encerramento da fabricação do
HCH pela Companhia Eletroquímica Fluminense, que passou a não ser vantajoso
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). Barragat (1975) descreve que o Ministério da
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Saúde exigia a produção do pesticida com, pelo menos, 30% do isômero gama,
porém, segundo o mesmo, a única indústria fabricante de HCH no Brasil, no ano de
1975, ou seja, a indústria Matarazzo, não possuía condições de instalações para a
produção do HCH concentrado. Mariconi (1981) também cita que o lindano nunca foi
fabricado no Brasil, e cita ainda que o seu largo uso e a sua produção no país não
seria possível pelas seguintes razões:


Se o lindano fosse produzido no Brasil, seria um produto bem caro;



O lindano é menos eficaz e de ação mais lenta que o T-HCH;



O T-HCH resolvia grande parte dos problemas da agricultura do país;



Outros tóxicos passaram a ser utilizados no lugar não só do T-HCH como
também do lindano.
Entretanto, entre os anos de 1979 a 1986, a Indústria Matarazzo produziu o T-

HCH purificado com 40% de γ-HCH (CETESB, 1994). Cavero (1982), também cita
que chegou a existir no mercado brasileiro o T-HCH pó-molhável com 30% de
princípio ativo. Barragat (1975) descreve que, no ano de 1975, foram importadas 7
toneladas de lindano para o Brasil e, segundo Mariconi (1981) e Barragat (1975), o THCH purificado chegou a ser comercializado no Brasil, através da importação do
pesticida com 30 a 35% de princípio ativo (gama-HCH).
Em 1985 foi aprovada no Brasil a Portaria nº 329 (BRASIL, 1985), que passou
a fazer parte do artigo 143 do Regulamento aprovado pelo Decreto 24.114 de 1934,
pelo Ministério da Agricultura (1985), de proibição da comercialização, uso e
distribuição de pesticidas organoclorados, destinados à agropecuária, a qual
descreve, no Parágrafo 1º:
[...] Proibir, em todo território nacional, a comercialização, o uso e a
distribuição dos produtos agrotóxicos organoclorados, destinados à
agropecuária, dentre outros: aldrin, bhc, canfenoclorado (toxafeno),
ddt, dodecacloro, endrin, heptacloro, lindani, endosulfan, metoxicloro,
nonacloro, pentaclorofenol, dicofol e clorobenzilato.

Porém, a Portaria descreve algumas exceções às proibições:
[...] Parágrafo único – Constitui exceção a proibição constante deste
artigo:
...c) O uso dos referidos produtos quando aplicados pelos órgãos
públicos competentes em campanhas de saúde pública de combate a
vetores de agentes etiológicos de moléstias.
d) a comercialização, o uso e a distribuição, em caráter emergencial
na agricultura, a critério da Secretaria Nacional de Defesa
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Agropecuária – SNAD, do Ministérios da Agricultura. (Alterado pela
Portaria 153, 07/07/1988).
e) a comercialização, o uso e a distribuição, quando destinado
exclusivamente à preservação de madeiras em conformidade com as
normas a serem estabelecidas pelo Instituto Brasileiro do
Desenvolvimento Florestal – IBDF. (Acrescentado pela Portaria 153
07/07/1988)

Portanto, o uso destes pesticidas ainda é permitido pelos órgãos públicos em
situações de emergência na agricultura e em epidemias de insetos transmissores de
doenças, assim como na preservação da madeira. O lindano, segundo a Resolução
n° 165 de 29 de agosto de 2003, tem produção e uso permitido para a preservação da
madeira com finalidade de registro no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA).
Até o início do ano de 1986 a Indústria Matarazzo ainda produzia o BHC que era
utilizado pelos órgãos públicos no combate a insetos transmissores de doenças
infecciosas (CETESB, 2005).
Apesar de tudo, o uso dos pesticidas organoclorados demonstrou, no passado,
ser de grande importância no controle de insetos transmissores de doenças, como a
malária e a doença de chagas, porém, o uso desenfreado na agricultura causou um
grande desequilíbrio ambiental e graves problemas de saúde, resultando em sua
restrição e proibição. Segundo Coura (1993), o uso do HCH no controle do inseto
transmissor da doença de chagas, principal vetor de doenças controlado pelo HCH,
representava menos de 5% do total utilizado no Brasil, sendo a maior parte utilizada
na agricultura.
Brasil
Início da
produção de THCH Indústria
Matarazzo (São
Paulo)

Companhia
Eletroqímica
Fluminense

Instalação do
Instituto de
Malariologia no
Rio de Janeiro e
da Eclor

1947

1949

1950

Instituto de
Malariologia
foi
desativado

1955
Anos

Figura 2 – Cronologia do HCH no Brasil
Fonte: elaborado pela autora

Indústria
Matarazzo
era a única
ainda
funcionando

Importação
de 7
toneladas
de lindano

Restrições
no uso do THCH e
lindano

Indústria
Matarazzo
desativada

1963

1975

1985

1986
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Tabela 3 – Produção de HCH no Brasil
T-HCH
(γ-HCH)
(t)¹
(t)²
1963
*
356,1
1964
1.717
413,0
1965
3.009
744,5
1966
5.164
1.276,0
1967
4.449
1.195,0
1968
6.378
1.179,9
1969
6.787
1.960,0
1970
7.215
*
1971
4.414
*
1972
5.825
*
1973
6.945
*
1974
6.618
*
Fonte de dados: ¹Barragat (1975); ²Chaves (1973); *dados não disponíveis e/ou não
encontrados.
Fonte: elaborado pela autora
Anos

O levantamento do histórico do HCH no Brasil e no mundo realizado neste
estudo gerou o artigo “O uso do hexaclorociclohexano como pesticida e os passivos
ambientais: um estudo exploratório” apresentado no Apêndice 1 desta dissertação.
Este artigo foi aprovado e será apresentado no III Congresso Internacional de Meio
Ambiente Subterrâneo previsto para outubro de 2013.
1.1.3 Características físico-químicas e toxicológicas dos isômeros de HCH
Algumas das propriedades físicas e químicas mais importantes do ponto de
vista ambiental, dos principais isômeros de HCH (α-, β-, γ- e δ-HCH), estão
apresentadas na Tabela 4. As informações sobre o isômero ε-HCH são limitadas
(ATSDR, 2005). De uma maneira geral, conforme pode ser observado na Tabela 4, os
isômeros de HCH possuem baixa pressão de vapor, são praticamente insolúveis em
água e solúveis em todos os solventes orgânicos (CHAVES, 1973; MENDES, 2001),
principalmente em cetonas e em solventes aromáticos e desinfetados (WHO, 2004).
A persistência relativa de cada isômero é geralmente atribuída à orientação das
moléculas de cloro na molécula, que permite dois tipos de isomeria: isomeria de anel
ou isomeria de substituição. A isomeria de anel pode adotar conformação de cadeia
ou barco, sendo a primeira mais estável, uma vez que os átomos de carbono
permanecem em um mesmo plano e os outros num plano paralelo ao primeiro. Na
isomeria de substituição, cada átomo de cloro pode estar ligado aos átomos de
carbono do anel na posição equatorial ou axial. A presença de ligações axiais dos
átomos de cloro proporciona sítios disponíveis para a degradação enzimática. Estas
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ligações, conforme Tabela 4, estão mais presentes nos isômeros α e  do que os
isômeros δ e β. Estes últimos possuem mais ligações equatoriais. Desta forma,
analisando estas ligações, pode-se dizer que a degradação dos isômeros β−, δ− e
ε−HCH é mais lenta do que a do α−HCH, a qual, por sua vez, é mais lenta do que a
do γ−HCH. Portanto, o isômero γ é o mais facilmente degradável, seguido do α-HCH
e do β-HCH.
Tabela 4 - Propriedades físicas e químicas de alguns isômeros importantes de 1,2,3,4,5,6hexaclorociclohexano
Propriedade
γ-HCH
α-HCH
β-HCH
-HCH
CAS#
58-89-9
319-85-6
319-85-7
-

Estrutura(1)

Massa
molecular
Espessura da
molécula (µm)

290,83

290,83

290,83

290,83

0,000043

-

-

-

0,00061

-

-

-

Branca
Sólido
cristalino,
prismas
monoclínicos
112,5 oC
323,4 oC
760 mmHg

Marrom branca

-

-

Sólido cristalino,
prismas
monoclínicos

Sólido
cristalino

Placas finas

159-160 oC
288 oC
760 mmHg

314-315 oC
60 oC
0,5 mmHg

141-142 oC
60 oC
0,36 mmHg

1,89 a 19 oC

1,87 a 20 oC

1,89 a 19 oC

-

Levemente
azedo
4,2x10-5
mmHg
(6,5x10-6
kPa) a 20°C

Fosgênio
(similar)

-

-

4,5x10-5 mmHg
(6,0x10-6 kPa) a
25°C

3,6x10-7
mmHg
(4,8x10-8 Kpa)
a 20°C

3,5x10-5
mmHg (4,7x10-6
kPa) a 25°C

5 ppm;
0,24 mg/L

10 ppm

0,011 g/g
0,018 g/g
0,019 g/g

0,244 g/g
0,354 g/g
0,414 g/g

(2; 3)

Diâmetro da
molécula (μm)
(3)

Cor
Estado físico
Ponto de fusão
Ponto de
ebulição
Densidade
(g/cm3)
Odor
Pressão de
vapor (sólido)
Solubilidade
Água
Etanol
Éter
Benzeno
(1)

(2)

17 ppm ou
insolúvel;
6,8 mg/L
0,064 g/g
0,208 g/g
0,289 g/g

10 ppm ou 69,8
mg/l a 28oCk;
2,0 mg/L
0,18 g/g
0,062 g/g
-

IPT, (2009); tamanho estimado por Sprynskyy (2008) com base no comprimento da ligação Cl-C;
Newalkar (1999).
Fonte: adaptado de ATSDR (2005)
(3)
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Sobre a solubilidade, apesar de serem compostos praticamente insolúveis na
água, o seu grau de solubilidade é suficiente para ultrapassar os limites máximos de
intervenção permitidos em água subterrânea pelas legislações pesquisadas (Tabela
5), sendo que alguns isômeros não são citados. São compostos mais densos que a

água e, as partículas não dissolvidas na água subterrânea, tendem a acumular-se em
maiores profundidades da zona saturada do solo.
Tabela 5 – Solubilidade em água versus valores máximos permitidos em água subterrânea
Valores de intervenção (μg/L)
Solubilidade em
Potab.
Subterrânea
Classe I Classe III Torneira
água (μg/L)
Conama Cetesb Conama
LH*
Conama Conama
USEPA
(2004)

(2005)

(2009)

(1994)

(2005)

(2005)

(2010)

NR
2,0
NR

0,07
2,0
NR

0,07
2,0
NR

NR
NR
0,01

NR
0,02

0,07
2,0
NR

0,037
0,061
0,037

β
200 – 1.500
γ 6.800 – 37.500
Σ 11.040 – 78.840

LH = Lista Holandesa; NR = Não Referenciado; *apud CETESB, (2005).
Classe I - para consumo humano, após tratamento simplificado; Potabilidade; Classe III - para consumo
humano após tratamento convencional;

Em um levantamento de várias bibliografias sobre a solubilidade de cada
isômero de HCH, foram considerados diferentes graus de solubilização (Tabela 6),
porém, todas indicam que o β-HCH, em comparação com os demais isômeros, é o
menos solúvel em água enquanto que o γ-HCH é o mais solúvel (TINDALL, 1999;
ATSDR, 2005; WHO, 1992 e 2004 e WEIL, 1974).

Tabela 6 – Solubilidade do HCH em água segundo diferentes bibliografias pesquisadas.
Solubilidade em água (mg/L)

Tem. (°C)

1

Tindall et al.
(1999)

ATSDR
(2005)

Who (1992)

Who
(2004)

Weil
(1974)*

25

-

28

20

25

2,0
0,22 1,5

-

2
0,2

7
17

7,8

-

-

31,4

-

-

41,4

1

α-HCH
β-HCH

2,0
0,24

2,0 69,8
0,24

γ-HCH

37,5

6,8

δ-HCH

31,4

Σ-HCH

71,14

2,0
11,04
78,84

2

28 ºC; 20 ºC; *apud Jit, (2010).

O HCH, assim como a maioria dos compostos organoclorados, é altamente
lipofílico, ou seja, acumula-se em tecidos gordurosos, inibindo uma série de enzimas
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séricas e hepáticas durante o processo de biotransformação, tornando-se
hepatotóxico (tóxico ao fígado) e gerando radicais livres (GRISOLIA, 2005). Além
disso, os organoclorados são compostos químicos chamados de biomagnificado, ou
seja, sua concentração aumenta ao longo da cadeia alimentar, sendo que estes
compostos não são metabolizados, acumulando-se no tecido gorduroso e
aumentando sua concentração com o tempo (BAIRD, 2011). Os microrganismos, os
invertebrados, os peixes, as aves e o ser humano promovem uma bioconcentração
rápida (MENDES, 2001).
Um exemplo é o acúmulo de DDT em trutas do Lago Ontário, que aumenta
linearmente com a idade dos peixes (LUDWIG, 1995). Em Long Island Sound, em
1967, após a detecção de que a população de aves que se alimentavam de peixes
havia despencado entre os anos de 1950 a 1960, foi realizado um estudo que
mostrou um fator de biomagnificação do DDT de quase 10 milhões de vezes
(MILLER, s.d.) (Figura 3). O DDT causava a produção de ovos, pelas aves, com a
casca muito fina e frágil que se quebrava facilmente.

Percurso do DDT no meio ambiente

DDT na ave que
come o peixe ALVO
25 ppm
DDT no
peixe grande
2 ppm
DDT no peixe
pequeno
0,5 ppm
DDT no zooplancton
0,04 ppm

FONTE
DDT na água 0,000003 ppm

Figura 3 – Contaminação dos seres vivos através da cadeia alimentar
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Miller, (s.d.).

Ainda segundo Mendes (2001), no mundo inteiro, concentrações de HCH têm
sido detectadas e medidas em cereais, frutas, vegetais e óleos vegetais, em uma
ampla faixa de valores que vão desde níveis não detectáveis até concentrações de
0,5 mg/kg de produto. No leite, gordura, carne e ovos, as concentrações vão desde
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níveis não detectáveis até concentrações de 1,0 mg/kg (concentração medida em
base de

gordura). Eventualmente,

concentrações mais elevadas têm

sido

encontradas em pesquisas feitas em alimentos (MENDES, 2001).
As principais vias de exposição do HCH, segundo ATSDR (1995), são:


ingestão de alimentos contaminados como verduras, carnes e leite;



inalação de ar contaminado próximo à fábricas onde o produto é preparado, ou
áreas agrícolas;



inalação de ar contaminado em ambiente de trabalho;



através da pele quando aplicado na forma de loção ou xampu para controle de
piolhos e sarnas;



consumo de água contaminada;



inalação de ar contaminado próximo a lixões ou aterros sanitários; e



crianças em fase de lactação, através do leite de mães que tenham sido
expostas ao contaminante.
O isômero β-HCH demora mais para ser eliminado do corpo e os isômeros α-,

γ- e δ-HCH são eliminados mais rapidamente através da urina (ATSDR, 2005).
Existem relações entre a doença de Parkinson e concentrações do isômero β-HCH no
sangue, sendo que, um estudo realizado por Richardson (2009), indicou que pessoas
com esta doença possuem maiores concentrações desta substância no sangue do
que outras pessoas que não possuem esta doença.
A inalação de quantidades tóxicas de γ-HCH e/ou α-, β- e δ-HCH,
principalmente durante a fabricação destes, pode resultar na contaminação do sangue
por estes compostos, ocorrendo os seguintes efeitos colaterais: distúrbios, tonturas,
dores de cabeça, troca dos níveis de hormônios sexuais no sangue (ATSDR, 2005).
Seres humanos expostos à inalação de HCH vêm apresentando problemas hepáticos,
enquanto que os que ingeriram HCH ou mantiveram contato dérmico, não
apresentaram estes sintomas (ATSDR, 2005).
O lindano é considerado tóxico por inalação, em contato com a pele e por
ingestão; irritante para os olhos e a pele; muito tóxico para os organismos aquáticos
(HAUZENBERGER, 2002). Vômitos e náuseas são manifestações usuais na ingestão
de γ-HCH (ATSDR, 2005). O lindano é muito mais tóxico ao ser humano e outros
mamíferos do que o T-HCH e é duas vezes mais tóxico do que o pesticida DDT,
quando tomado por via oral ou utilizado por via dermal. Quanto ao T-HCH, é menos
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tóxico aos animais de sangue quente do que o DDT (MARICONI, 1981). A
Organização Mundial de Saúde (OMS) divide os pesticidas perigosos em 04
categorias, sendo as categorias: I – extremamente perigoso, com DL50 < 5 mg/kg; Ib –
altamente perigoso, com DL50 de 5-50 mg/kg; II – moderadamente perigoso, DL50 de
5-500 mg/kg e III – ligeiramente perigoso, DL50 > 500 mg/kg. O lindano e o DDT (DL50
110 mg/kg para ratos) entram na categoria II - moderadamente perigosos.
Dose letal é definida em função de experimentos realizados com animais, onde
é tirada uma média de 50%, sendo que a DL50, representa que 50% da população
animal testada, por contato dérmico, com uma mesma dose de composto químico,
são afetados chegando à morte. Ou seja, a dose que se mostra letal para 50% da
população total de animais testados é chamada de valor DL 50 da substância (BAIRD,
2011).
Segundo ATSDR (2005), animais que foram alimentados com γ- e α-HCH
tiveram convulsões e os alimentados com β-HCH entraram em coma. Todos os
isômeros atacam o fígado e causam efeitos renais. A longo prazo, roedores de
laboratório alimentados com o T-HCH desenvolvem câncer de fígado (ATSDR, 2005).
O HCH tem apresentado atividade carcinogênica em ratos e em camundongos,
induzindo a tumores benignos e malignos (GRISOLIA, 2005) e experimentos com
animais têm apresentado os seguintes resultados (ATSDR, 2003):


convulsões e problemas renais em animais alimentados com T-HCH ou
lindano;



problemas hepáticos em animais alimentados com , , -HCH ou T-HCH por
longos períodos;



câncer de fígado em ratos de laboratório alimentados com , , -HCH ou THCH por longos períodos.
Com base nestas constatações laboratoriais, o Department of Health and

Human Services (DHHS) e a International Agency for Research on Cancer (IARC)
classificaram o HCH (todos os isômeros) como possíveis carcinogênicos humanos
(ATSDR, 2005). A EPA ressalta que existem evidências de que o lindano (γ-HCH) é
carcinogênico humano; os isômeros α- e β-HCH são possíveis carcinogênicos e os
isômeros δ- e ε-HCH não são classificáveis quanto a carcinogenicidade humana
(ATSDR, 2005).
A agência ambiental norte-americana – USEPA (ATSDR, 2003) orienta que
para proteção dos indivíduos frente a possíveis efeitos à saúde, a concentração
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máxima dos isômeros de HCH permitida em água para abastecimento seja de 0,2
g/L (2 ppb) e 0,5 miligrama de lindano por metro cúbico (mg/m 3) em ambiente de
trabalho.
Estabelece-se ainda (USEPA, 2009), como dose subcrônica de referência, o
valor de 0,003 miligramas de lindano por quilograma de peso corpóreo/dia (0,003
mg/kg/dia) e como dose crônica de referência o valor de 0,0003 miligramas de lindano
por quilograma por peso corpóreo por dia (0,0003 mg/kg/dia). No Brasil, a Portaria do
Ministério da Saúde Nº 2.914 (2011) estabelece como padrão de potabilidade da água
destinada ao consumo humano o Valor Máximo Permitido (VMP) de lindano (γ-HCH)
de 2,0 ppb (g/L).

1.2

A contaminação por HCH no contexto do Gerenciamento de Áreas
Contaminadas
Área contaminada é definida como um local onde há comprovadamente

contaminação ocasionada pela introdução de quaisquer substâncias ou resíduos que
ali foram depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados, de forma
planejada, acidental ou até mesmo natural, que podem determinar danos e/ou riscos
aos bens a proteger localizados na própria área ou em seus arredores (CETESB,
2004). O termo contaminação, diferentemente do termo poluição, indica a presença
de seres patogênicos ou substâncias em concentração nociva ao ser humano;
enquanto que a poluição é a alteração ecológica provocada pelo ser humano. Uma
contaminação que não resulte em uma alteração das relações ecológicas, não é uma
forma de poluição. Portanto, o caso de, por exemplo, o lançamento de uma pequena
carga de esgoto doméstico em um rio, que não afete a vida dos peixes nem dos seres
que lhe servem de alimento, não é considerado como poluição (BOSCOV, 2008). A
morte dos peixes em um rio que recebe grande carga de esgotos não se dá pela ação
de uma substância ou ser patogênico letal, mas, pelo lançamento de nutrientes em
quantidades excessivas (BOSCOV, 2008).
A investigação de uma área contaminada inicia-se pela avaliação preliminar.
Envolve o levantamento de todas as informações disponíveis sobre área suspeita de
contaminação, visando auxiliar na identificação, mesmo que hipoteticamente, das
características da fonte de contaminação, as prováveis vias de transporte dos
contaminantes, a distribuição espacial da contaminação e os prováveis receptores.
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Esta avaliação servirá de suporte para a investigação confirmatória, que tem o intuito
apenas de comprovar a contaminação, através de analises de concentrações de
compostos químicos presentes na área. Nesta fase são realizadas coletas de
amostras de solo e água subterrânea da área, em pontos estrategicamente
posicionados, com base no conhecimento adquirido sobre a área na investigação
preliminar (CETESB, 2004). As amostras devem ser caracterizadas quanto à
concentração de substâncias químicas de interesse ambiental. Se as concentrações
destas substâncias estiverem acima de um dado limite denominado valor de
intervenção, indica a existência de um risco potencial, direto ou indireto, sobre a
saúde humana, indicando a necessidade de ações para resguardar os receptores
deste risco (CETESB, 2001; CETESB 2005).
Os valores de intervenção são concentrações máximas permitidas em solo
e/ou água subterrânea, estipulados por órgãos responsáveis, sendo, para o Brasil os
valores descritos na Resolução 420-2009 do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
(CONAMA, 2009), e para o Estado de São Paulo a DD 195-2005 estipulados pela
CETESB. Também se pode citar a Portaria 2.914-2011, na qual a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2011) estipula concentrações máximas permitidas
em água para o consumo humano. Confirmada a contaminação, com concentrações
acima dos valores de intervenção em amostras de solo e/ou água subterrânea,
indicam a necessidade de uma investigação mais detalhada e uma avaliação de risco
específica para o local, quando será definida a necessidade de sua remediação ou
não (CETESB, 1999).
Os valores de intervenção estipulados pela CETESB, para o solo, foram
calculados utilizando-se procedimento de avaliação de risco à saúde humana para
cenários de exposição agrícola (área de proteção máxima – APMax), residencial e
industrial, levando-se em conta os cenários de exposição como, por exemplo: dias de
permanência no local por semana, horas por dia, horas de sono, permanência em
ambiente externo e interno, presença de crianças e/ou adultos, entre outros
(CETESB, 2001). Para a água subterrânea, a CETESB utilizou como base as
concentrações estipuladas pela Portaria 518 de março de 2004 do Ministério da
Saúde (BRASIL, 2004), complementada com os padrões de potabilidade do guia da
Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2004, ou calculados segundo adaptação da
metodologia OMS utilizada na derivação desses padrões (CETESB, 2005).
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Os valores de intervenção para o composto HCH, estipulados pela Cetesb
(2005), Usepa e Lista Holandesa estão apresentados na Tabela 7. Convém ressaltar
que os valores de intervenção para HCH na resolução CONAMA 420 (CONAMA,
2009) são os mesmos adotados para o Estado de São Paulo pela Cetesb (2005).
Tabela 7 – Valores de intervenção para HCH
Órgão Responsável

Substância

β-HCH
CETESB (2005)
γ-HCH
α-HCH
β-HCH
USEPA (2010)
γ-HCH
Σ-HCH
Lista Holandesa
Σ-HCH
Fonte: Elaborado pela autora

Agrícola
0,003
0,02
-

Solo (mg/kg)
Residencial
0,1
0,07
0,07
0,27
0,52
0,27
0,4

Industrial
5
1,5
0,27
0,96
2,1
0,96

Água
(µg/L)
0,07
2
0,011
0,011
0,061
0,037
1

Depois de confirmada a contaminação, inicia-se uma investigação a qual tem
entre outros objetivos, delimitar a abrangência da contaminação da área, denominada
de fechamento da pluma de contaminação com seus limites e taxas de propagação,
tanto em profundidade como horizontalmente. Esta investigação detalhada é de suma
importância, pois dará suporte às medidas de avaliação de risco à saúde humana e à
definição do melhor método de remediação da contaminação. Segundo a CETESB
(2004), a investigação detalhada busca compreender a geologia e a hidrogeologia
local; a natureza e a extensão da contaminação; a evolução da contaminação no
tempo e no espaço e as rotas de migração de contaminantes vias de exposição e
receptores de risco. Essas informações são obtidas através de parâmetros adicionais
aos de concentrações de substâncias químicas. Estes parâmetros referem-se aos
físicos e hidrodinâmicos, que governam o transporte dos contaminantes, sendo estes
os de: potenciometria (sentidos de fluxo); porosidade total; porosidade efetiva;
umidade; densidade; granulometria; permeabilidade; condutividade hidráulica; curva
de retenção de água e fração de carbono orgânico (CETESB, 2004).
A Association of Geotechnical & Geoenvironmental Specialists (AGS, 2000),
propõe a realização conjunta de investigações geotécnicas e geoambientais para a
detecção de contaminação, com as primeiras visando às propriedades físicas e
mecânicas do solo e as segundas visando à definição da composição química do
solo, da água e dos gases.
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Quando se avança para a compreensão das complexidades da migração de
contaminantes através de meios porosos para projetar sistemas de remediação, nada
é mais importante que um modelo completo do ambiente hidrogeológico (ROWE,
2001). Conforme Rodriguez e Oliveira (2010),
“A escolha de uma técnica para remediar uma área
contaminada dependerá de um grande número de
varáveis, incluindo os tipos de contaminantes
presentes no solo, os tipos de solo... Há um grande
número de técnicas disponíveis para remediação de
solos contaminados por compostos orgânicos, mas
seu efeito é incerto, pois depende das interações entre
os reagentes utilizados e os solos, que apresentam
características muito variáveis. Embora a literatura
especializada seja bastante rica na discussão da
eficiência e eficácia dos diferentes tipos de reagentes
em relação a diferentes tipos de contaminantes, os
estudos mais sistemáticos usando como variável o tipo
de solo ainda são muito restritos, que, no entanto,
pode ser crítico para o resultado da remediação...”
(RODRIGUEZ e OLIVEIRA, 2010).

No manual de investigação de áreas contaminadas da Holanda, os valores de
referência de alerta e intervenção listados na lista holandesa cita que “Para algumas
substâncias o valor de referência depende do tipo de solo, tendo sido encontrada
correlação significativa com o conteúdo de argila e de matéria orgânica” (CETESB,
2005). Esta constatação foi realizada principalmente em função de: os metais estarem
naturalmente presentes em maiores concentrações em solos argilosos do que em
solos arenosos e mais presentes em solos com maiores teores de matéria orgânica
em função de a maior parte das substâncias contaminantes ficarem retidas às frações
orgânicas e de argila do solo (CETESB, 2005). Portanto, a lista holandesa indica
valores de referência, alerta e intervenção para solos que contenham 0% e 25% de
teores de argila e 0% e 10% de teores de matéria orgânica.
Além destas características que variam conforme a presença ou não de
matéria orgânica, estas possuem alta capacidade de retenção de água e de
substâncias químicas, alta capacidade de troca de cátions (CTC), além de ser
reguladora da CTC do solo (SILVA, 1999).
No caso específico de pesticidas organoclorados, entre eles o HCH, o teor de
carbono orgânico do solo exerce uma influência considerável sobre a adsorção destes
ao solo, diminuindo à medida que diminui a quantidade de matéria orgânica do solo
(CDM, 2008). Who (1991) também cita que a mobilidade do lindano tende a ser muito
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baixa em solos com alto teor de matéria orgânica. Em solos arenosos, estes
compostos se movimentam mais livremente com maior risco de contaminação do
lençol freático. O potencial de adsorção de um composto é determinado pelo seu Koc
(coeficiente de adsorção), sendo o potencial de adsorção proporcional ao seu Koc. O
Koc de um composto pode ser influenciado pelo teor de argila presentes em um solo,
sendo que frações de argila normalmente têm maiores frações de carbono orgânico
(CDM, 2008). Portando, para se prever a mobilidade de um composto em um solo, é
necessário se ter o conhecimento do valor do seu coeficiente de adsorção, que vai ser
influenciado pelo tipo de solo onde ele se encontra.
Outro fator que influencia o comportamento de um composto em um solo é a
mobilidade deste, que é determinada pela condutividade hidráulica do solo:
“A persistência do γ-HCH no solo é dependente do tipo
de solo: em um solo areno-argiloso com cerca de 12% de matéria orgânica, a degradação foi bem mais
rápida que em um solo orgânico (27-56% de matéria
orgânica) (ATSDR, 2005).”

O HCH tem baixa mobilidade no subsolo e a adsorção às partículas de solo é
geralmente mais importante que lixiviação para a água do subsolo (ATSDR, 2005). A
volatilização a partir do solo superficial, ou partículas de poeira de solo superficial
contendo HCH adsorvido, mobilizadas por erosão pelo vento, podem contaminar a
atmosfera. Segundo ATSDR (2003), no ar o HCH (isômeros α, β, γ, δ) pode estar
presente como vapor ou agregado a pequenas partículas de solo ou poeira; o lindano
pode permanecer no ar por até 17 semanas, e ser transportado por grandes
distâncias. Partículas com HCH agregado podem ser retiradas do ar pela chuva.
Todos os isômeros de HCH têm tempo de vida razoavelmente longo na
atmosfera. A Tabela 8 apresenta a meia-vida (tempo necessário para que a
concentração inicial se reduza à metade) encontrada em várias bibliografias para
alguns isômeros de HCH, além dos produtos gerados nas degradações e algumas
isomerações sofridas por alguns deles. Vale lembrar que quanto maior o tempo de
meia-vida de uma substância, maior a probabilidade deste composto chegar à água
subterrânea (CDM, 2008). Conforme apresentado na Tabela 8, em ensaios pilotos de
longa duração para avaliar a persistência dos isômeros α- e β-HCH no solo, foi
verificado que o α-HCH foi o menos persistente após 15 anos.
Acredita-se que a biodegradação seja o processo de degradação dominante
para o γ-HCH em sistemas aquáticos (ATSDR, 2005). Segundo WHO, (2004), a
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lixiviação do lindano raramente ocorre, e nas águas de superfície pode ocorrer a
evaporação deste composto. No solo, sedimento e água, o HCH é quebrado por
algas, fungos e bactérias para substâncias menos nocivas ATSDR (2003). A
degradação anaeróbia é mais rápida do que a degradação aeróbia sob condições de
laboratório (Tabela 8).
A luz ultravioleta parece provocar um efeito chamado de isomeração,
transformando, em certa medida, o isômero γ-HCH em α-HCH (WHO, 2004). A ação
de bactérias também pode influenciar nesta isomeração. Em Washington-EUA foi
realizado um estudo sobre a isomeração do γ-HCH em outros isômeros de HCH
onde, através de ensaios de laboratório foi apresentada significativa isomeração de γHCH em α-HCH por photoisomeração, porém, no campo não encontraram evidências
significativas dessa isomeração (WALKER, 1999). Walker (1999) sugere que apesar
do aumento da utilização do pesticida puro, com 99% de isômero gama, e o
decréscimo no uso do T-HCH, ainda sim a quantidade encontrada do isômero γ-HCH
no meio ambiente é muito pequena, enquanto que a do isômero α-HCH é alta, devido
à isomeração do γ-HCH em α-HCH. O isômero α-HCH também sofre isomeração para
o β-HCH e pode influenciar o γ-HCH a também isomerar para β-HCH (FIELDER,
1995; WU, 1997; MANZ, 2001; apud ABHILASH, 2008).
Em meio ácido, o HCH é reduzido a benzeno por resíduos de zinco
(FEIDIEKER et al., 1995) e em meio alcalino se decompõem, perdendo cloro, e dando
origem ao 1,2,4-triclorobenzeno (CHAVES, 1973).
O β-HCH é o isômero mais simétrico e estável, sendo o mais persistente na
natureza (KINYAMU, 1998; WHO, 1992) e, consequentemente, o mais encontrado e
em concentrações maiores, tanto em solo e água como no tecido adiposo e leite de
animais (KINYAMU, 1998). A bioconcentração é mais elevada e a eliminação é mais
lenta para β-HCH do que para os outros isômeros de HCH (WHO, 1992). O δ-HCH
também é um dos isômeros mais persistentes, porém, apesar disso, seus resíduos
não são encontrados com muita frequência, pois suas quantidades nas formulações
do T-HCH eram muito reduzidas e a transformação dos outros isômeros para a sua
estrutura não ocorre (WHO, 2004). Com base na velocidade de degradação dos
isômeros, cálculos da proporção de α-HCH/γ-HCH são muitas vezes utilizadas como
indicadores da entrada de γ-HCH no meio ambiente, sendo que baixos índices,
principalmente menores do que 1 indicam entrada recente (KRAUTHACKER, 2001).
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Tabela 8 – Comportamento do HCH e seus isômeros no meio ambiente
Características
α-HCH
β-HCH
Meia vida no solo (dias)
1151
Meia vida no solo sob
degradação aeróbia (dias)
Meia vida no solo sob
degradação anaeróbia (dias)
Degradação no solo após 15
96%5
56%5
anos
(% degradada)
Permanência na água de subsolo
(dias)

γ-HCH
841; 1202; 2603; 28-7304

HCH

88-11461
12-1741

30-3001

γ-pentaclorociclohexano6;
hexaclorobenzeno6;
pentaclorobenzeno6;
Produtos mais comumente
tetraclorobenzeno6;
gerados na degradação
triclorobenzeno6;
pentaclorofenol6;
tetraclorofenol6
Tratraclorohexano1;
pentaclorociclohexenos1
triclorobenzeno1
Produtos gerados na
tetraclobenzeno1
δ-3,4,5,6-tetraclorohexano7 Pentaclorociclohexano7
biodegradação
pentaclorobenzeno1
pentaciclohexano1
tetraciclohexano1 e
outros isômeros de HCH1
7
Produtos gerados na degradação
Pentaclorociclohexano
Pentaclorociclohexenos8
7
Pentaclorociclohexano
1,2,4-triclorobenzeno9
abiótica (térmica e descloração)
δ-3,4,5,6-tetraclorohexano7
tetraclorociclohexenos8
Isomeração
β-HCH10;11
α-HCH12; β-HCH10; 11
3
Sorção (cm /g)
1100 (baixa)13
1
2
3
4
5
6
7
ATSDR (2005); Bintein (1996); Jury (1984); Johri (1996); Phillips (2005); Who (2004); Who (1992); 8Who (1991); 9Chaves (1973);
10
Abilhash (2008); 11Kinyamu (1998); 12Rajendran (1999); 13Concha-grana (2006).
Fonte: Elaborado pela autora

1.2.1 Relatos de caso de áreas contaminadas por HCH
O HCH, mesmo após sua proibição/restrição, realizada há pelo menos 20
anos atrás, ainda é responsável por graves contaminações ambientais e problemas
toxicológicos, principalmente em sítios industriais, onde a produção de lindano foi
realizada sem os cuidados adequados. Um caso conhecido de contaminação por
HCH nos Estados Unidos ocorreu na Carolina do Norte, onde 750 toneladas de solo
foram contaminadas por lindano no ano de 1977 (JIT, 2010). Em Galiza (noroeste da
Espanha), uma indústria de inseticida, que funcionou até 1964, causou a
contaminação da área onde estava instalada, abrangendo 45.000 m2, atingindo
solos e aquíferos (CONCHA-GRANA, 2006). Ainda na Espanha, no estudo de
Concha-Grana (2006), em um bota-fora de resíduos de HCH que eram descartados
sem nenhum controle, foi comprovada a contaminação de uma área de 3.500 m²,
com concentrações de isômeros de HCH que podem ser observadas na Tabela 9.
Em algumas amostras era visível a presença do pesticida puro (pó branco) que
foram analisados separadamente e apresentaram porcentagens de isômeros de
HCH (77% α-HCH; 16% β-HCH; 5% γ-HCH e 2% δ-HCH), equivalentes ao produto
obtido no processo de fabricação.
Outro estudo realizado na Espanha (PEREIRA, 2010), em uma área de 64
km², abrangendo as fronteira de Galiza, A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra,
foram feitas amostragens de solo para caracterização quanto à concentração de
HCH. A região é uma área agrícola que utilizava no passado e até o ano de 1990
pesticidas a base de HCH. Foram realizadas 252 amostragens que resultaram em
uma grande variação nas concentrações de HCH entre uma amostra e outra e
também de uma região para outra (Tabela 9). Em todos os municípios, os isômeros
que apresentaram maiores concentrações nas amostras foram, como de costume,
os isômeros α e β-HCH, porém, no município de Pontevedra, o único isômero que foi
detectado foi o γ-HCH. Uma explicação para isso, inclusive sugerida pelo autor, é a
da utilização do inseticida purificado de HCH, ou seja, o lindano, enquanto que nos
demais municípios era utilizado o T-HCH. Ao mesmo tempo, os demais municípios,
mesmo apresentando maiores quantidades dos isômeros α e β-HCH, também
apresentaram relativamente altas concentrações de γ-HCH.
Para explicar as altas concentrações do isômero gama o autor sugere que no
início da utilização do pesticida na região, era utilizado o T-HCH e, em seguida,

passou a ser utilizado o lindano. Outras possibilidades sugeridas pelo autor foi o
transporte pelo ar para a área estudada, principalmente do isômero α-, por ter alta
pressão de vapor, evaporando facilmente e sendo carreado para a área. Outra
possibilidade sugerida, que explicaria a presença de HCH na área, é o depósito de
resíduos que podem ter sido realizados. No artigo é citada uma indústria produtora
de lindano, localizada em Pontevedra, que poderia ser uma das causas da presença
de HCH na região.
Em um estudo realizado por Falandysz (2001), nas cidades de Cracóvia,
Katowice e Chorzów, regiões mais industrializadas da Polônia, foram coletadas
amostras de solo e analisadas a presença de pesticidas organoclorados (HCB,
isômeros de HCH, DDT e clordano) e PCB’s. O solo de Katowice apresentou
maiores concentrações de organoclorados, principalmente de PCB’s do que os das
demais cidades. As 03 cidades foram consideradas mais contaminadas por
organoclorados que outras da Polônia. As fontes prováveis, segundo Guzzella
(1997), são entre elas: descargas industriais, efluentes de plantas de resíduos,
precipitação, escoamento agrícola, transporte de partículas. As concentrações de
HCH foram consideradas baixas, variando entre 0,36 a 110 ng/g, com concentrações
maiores de γ-HCH seguido de β-HCH e α-HCH.
Em um estudo realizado por Abhilash (2008), na área onde funciona uma
indústria produtora de lindano, na cidade de Lucknow, foi detectada a contaminação
do solo com os 04 isômeros de HCH, com concentrações totais variando de 53 a 99
mg/kg, sendo o α-HCH variando entre 4 a 11 mg/kg; β-HCH entre 34 e 69 mg/kg; γHCH entre 9 e 15 mg/kg e δ-HCH entre 2 e 5 mg/kg. Esta indústria iniciou a
produção de lindano em 1993, com uma capacidade instalada de produzir 300
toneladas por ano, gerando grandes concentrações de resíduos constituídos dos
demais isômeros de HCH que, por vários anos foram descartados sem nenhum
controle (ABHILASH, 2008). A presença do isômero γ-HCH que, conforme
apresentado no estudo, foi incorporado recentemente na área, é justificada por
derramamento e escoamento durante a fabricação, embalagem e transporte do
lindano (ABHILASH, 2008).
Uma área localizada na Índia, onde funcionou uma indústria produtora de
lindano, foi estudada por Jit (2010) quanto à contaminação por isômeros de HCH na
água e no solo. Onze amostras de solo, de 0,0 a 0,2 m de profundidade foram
coletadas na área e apresentaram as concentrações mínimas e máximas

apresentadas na Tabela 9. Outra área, também na Índia, que continha depósitos com
estoque estimado de 36.000 a 54.000 t de resíduos de produção do lindano, também
foi estudada por Jit (2010), na qual foram coletadas 17 amostras de solo ao redor da
área e os resultados das concentrações mínimas e máximas estão apresentados na
Tabela 9.
Um dos casos mais conhecidos de contaminação por HCH no Brasil é o da
Cidade dos Meninos, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde foi instalado em
1949 o Instituto de Malariologia. Era um órgão pertencente ao Ministério de
Educação de Saúde, destinado ao controle da malária, doença endêmica em toda
Baixada Fluminense desde o século XVI (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). Além da
malária, o Instituto de Malariologia era destinado ao controle da febre amarela
doença da Chagas e esquistossomose (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002; BORGES,
1996). Em 1950, foi instalada uma fábrica para a produção de HCH, que funcionou
até 1955, quando foi desativada por questões econômicas (BORGES, 1996).
O instituto de Malariologia foi desativado, sendo abandonados estoques de
HCH, matérias-primas e resíduos dentro da fábrica desativada, sem nenhuma
proteção, espalhados num descampado de área entre 13 a 19 mil m2, sujeitos a
ação dos ventos, chuvas e a movimentação de aproximadamente mil pessoas que lá
residiam. Em 1989 foi detectado que os moradores locais haviam pegado e utilizado
o HCH abandonado na área para consumo próprio no controle de pragas ou para
comercialização dos produtos remanescentes em feiras livres, revendendo como
“pó-de-broca” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002; DOMINGUEZ, 2001; OLIVEIRA
FILHO, 1998). Ainda foram retirados, em 1989, 40 toneladas de HCH, praticamente
puro, que estavam armazenados em bombonas de 220 litros, os quais foram
incinerados no ano de 2001 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). Em 1990 foram
realizados exames na população local, confirmando a contaminação nessas
pessoas (DOMINGUEZ, 2001).
[...] Em 1989, foram encontradas nas ruínas da antiga Fábrica de
Produtos Profiláticos (Duque de Caxias, RJ), 350 toneladas do
inseticida hexaclorociclohexano (HCH) abandonadas a céu aberto.
Esse local é considerado hoje como o principal foco de disseminação
dos resíduos de pesticidas na região onde se localiza, denominada
Cidade dos Meninos. (DOMINGUEZ, 2001)

Atualmente encontraram-se residências habitadas, hortas, pomares e criação
de animais no local, que passou a ser denominado “área foco principal de

contaminação” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). Estudos recentes (FEEMA, 1997,
apud MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002) indicam a existência de aproximadamente
15.000 m3 de solo contaminado, com uma concentração média superior a 100
mg/kg, sendo a concentração máxima observada igual a 3.500 mg/kg.
No Paraná, um levantamento sobre as quantidades de pesticida HCH foi
realizado, após a lei estadual 16.082, de 17/04/2009. Esta lei estabelece que os
produtores rurais e/ou empresas devem apresentar uma autodeclaração de que
possuem sob sua guarda o HCH junto às cooperativas e sindicatos e aos escritórios
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná (SEAB) e
Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER). Isto
resultou em um cadastro de 630 toneladas de pesticidas de HCH no estado (dados
fornecidos através de contatos realizados com o Instituto das Águas do Paraná).
Essa medida tornou possível que o Governo do Paraná por meio da EMATER,
criasse um inventário de HCH técnico em todo o estado, dificultando que os
proprietários descartem esse resíduo sem os devidos cuidados.
Outro caso importante de contaminação no Brasil foi o das Indústrias
Reunidas Francisco Matarazzo (IRFM) de São Caetano do Sul, de Francisco
Matarazzo (1854 – 1937), instalada em uma área construída de 2.112,75 m². Foi
uma das 03 fabricantes de HCH do Estado de São Paulo e foi a principal produtora
de HCH do Brasil (CHAVES, 1973). Como os resíduos utilizados para o estudo desta
dissertação são provenientes desta indústria, no item 1.1 serão apresentados
maiores detalhes.

Tabela 9 – Concentrações de isômeros de HCH em algumas áreas contaminadas no mundo
Concentrações de isômeros de HCH (mg/kg)
Áreas contaminadas
α-HCH
β-HCH
γ-HCH
δ-HCH
Σ-HCH
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Galiza2
1,39
45.815
0,37
34.830
<0,07
6,52
<0,08
343
1,76
80.994
Galiza1
<0,0001
0,014
<0,0001
0,0087 <0,0001 0,0057 <0,0001 0,0018
<0,0001
0,023
1
A Corunã
<0,0001
0,014
<0,0001
0,0087 <0,0001 0,0057 <0,0001 0,0018
<0,0001
0,023
Espanha
Lugo1
<0,0001
0,0022
<0,0001
0,0026 <0,0001 0,0011 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0052
Ourense1
<0,0001
0,0042
<0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0011 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0042
Pontevedra1
<0,0001
<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0044 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0045
Indústria
0,4
4.068
ND*
119,6
ND*
14,3
ND*
50
2,1
4.251,9
Índia3
Depósito
0,0000136
1.396
0,000008
330
ND*
0,23
ND*
1
0,000034 1.854
1
Pereira, 2010; 2Concha-Graña, (2006); 3Jit (2010); ND = Não Detectado; *Valor de LD (Limite de Detecção) não indicado.
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1.3

O HCH na Classificação de resíduos
Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 2010),

resíduo é todo material, substância, objeto ou bem resultante de atividades humanas
em sociedade que é descartado. As ações envolvidas no gerenciamento de resíduos
sólidos dependem do conhecimento da origem, bem como da caracterização e
classificação dos mesmos. A PNRS, em seu artigo 13 estabelece duas categorias de
classificação de resíduos: I – quanto à origem (domiciliares, de limpeza urbana,
urbanos, de estabelecimentos comerciais, dos serviços públicos, industriais, de
serviços de saúde, da construção civil, agrossilvopastoris, serviços de transporte e
de mineração) e II – quanto à periculosidade (perigosos e não perigosos).
Em 1987 foi homologado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), um conjunto de normas, revisadas em 2004, para estabelecer
procedimentos de classificação de resíduos sólidos, que passaram a ser referência
nos procedimentos de gerenciamento de resíduos. Estas normas estão pautadas na
categoria II apresentada pela PNRS e estabelecem um conjunto de procedimentos
técnicos voltados a classificação de resíduos sólidos, sendo elas:


NBR 10004/04 - Resíduos Sólidos – Classificação.



NBR 10005/04 - Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos
sólidos.



NBR 10006/04 - Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de
resíduos sólidos.



NBR 10007/04 - Amostragem de resíduos sólidos.
Segundo a norma NBR 10004/04, a
“classificação de resíduos sólidos envolve a
identificação do processo ou atividade que
lhes deu origem, de seus constituintes e
características, e a comparação destes
constituintes com listagens de resíduos e
substâncias cujo impacto à saúde e ao meio
ambiente é conhecido” (ABNT 2004(a)).

A classificação, conforme fluxograma apresentado na Figura 4, inicia-se pelo
conhecimento do processo que deu origem ao resíduo, enquadrando nas listagens
dos Anexos A (resíduos perigosos de fontes não específica) e B (resíduos perigosos
de fontes específicas) da NBR 10004. Caso um resíduo esteja listado nestes
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anexos, o mesmo pode ser classificado como perigoso, sem a necessidade de se
realizar ensaios para caracterizar a periculosidade. No caso de não se enquadrarem,
deve-se avaliar se o resíduo apresenta alguma característica de periculosidade. A
resídua Classe I apresenta uma ou mais das seguintes características: toxicidade,
inflamabilidade, reatividade, corrosividade e/ou patogenicidade. O ensaio de
obtenção de extrato lixiviado (ABNT 2004b) determina a toxicidade de um resíduo
analisando a capacidade deste em transferir substâncias orgânicas e inorgânicas
para o meio, através de dissolução. Este ensaio procura reproduzir, em laboratório,
fenômenos de arraste diluição e dessorção que ocorre pela passagem de material
solvente através do resíduo avaliando o potencial deste em liberar espécimes
químicos (Cauduro, 2002).
Após a realização do ensaio, que resulta na obtenção do extrato lixiviado,
este extrato é analisado quanto à concentração de compostos químicos. A NBR
10004/04 fornece uma lista de compostos com valores máximos permitidos de
concentrações que podem conter no extrato lixiviado e, se um ou mais compostos
apresentarem concentrações acima dos valores indicados, o resíduo é classificado
como classe I – perigoso, devido à toxicidade. Contudo, o teste de lixiviação
isoladamente não é suficiente para caracterizar um resíduo como não tóxico e não
perigoso. Segundo a NBR 10.004/04, um resíduo é classificado como tóxico se uma
amostra representativa apresentar uma das seguintes propriedades:
 Possuir uma DL50 oral para ratos menor que 50 mg/kg, ou seja, ser letal para
50% da população de ratos testada, quando administrada por via oral;
 Apresentar uma CL50 inalação para ratos menor que 2 mg/kg, ou seja, ser letal
para 50% da população de ratos quando administrado por via respiratória;
 Apresentar uma DL50 dérmica para coelhos menor que 200 mg/kg, ou seja, ser
letal para 50% da população de coelhos testada, quando administrada através
do contato com a pele;
 Quando o extrato lixiviado obtido, conforme a NBR 10.005/04 (ABNT 2004(b)),
contiver qualquer um dos contaminantes em concentrações superiores as
listadas no Anexo F (Concentração – limite máximo no extrato obtido no ensaio
de lixiviação) da NBR 10.004/04.
Além disto, deve-se analisar também as características de inflamabilidade,
corrosividade, patogenicidade e reatividade.
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Quando o resíduo não se enquadra como Classe I, é classificado como
Classe II e deverá passar pelo ensaio de solubilização para a sua classificação
como: Classe II A – não perigoso e não inerte, podendo apresentar propriedades
como biodegradabilidade, combustibilidade e solubilidade em água ou Classe II B –
não perigoso e inerte. O ensaio de solubilização deverá ser feito segundo a NBR
10.006/04 (ABNT 2004(c)) e o extrato solubilizado deverá ser comparado com a
listagem contida no Anexo G (Padrões para o ensaio de lixiviação) da NBR
10.004/04, sendo não inerte quando contiver uma das substâncias com
concentrações superiores a listagem e inerte quando todos os compostos
apresentarem concentrações inferiores à listagem.
A PNRS estabelece instrumentos para sua aplicação que dependem de
informações e dados técnicos referentes à composição e a classificação dos
resíduos. A politica estabeleceu como um de seus instrumentos, por exemplo, os
inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos. A resolução
CONAMA Nº 313 (CONAMA, 2002) estabelece, desde 2002, a criação do Inventario
Nacional de Resíduos Sólidos Industriais e define que a classificação dos resíduos
devem seguir os códigos e orientações da norma NBR 10004. Desta forma, o uso
dessas normas e a classificação dos resíduos fazem parte da atual legislação
vigente no Brasil em relação à gestão de resíduos sólidos.
O HCH aparece listadado no Anexo C (Substâncias que conferem
periculosidade ao resíduo) da NBR 10.004/04 (ABNT 2004(a)), porém, com o nome
comum de lindano, inclusive denomina erroneamente o lindano de “isômero α”, que
na verdade seria o γ-HCH. Não está presente na lista no Anexo D (Substâncias
agudamente tóxicas) e está listado, como lindano, no Anexo E (Substâncias tóxicas)
da NBR 10.004/04 (ABNT, 2004(a)). Nos anexos F e G da norma (ABNT, 2004(a)),
onde são apresentados os limites máximos permitidos (LMP) de concentrações de
compostos em extratos lixiviados e solubilizados, o único isômero de HCH que
aparece é o γ-, com as seguintes concentrações apresentadas na Tabela 10.
Tabela 10 – Limites máximos permitidos para γ-HCH em extratos lixiviados e solubilizados
Extrato lixiviado
Extrato solubilizado
γ-HCH (mg/L)
0,200
0,002
Fonte: ABNT, (2004(a)).
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Figura 4 – Caracterização e classificação de resíduos
Fonte: Figura 1 da NBR 10.004/04 (ABNT 2004(a))
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1.4 Ensaios de laboratório com resíduos de HCH
Em ensaios de lixiviação e de adsorção em lote realizados por Rood (1994)
foram analisadas as possíveis perdas de compostos organoclorados através de
adsorção, filtração, volatilização e luz. Rood (1994) verificou que filtros de poliamida
não devem ser utilizados para a filtração durante estes ensaios e sim filtro de lã de
vidro. Também foi verificado que não se devem utilizar equipamentos feitos de
teflon, que adsorvem os compostos organoclorados, e deve-se dar preferência para
os de vidro. Rood (1994) sugere utilizar a centrifugação ao invés de filtração para
extratos lixiviados, evitando assim o contato com equipamentos que podem adsorver
os compostos organoclorados. As amostras armazenadas em frascos de vidro
âmbar e as armazenadas em vidro transparente não apresentaram variações
significativas nos resultados analíticos. As amostras que permaneceram durante 10
dias em frasco com a tampa aberta tiveram uma recuperação média de 60% e as
armazenadas em frasco fechado por 03 dias tiveram uma recuperação de mais de
88%.
Um estudo realizado por Caicedo (2011), em Santiago do Chile, analisou a
capacidade de lixiviação, através de água deionizada, do isômero γ-HCH, em
amostras de areia (100% areia), areia misturada com solo e solo (66,8% areia,
15,84% argila e 17,28% silte – franco arenoso, com teor de matéria orgânica de
2,67%), todas estas misturadas a diferentes partes de lodo de esgoto estabilizado
(25% de teor de matéria orgânica) em proporções de 0%, 1%, 2% e 5% de lodo.
Estas amostras foram contaminadas por uma solução padrão γ-HCH até atingir uma
concentração de 5 mg/kg. As amostras foram misturadas com água deionizada e
agitadas a 150 rpm por 1, 7, 14, 21 e 28 dias. O extrato foi filtrado e analisado. As
amostras de areia pura, com 28 dias de agitação, apresentaram 94,9% de lixiviação
do γ-HCH, as de solo misturadas com areia 5,2% e as de solo puro: 2,2%. As
amostras misturadas com lodo apresentaram uma variação de 1 a 22% de lixiviação
de γ-HCH, demonstrando uma significativa diminuição de mobilidade em amostras
com acréscimo de matéria orgânica, indicando uma tendência do γ-HCH ser
adsorvido pela mesma (Figura 5).
Conforme Caicedo (2011), isto confirma que a quantidade de compostos
orgânicos presentes é um fator determinante para a imobilização do lindano.
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Figura 5 – Gráfico de porcentagem de γ-HCH lixiviado em estudo realizado por Caicedo
(2011)
Fonte: elaborado pela autora, com base nos dados de Caicedo (2011).

Outro estudo, realizado por Borges (1996), avaliou os mecanismos de
transporte do HCH, através de ensaios de percolação em coluna com solução
contaminante, em amostras de solo não contaminado provenientes da Cidade dos
Meninos – RJ. As amostras foram coletadas em estado indeformado, a uma
profundidade de 2,00 a 2,50 m, abaixo do nível d’água, foram moldadas com 3 cm
de altura e apresentavam coloração cinza claro e comportamento muito plástico,
com granulometria determinada de 58% de argila, 8% de silte e 34% de areia. A
solução contaminada foi preparada com água subterrânea a qual foi misturada ao
HCH coletado no depósito da antiga fábrica da Cidade dos Meninos, filtrada e
analisada quimicamente (Tabela 11). A percolação da solução contaminante que
passava pela amostra era coletada a cada 10 cm³ de volume percolado e as
concentrações máximas e mínimas estão apresentadas na Tabela 11.
Posteriormente o ensaio foi repetido, porém os extratos foram analisados em
um laboratório diferente do primeiro ensaio, sendo que a solução contaminante foi
analisada novamente, porém, cinco meses depois do segundo ensaio, (Tabela 11).
As concentrações mínimas e máximas da repetição do ensaio estão apresentadas
na Tabela 11.
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Tabela 11 – Ensaio de lixiviação em coluna realizado por Borges, (1996)
Concentrações de HCH (mg/L)
α-HCH
β-HCH
γ-HCH
δ-HCH
∑ - HCH
Solução
contaminada
2,19
8,18
11,94
36,73
152,1
(1ª medição)
Extrato lixiviado
0,06 – 0,70
0,11 – 0,32
0,02 – 0,77
ND
0,19 – 1,79
1º ensaio
Solução
contaminada
1,45
2,28
0,12
0,26
4,11
(2ª medição)
Extrato lixiviado
0,02 – 1,16
0,02 – 1,18
0,05 – 0,09 0,02 – 0,19 0,11 – 2,62
2º ensaio
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados de Borges, (1996).

Não foi encontrada uma justificativa para os resultados diferentes entre um
laboratório e outro. Quanto às análises dos resultados, segundo Borges (1996),
estes demonstraram que os quatro isômeros de HCH, em especial o δ-HCH, tem
baixa mobilidade no solo, sendo o α-HCH com maior mobilidade que os demais e o
principal fator de adsorção deste isômero é a matéria orgânica. No caso do δ-HCH,
apesar deste ser o isômero mais solúvel em água, o efeito de adsorção nos
materiais inorgânicos do solo somado ao efeito de sorção na matéria orgânica,
apresentados por este, são os principais responsáveis pelo retardamento deste
isômero.
Segundo Duan (2008), os mecanismos de resistência à dessorção do HCH
não são bem conhecidas, informação esta de extrema importância para se realizar
uma avaliação de risco de contaminação de solos subsuperficiais e água
subterrânea por lixiviação deste composto.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os procedimentos metodológicos adotados estão apresentados em linhas
gerais no fluxograma da Figura 07.

Levantamento histórico da
procedência dos resíduos –
Rua Cápua

Visitas à museus e
agências ambientais
Análises de fotos aéreas e
de outros estudos da área

Resíduos da Rua Cápua

Amostragem
BHC do Paraná

Teste de preparação de
amostras

Procedimentos
Metodológicos
Caracterização
geoambiental

Ensaios de classificação
de resíduos e análise da
disponibilidade de HCH

Concentrações de HCH

Granulometria, massa
específica dos grãos,
condutividade hidráulica,
adsorção de azul de
metileno, pH,
condutividade elétrica e
teores de umidade,
voláteis e de matéria
orgânica

Lixiviação e solubilização
– NBR 10.004/04
Lixiviação em coluna
ASTM D5084/03

Figura 6 – Fluxograma demonstrativo dos procedimentos metodológicos utilizados no
trabalho
Fonte: elaborado pela autora

Conforme apresentado na Figura 7, foi realizado nesse estudo um
levantamento histórico para identificar a origem e procedência dos resíduos
dispostos na Rua Cápua. O detalhamento do levantamento histórico está
apresentado no item 1.5. Este levantamento é importante, pois, segundo a NBR
10004 (ABNT, 2004 a), “a classificação de resíduos sólidos envolve a identificação
do processo ou atividade de origem, de seus constituintes e características, e a
comparação destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo
impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido”.
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Foram obtidas amostras provenientes das células da Rua Cápua, bem como
uma amostra de BHC bruto, principal constituinte dos resíduos da Rua Cápua. Esta
amostra de BHC bruto foi fornecida por um produtor do Paraná que continha esse
produto estocado em sua propriedade desde o final da década de 80. As
metodologias de obtenção destas amostras estão descritas no item 1.6.
As amostras de resíduo da Rua Cápua passaram por análises químicas de
concentrações de isômeros de HCH e pelos seguintes ensaios de caraterização
geoambiental: análise granulométrica conjunta; massa específica dos grãos;
determinação do teor de matéria orgânica; determinação do pH de materiais
granulares em água; determinação da condutividade elétrica; adsorção de azul de
metileno, atividade e superfície específica dos argilominerais; determinação dos
teores de umidade e voláteis e difração de raios-X. Os detalhes de cada um destes
ensaios estão descritos no item 1.8.
Os ensaios laboratoriais para a classificação dessas amostras e estudos do
comportamento do HCH, conforme será melhor detalhado no item 1.9, foram
realizados através de ensaios de classificação quanto à toxicidade, segundo a NBR
10.004/04, através da obtenção de extratos lixiviados e solubilizados.
A amostra de BHC bruto passou pelos mesmos ensaios, com exceção das
análises de determinação de teores de umidade e voláteis, devido ao primeiro utilizar
estufa e mufla em alta temperatura, gerando assim grande emissão de compostos
voláteis tóxicos. Amostras em estado indeformado provenientes das células da Rua
Cápua também foram utilizadas para avaliar a liberação do HCH para o meio físico,
através de ensaios de lixiviação em coluna, segundo a ASTM D5084/03, de onde
também foi possível obter a condutividade hidráulica dos resíduos, além dos índices
físicos dos mesmos (item 1.9).
Essas amostras foram utilizadas para obter informações quanto às
concentrações de isômeros de HCH nos resíduos presentes nas células da Rua
Cápua e a capacidade de liberação deste para soluções aquosas ácidas e neutras
(lixiviação e solubilização conforme NBR 10.004), além de estudos sobre a
disponibilidade do HCH em amostras indeformadas de resíduos da célula 05 da Rua
Cápua, simulando as condições de campo a partir da ação da pluviosidade
(lixiviação em coluna).
A seguir será apresentado um detalhamento dos procedimentos adotados,
iniciando com uma descrição da área de estudo.
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1.5

Levantamento Histórico da Procedência dos Resíduos da Rua Cápua
1.5.1 Área de estudo - Rua Cápua, Santo André-SP – utilizada como botafora de resíduos
A área em estudo localiza-se no município de Santo André-SP, no bairro da

Vila Metalúrgica que, no final da década de 80, foi utilizada como bota-fora de
resíduos contaminados provenientes da Indústria Química Matarazzo. A área que foi
utilizada como bota-fora localiza-se junto à divisa com o município de São Paulo –
SP, na margem esquerda do córrego do Oratório, tributário da margem direita do rio
Tamanduateí, com acesso pela Rua Cápua.
Os resíduos referem-se à retificação do Córrego dos Meninos, que foram
dispostos diretamente na área de estudo, previamente sem nenhuma proteção e,
com as reclamações da população vizinha e, devido ao forte odor de HCH eminente
do material, foram realizadas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
amostragens do resíduo constatando uma concentração de 3.100 mg/kg de HCH
(CETESB, 1988). Após uma reunião realizada entre representantes da CETESB e o
proprietário da área, em 23 de outubro de 1987, ficou acordado que os resíduos,
devido à alta toxidade do HCH, deveriam ser dispostos em um “sistema temporário
de disposição” (Figura 7).

Figura 7 - Croqui do sistema temporário de disposição
Fonte: Adaptado de CETESB e DAEE (1988).

No início foram construídas 5 células de contenção (células 01, 02, 03, 04 e
05), de 30 x 30 x 3 m (L x C x P), onde foram depositados os resíduos. Como essas
células não foram capazes de armazenar todo o resíduo contido na área foram
construídas mais duas células, as células 06 e 07 de 27 x 27 x 3 m e 24,5 x 24,5 x 3
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m (L x C x P) respectivamente, somando-se assim, 07 células de contenção, onde

Células
Cells

2

30m

6

27m

7

24.5m

1

30m

3

30m

4

30m

5

30m

os resíduos foram depositados e isolados (Figura 8).

Figura 8 – Localização das células de resíduos
Fonte: Adaptado de IPT (2010)

Essas células foram construídas a partir de escavações no terreno natural,
em forma trapezoidal. O fundo foi preenchido por brita 3 ou 4 e 20 cm de areia.
Sobre essa camada de brita e areia, foi colocada uma camada de geotêxtil nãotecido, coberto por uma geomembrana de PVC de 0,8 mm, que se estendia até as
bordas externas da célula, coberta com 30 a 50 cm de argila compactada. O resíduo
foi então depositado e coberto por outra geomembrana de PVC e mais uma camada
de argila compactada com 20 a 30 cm de espessura sobre a geomembrana superior.
A Figura 9 indica as medidas aproximadas do topo e da base das células maiores
(01, 02, 03, 04 e 05) e da célula 07.
30,0 m

24,5 m

3,0 m

3,0 m

3,0 m

24,0 m

3,0 m

3,0 m

18,5 m

Figura 9 – Medidas das células em profundidade
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de CETESB (1990).

3,0 m
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1.5.2

Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo

O levantamento histórico da procedência dos resíduos da Rua Cápua, foi
realizado através de revisão bibliográfica que envolveu a caracterização e
sistematização de estudos literários, o estabelecimento de plataformas e palavraschave para busca de dados, avaliação da qualidade destes e identificação de
conceitos e informações importantes a serem extraídas, comparação das análises
estatísticas apresentadas e conclusão sobre as informações fornecidas pela
literatura. Como os resíduos da Rua Cápua foram provenientes de solo contaminado
da Indústria Matarazzo, em São Caetano do Sul-SP, além das referências
bibliográficas oriundas de publicações, também foram realizados estudos de
análises de fotos aéreas da área onde localizava-se a IRFM, visitas ao terreno, ao
Centro Histórico de São Caetano do Sul e à Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo (CETESB). Essas visitas tiveram como objetivo levantar os processos de
investigação de áreas contaminadas, realizados no final da década de 1980.
Foi realizada uma visita ao Centro de Documentação Histórica na Fundação
Pró-memória de São Caetano do Sul, em 2013, para obter maiores informações
relacionadas à produção de HCH nas Indústrias Matarazzo, como: datas de início e
finalização de produção, pureza do produto, processo produtivo, quantidade
produzida, resíduos gerados, destinação destes resíduos, entre outros. O Centro de
Documentação Histórica contém acervo documental sobre São Caetano do Sul,
como: coleções de documentos textuais, iconográficos fonográficos e audiovisuais,
além de informações históricas, estudos e pesquisas sobre o município e outros
assuntos, além de edições antigas da revista Raízes, tradicional da instituição e
referência quanto a assuntos e histórias sobre São Caetano do Sul. Através desse
material foi possível obter informações históricas sobre a Indústria e sobre o
fundador dela, o italiano Francisco Matarazzo.
Através de alguns livros, também se obteve informações da vida de alguns
funcionários que trabalharam em vários setores da Indústria e que, inclusive, era
uma das Indústrias que mais fornecia emprego na região. No Centro Histórico
também foi possível ter acesso às fotos antigas de São Caetano, da família
Matarazzo e da IRFM e também foi feita uma visita ao terreno onde funcionava a
IRFM, porém, a área estava fechada, não sendo possível entrar no terreno.
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Além dos dados obtidos no Centro Histórico, também foram obtidos dados
através de pesquisas bibliográficas de livros antigos pesquisados em bibliotecas e
adquiridos em sebos no Brasil todo. Esses livros discorriam sobre a história dos
pesticidas organoclorados no Brasil e no mundo. Também foram utilizados como
fontes de dados, estudos ambientais realizados na área pela CETESB e trabalhos
de conclusão de curso, dissertações e teses de mestrado e doutorado,
respectivamente, sobre a IRFM. Fotos aéreas antigas também foram utilizadas para
analisar principalmente o leito do córrego dos Meninos, que passava por dentro da
indústria e que sofreu processos de retificação, sendo que um deles foi a principal
fonte dos resíduos dispostos na área da Rua Cápua, utilizada como base desse
estudo. O Quadro 03 apresenta uma síntese de alguns documentos analisados.
Documento analisado

Tipo de
documento

Procedência do
documento

Data do
documento

Pasta técnica cx 380; PA nº 160182/6;
PA n° 0764-9; Processo nº 01/01185/76;
nº SEXP/2153/80; DC-5/004/84; PA n°
11.997/87; GSA 154/88; n° 16.00253/94;
PA nº 16/00166/06; PA nº 119/07; PA nº
16/00051/08; PA nº 16/01359/08; PA nº
16/00509/09; Processo nº 16/00278/07;
PA nº 16/01055/09; PA nº 16/00193/11

Processos

CETESB São
Bernardo do Campo

De 1976 a
2012

Matarazzo 100 anos
Avaliação de Risco em Áreas
Contaminadas por Fontes Industriais
Desativadas – Estudo de Caso
O Grupo Matarazzo nas Terras do
Município
Investigação ambiental detalhada
Análise de risco toxicológico à saúde
humana e Investigação ambiental
preliminar complementar
Investigação de material de construção,
escombros e paredes.
Investigação ambiental complementar
detalhada e análise de risco
Avaliação Ambiental Preliminar das
Indústrias Reunidas F. Matarazzo em
São Caetano do Sul – SP
- Investigação ambiental complementar,
análise de risco à saúde humana e
plano de intervenção.

Livro escrito
pela família
Matarazzo
Doutorado
(CUNHA)
Revista
Raízes, nº 25
Relatório
Relatório
Relatório
Relatório

Fundação Pró
Memória de São
Caetano do Sul
Instituto de
Geociências da
USP.
Fundação Pró
Memória de SCS
CETESB São
Bernardo do Campo
CETESB São
Bernardo do Campo
CETESB São
Bernardo do Campo
CETESB São
Bernardo do Campo

1982

1997
2002
2008(c)
2009(a)
2010(a)
2010(b)

Conclusão de
Curso de Pós
Graduação
(FREITAS)

Serviço Nacional de
Aprendizagem
Comercial (SENAC)

2010

Relatório

CETESB São
Bernardo do Campo

2011

CETESB São
2012
Bernardo do Campo
Quadro 03 - Documentos utilizados como fonte de informação para o histórico da IRFM
Projeto executivo de intervenção

Relatório
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1.6

Amostragem
Para este trabalho foram obtidas 52 amostras, sendo 45 deformadas, 02

compostas e 05 indeformadas, distribuídas em 34 pontos de amostragem,
provenientes das 07 células da Rua Cápua. Além das amostras das células, também
foi obtida 01 amostra deformada de BHC, pesticida puro, proveniente do Paraná,
para utilizar como auxílio no estudo do BHC propriamente dito. A identificação das
amostras e metodologias de coleta de cada uma delas está apresentada na Tabela
12. Os detalhes da metodologia de coleta destas amostras estão apresentados no
item 1.6.1.
Todo o planejamento da coleta de resíduos de cada célula foi feita de acordo
com a programação dos ensaios de laboratório, para classificação desses resíduos,
de modo a não haver problemas com relação à validade e o tempo de
armazenamento das mesmas para determinação dos compostos químicos para
parâmetros semivoláteis (Tabela 13). Além disto, a metodologia inicial de coleta foi
através trado tipo holandês devido a este proporcionar uma maior sensibilidade na
perfuração, permitindo identificar a posição e a consistência da geomembrana
localizada no topo das células, que divide a camada de resíduo da camada
superficial de argila.
Através do trado também foi possível analisar e diferenciar a consistência da
argila em comparação com a do resíduo como cor, textura, odor, entre outros;
permitindo também a verificação de como se propagaria o odor de HCH proveniente
das células que, inicialmente era de extrema preocupação devido aos condomínios
residenciais localizados próximos à área. Porém, em seguida este tipo de coleta foi
evitado devido à alteração das características físicas que esta metodologia
proporciona à amostra, podendo resultar na perda de compostos voláteis e/ou
semivoláteis.
O detalhamento de cada amostragem será melhor detalhado no item 1.6.1.
Convém ressaltar que toda a estratégia metodológica de coleta de amostras
deformadas com trado e Geoprobe® na Rua Cápua foi apresentada no artigo
“Metodologia de investigação geoambiental aplicada em área contaminada com
hexaclorociclohexano (HCH)”, constante no Apêndice 2 desta dissertação. Este
artigo foi apresentado no VII Congresso Brasileiro de Geotecnia Ambiental, REGEO,
2011.
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Tabela 12 – Amostras de resíduos obtidas das células de 2009 a 2012
Profundidade (m)
Identificação da
Campanha de
Método de
Amostra
Amostragem
coleta
Argila
Resíduo
C1-R1
0,88
0,62
Trado
C1-R1-P1
0,88
0,32
C1-R1-P2
0,32-1,52
Geoprobe®
C1-R1-P3
1,52-2,72
C1-R2
0,60
2,15
Geoprobe®
C1-R3
0,80
1,84
Geoprobe®
C1-R4
0,65
1,28
Geoprobe®
C1-R5
0,63
0,51
Trado
C2-R1
1,10
0,30
Trado
C2-R1-P1
1,00
0,20
C2-R1-P2
0,20-1,40
Geoprobe®
C2-R1-P3
1,40-2,60
C2-R3
0,90
1,10
Geoprobe®
C3-R1
0,35
1,24
Geoprobe®
C3-R1-P1
0,35
0,85
Geoprobe®
C3-R1-P2
0,85-2,05
C3-R3
0,12
2,30
Geoprobe®
1º
C3-R5
0,36
1,31
Geoprobe®
C4-R1
0,48
1,38
Geoprobe®
C4-R2
0,40
0,80
Geoprobe®
C4-R4
0,52
1,82
Geoprobe®
C4-R5
0,45
1,12
Geoprobe®
C6-R1
0,30
0,90
Trado
C6-R1-P1
0,30
0,90
Geoprobe®
C6-R1-P2
0,90-2,10
C6-R2
0,74
1,01
Geoprobe®
C6-R3
0,96
1,16
Geoprobe®
C6-R4
1,0
0,46
Trado
C6-R5
0,96
0,39
Trado
C7-R1
0,40
1,20
Trado
C7-R2
0,34
0,31
Trado
C7-R3
0,10
0,50
Trado
C7-R4
0,38
0,27
Trado
C7-R5
0,26
0,60
Trado

Estado da
amostra

Deformada

Continua…
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...continuação (Tabela 12 – Amostras de resíduos obtidas das células de 2009 a 2012)
Profundidade (m)
Identificação da
Campanha de
Método de
Estado da
Amostra
Amostragem
coleta
amostra
Argila
Resíduo
C5-R1-P1
0,35
1,35
Geoprobe®
C5-R1-P2
1,35 - 2,55 Geoprobe®
C5-R2-P1
0,42
1,42
Geoprobe®
C5-R2-P2
1,42 - 2,58 Geoprobe®
C5-R3-P1
0,30
1,30
Geoprobe®
2°
Deformada
C5-R3-P2
1,30 - 2,50 Geoprobe®
C5-R4-P1
0,32
1,32
Geoprobe®
C5-R4-P2
1,32 - 2,18 Geoprobe®
C5-R5-P1
0,30
1,30
Geoprobe®
C5-R5-P2
1,30 - 2,40 Geoprobe®
C-05(SH-I) Am01
0,50-0,90
Geoprobe®
C-05(SH-I) Am02
0,90-1,25
Geoprobe®
C-05(SH-II) Am03
3°
0,50-0,90
Geoprobe®
Indeformada
C-05(SH-II) Am04
0,90-1,25
Geoprobe®
C-05(SH-II) Am05
1,00-1,25
Geoprobe®
Mini
Célula 1
4°
0,80
1,20
Deformada
retroescavad.

1

RS-CA1

-

-

-

-

Deformada

Célula 52

-

-

-

-

Deformada

BHC3

-

-

-

-

Pó

2

Composta das amostras da 1ª campanha de amostragem; Composta das amostras da 2ª campanha
3
de amostragem; Amostra do pesticida proveniente do Paraná.

Tabela 13 – Prazo de validade das amostras
Tempo máximo de coleta em campo
Parâmetro
até a extração (dias)
Voláteis
14
Semivoláteis (HCH)
14
Mercúrio
28
Demais metais
180
Fonte: NBR 10.004/04
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1.6.1 Coleta de amostras provenientes das células da Rua Cápua
Paras as coletas foram utilizados trado tipo holandês e equipamento
hidráulico de perfuração quase-contínua multifunção - Geoprobe® e miniretroescavadeira. As coletas foram divididas em 04 campanhas de amostragem
realizadas nos anos de: 2009 - amostras deformadas com trado e Geoprobe; 2010 coleta de amostras deformadas com Geoprobe; 2011 - coletas de amostras
indeformadas com Geoprobe e 2012 - coleta de uma amostra deformada com miniretroescavadeira. As amostras coletadas, localização dos pontos de amostragem e
metodologias de coleta de cada uma destas estão representadas na Figura 10. Os
detalhes descritivos de cada um dos métodos de obtenção das amostras estão
apresentados nos itens: 4.2.1.1; 1.6.1.2 e 1.6.1.3.
Inicialmente, previa-se a coleta de 05 pontos de amostragem por célula.
Devido a alguns pontos das células 02, 03 e 04 permanecerem alagados por longos
períodos durante o ano, estes pontos não foram possíveis de serem coletados. Além
destes pontos alagados, todos os pontos da célula 05 permanecem totalmente
alagados durante quase todo o ano, não sendo possível, inicialmente, a coleta de
nenhum ponto nesta célula. Portanto, os resíduos desta célula foram coletados
separadamente, numa época mais seca do ano. Esta última célula foi coletada em
duas profundidades, com o intuito de se analisar o comportamento do HCH no topo
e na base da célula. Portanto, as coletas das amostras deformadas foram
distribuídas em 29 pontos de amostragem, sendo que 01 ponto foi coletado duas
vezes (central da célula 01) e 05 pontos (da célula 05) foram subdivididos em 02
diferentes profundidades, gerando assim 02 amostras por ponto. Conforme a Tabela
12 e a Figura 10 foram coletadas 45 amostras deformadas de resíduos.
As 45 amostras deformadas seguiram as seguintes especificações de
identificação: a primeira letra e número indicam a célula em que se localiza o ponto
de amostragem (C1 = célula 01) e a segunda letra e número indica a localização do
ponto dentro da célula (R1 = resíduo 01), sendo que o ponto R1 indica sempre o
ponto central das células. Por exemplo, o ponto C1-R1 representa o ponto central da
célula 01. O ponto central da célula 01, que foi coletado duas vezes, na segunda
coleta foi gerada uma amostra denominada de “Célula 01”, por ter sido uma coleta
de uma grande área desta célula, gerando assim uma amostra representativa de
toda esta célula. Os pontos coletados em duas profundidades, a amostra mais
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superficial foi identificada como P1 (1º metro) e a mais profunda como P2 (2º metro),
sendo denominada de, no caso do ponto central superficial da célula 05: “C5-R1P1”. O detalhamento das coletas de amostras deformadas está apresentado no item
1.6.1.1.
A partir das 45 amostras deformadas coletadas foram obtidas 02 amostras
compostas destas, sendo uma da homogeneização das amostras coletadas
inicialmente nas células 01, 02, 03, 04, 06 e 07, denominada de RS-CA e a outra da
homogeneização das amostras coletadas na célula 05 e denominada de “Célula 05”.
A descrição detalhada da composição destas 02 amostras será mais bem detalhada
no item 1.6.1.3.
As amostras indeformadas foram coletadas na célula 05 e receberam a
identificação de C-05 (SH), sendo o SH representando o tubo Shelby em que ela foi
coletada, podendo ser I ou II, conforme será melhor detalhado no item 1.6.1.2.

66

C7-02

C7-04

C7

C7-01
C7-05

C7-03

C6-04

C6

C6-02

C6-01

C6-05

C6-03

C1-04

C1-02

C1-01

C1
C1-05

C1-03

C2

C2-01
C2-05
C3-04

C3

Legenda
Amostra coletada com trado

C3-01

Amostra coletada em Liner
Amostra coletada em Liner (2 profundidades)

C3-05
C4-04

C4-02

Amostra coletada em Liner (3 profundidades)
Amostra coletada em Shelby (indeformada)

C4

C4-01

Amostra coletada com mini-retroescavadeira
Amostra composta

C4-03

Amostra coletada com mini-retroscavadeira

C5-04-P_ C5-02-P_

C5

C5-01
C-05 (SH_)
C5-05-P_ C5-03-P_

Figura 10 – Amostras coletadas na Rua Cápua e mostras compostas
Fonte: elaborado pela autora

De uma maneira geral, a metodologia de amostragem levou em consideração
os seguintes fatores:
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 Foi considerado como resíduo somente o material coletado a partir da
geomembrana de PVC de cobertura da célula, sendo desconsiderada a
porção superior de argila;
 Para cada amostra coletada com Liner, foi utilizado um Liner descartável e
estéril;
 Os Liners contendo amostras foram identificados com os seguintes dados:
local, data, hora e profundidade de coleta;
 As amostras coletadas com trado foram acondicionadas em sacos plásticos
estéreis de 250 g, etiquetados com dados de identificação da amostra, data e
hora da coleta;
 Todas as amostras foram preservadas em campo dentro de um isopor, à 4ºC,
até a chegada ao IPT, onde foram mantidas em refrigerador;
 Todos os dados foram registrados em cadeias de custódia;
 Foi feita a descontaminação dos equipamentos de coleta que mantiveram
contato com as amostras para evitar a transferência de contaminação entre
um ponto de amostragem e outro (Foto 1). A descontaminação foi feita da
seguinte maneira:
1. Lavagem com água potável, utilizando detergente alcalino, isento de
fosfato;
2. Enxágue com água potável;
3. Enxágue com água deionizada;
4. Enxágue com ácido clorídrico 5%;
5. Enxágue com água deionizada;
6. Enxágue com hexano;
7. Enxágue com acetona;
8. Secagem ao ar;
9. Os reagentes hexano e acetona foram separados e deixados no tempo
para evaporar;
10. A água misturada com os resíduos e o ácido clorídrico foram
encaminhados para o laboratório onde foram separados em bombonas,
e então dada a devida destinação como efluente contaminado.
 Durante a amostragem, em momento algum foi atingida a membrana
existente na base das células, para que não houvesse perfuração da base
das mesmas;
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 Após cada procedimento de amostragem os furos foram selados com
bentonita.

Foto 1 – Descontaminação dos equipamentos

1.6.1.1 Obtenção das amostras deformadas da Rua Cápua
Conforme já descrito no item 1.6, pelo fato de que o trado holandês permitir a
análise visual de variáveis importantes contidas nas células, esta foi a primeira
metodologia de coleta utilizada (Foto 2).

Foto 2 - Trado tipo Holandês
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Após analisar as variáveis através das coletas com o trado, iniciaram-se
as coletas com o Geoprobe® (Foto 3). Este procedimento de coleta, além de
possuir maior eficiência em relação ao trado, é apropriado para amostras de
solo e resíduos finos contaminados que, permitindo uma coleta através de
liners de PVC (Foto 4), conserva melhor as características originais das
amostras, evitando-se a perda de partículas voláteis e a contaminação cruzada.
O sistema de amostragem conhecido como direct-push, tipo dual-core
utilizado nas células de resíduos, consiste em um tubo plástico “in liner”
protegido por uma camisa metálica e revestido por outro tubo metálico acoplado
a uma ponteira que permite sua cravação aberta (amostrando) ou fechada
avançando até a profundidade a ser amostrada. Ele permite a amostragem a
partir da superfície, cravando-se a composição (revestimento e amostrador)
com a ponteira aberta até o final do curso. Retira-se o amostrador preenchido
sacando-o do revestimento que fica na profundidade de interesse. Retira-se
então o liner preenchido com a amostra. Coloca-se outro liner vazio e
esterilizado no interior do amostrador, que deve ser posicionado no interior do
revestimento e continua-se a cravação. As amostras coletadas com o trado e o
Geoprobe nas células 01, 02, 03, 04, 06 e 07 foram realizadas na 1ª campanha
de amostragem, realizada no ano de 2009. As amostras deformadas coletadas
na célula 05 foram realizadas na 2º campanha de amostragem, no ano de
2010.

Foto 3 – Geoprobe – equipamento utilizado para coleta de amostras utilizando sistema
direct-push
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Foto 4 – Liners com argila no topo e resíduo na base

Após as coletas iniciais de amostras deformadas com trado e Geoprobe e a
caracterização geoambiental destas, uma amostra representativa da célula 01 foi
coletada em uma 4ª campanha de amostragem, no ano de 2012, através de miniretroescavadeira (Foto 5). A célula foi aberta em sua parte central, com uma
abertura de cerca de 4 m², retirando-se a camada de argila e a geomembrana de
PVC presentes na superfície. Inicialmente, fez-se uma perfuração com trado
holandês na camada de argila para saber exatamente a profundidade desta camada,
que era de 80 cm. Foi feita uma forração, com lona plástica preta entre a bombona e
o resíduo (Foto 6), para que não ocorresse a contaminação superficial da área. Após
o término da coleta do resíduo, o espaço aberto foi preenchido com areia (Foto 7)
em uma camada de cerca de 0,30 m, coberto por calda de bentonita de cerca de
0,05 m e uma manta de borracha flexível preta de 3 mm com sobreposição de 30 cm
sobre a área escavada (Foto 8). Finalmente, a área foi coberta pela mesma argila
retirada do topo da célula original.
Os 813 kg de resíduo foram transportados para o IPT e colocados
temporariamente em um departamento destinado para depósito de resíduos não
perigosos gerados pelo instituto. Os resíduos foram destorroados despejados e
espalhados sobre uma lona preta estendida no chão, formando uma pilha de cerca
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de 3 m x 2 m x 0,5 m de comprimento x largura x altura. Uma alíquota de 5 kg in
natura, denominada de “Célula 01” foi retirada desta pilha para a realização das
análises necessárias para este estudo. Esta alíquota foi obtida conforme
procedimento descrito em USEPA (2000), no qual, a pilha de 3 m x 2 m foi
subdividida em 06 pilhas de 1 m x 1 m das quais foram coletadas 30 subamostras de
cerca de 30 g cada, em cada uma das 06 pilhas, completando 180 subamostras que
foram misturadas em um saco plástico formando a alíquota de 5 kg. Portanto, esta
alíquota é representativa da massa total de 813 kg coletada e pode-se dizer que é
representativa da concentração média contida na célula 01. A amostra “Célula 01” foi
subdividida em várias duplicatas com o intuito de se aproximar o máximo possível
estatisticamente da concentração real desta célula.

Foto 5- Mini-retroescavadeira utilizada para a Foto 6 – Amostra de resíduo sendo colocada
coleta de amostra de resíduo na célula 01
dentro de bombona com forro

Foto 7 – Espaço preenchido por areia

Foto 8 – Areia coberta com bentonita e
manta de borracha
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Para a realização da coleta e das análises geotécnicas e geoquímicas nas
amostras deformadas coletadas na Rua Cápua, apesar destas serem amostras
de resíduo, foram tratadas como solo, devido à procedência destas serem de
escavação de solo contaminado que passou a ser descartado na forma de
resíduo.
As análises de concentração de HCH e os ensaios de lixiviação e
solubilização realizados nas amostras coletadas na primeira e na segunda
campanhas de amostragem (2009 e 2010) geraram um artigo que foi publicado na
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) e apresentado no
26° Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (CBESA). Este artigo
encontra-se no Apêndice 3 desta dissertação.

1.6.1.2 Obtenção das amostras indeformadas das células de resíduos
As amostras indeformadas foram coletadas durante a 3º campanha de
amostragem, no ano de 2011 com o Geoprobe®, que, através de amostrador
Shelby, possibilita a coleta de amostras com alteração mínima de sua estrutura
natural / de origem. O amostrador Shelby utilizado era de aço-inox, de 73 mm de
diâmetro, com ponta biselada, uma cabeça de adaptação para hastes do
Geoprobe®. Foram coletados 02 tubos Shelby da célula 05, de onde as amostras
foram sacadas através de um extrator fabricado pela “ELE international” e
modificado/desenvolvido pelo EGEO/LRAC/IPT (Foto 9). As amostras sacadas foram
subdivididas e moldadas em 05 corpos de prova (Foto 10), que foram utilizados nos
ensaios de lixiviação em coluna com água deionizada, conforme será melhor
detalhado no item 1.9.3. Os índices físicos de cada corpo de prova do resíduo em
seu estado natural foram calculados.
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Foto 9 - Tubo Shelby acoplado no Foto 10 - Amostra de resíduo sendo sacada de
extrator de amostra
dentro do tubo Shelby

1.6.1.3 Obtenção de amostras compostas
Uma amostra composta, denominada de RS-CA, foi obtida através da
homogeneização das amostras deformadas coletadas durante a 1ª campanha da
Rua Cápua. Esta homogeneização constou da mistura das amostras coletadas com
trado e Geoprobe® nas células 01, 02, 03, 04, 06 e 07, a qual foi realizada através
de destorroamento e quarteamento, segundo a NBR 10.007/04. As amostras foram
misturadas em proporções variadas e em seu estado natural, ou seja, com umidade
natural e sem peneiramento.
Outra amostra composta denominada de “Célula 05” foi obtida através da
homogeneização das 10 amostras coletadas na célula 05 com a mistura de uma
alíquota de cada amostra. Estas alíquotas de cada amostra foram obtidas em
mesmas proporções, sendo 250 g de cada uma, que foram homogeneizadas após
serem secas e destorroadas.

1.6.1.4 Obtenção de amostra de pesticida BHC
Uma amostra do pesticida BHC puro foi utilizada como auxílio e background.
Este pesticida foi obtido no estado do Paraná, fornecido por um agricultor que
utilizou BHC até a década de 80. No estado do Paraná existe um inventário, como o
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levantamento de todo o BHC existente e armazenado no estado, dificultando que os
proprietários descartem esse resíduo sem os devidos cuidados. No ano de 2009, foi
sancionada uma lei no Paraná (Lei nº 16.082, de 17/04/2009), a qual diz que os
produtores rurais e/ou empresas devem apresentar aos escritórios da SEAB
(Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná) e da EMATER
(Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural), além de
cooperativas e sindicatos, uma autodeclaração de que possuem sob sua guarda o
HCH (ou BHC técnico, como é mais conhecido).
Através de contato com a EMATER (Unidade de Colorado-PR), foi possível
encontrar um agricultor, Sr. Antônio Lesse, disposto a doar todo o pesticida que ele
ainda tinha armazenado em sua propriedade (cerca de 15 kg). O pesticida estava
acondicionado em um saco de ração, pois, a embalagem original, feita de papel,
havia sido deteriorada com o tempo. Para ser feita a retirada do BHC, em razão
deste estar registrado nos órgãos já mencionados, contataram-se os órgãos
competentes do Paraná, para ser autorizada e registrada a sua retirada.
O BHC trazido do Paraná é um pó de cor bege rosado e, conforme informado
pelo fornecedor, era utilizado na forma pura, ou seja, era aplicado nas plantas a
partir de um polvilhador, sem a diluição em água. Os inseticidas formulados com
base em HCH, conforme já descrito no item 1.1.2, eram utilizados nas formas de pó,
granulado, pó-molhável, solução, concentrado emulsionável e aerossol (Cavero,
1982), portanto, este BHC retirado do Paraná era na forma de pó.
A amostra foi armazenada em sacos plásticos lacrados dentro de uma
bombona de capacidade de 200 L (Foto 11) e os resíduos resultantes de processos
de análises laboratoriais desta amostra foram armazenados em outra bombona de
capacidade de 200 L, para que seja dada a devida destinação como resíduo
perigoso (Foto 12).
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Foto 11 – Amostra de BHC armazenada em
bombona

Foto 12 – Amostra e resíduos de processos
de ensaios laboratoriais armazenados em
bombonas

1.7 Teste de metodologias de preparação de amostras
Neste estudo foi detectada a importância de uma preparação das amostras
antes de serem analisadas quimicamente quanto à concentração de isômeros de
HCH. Para este teste foram utilizadas as amostras compostas provenientes da Rua
Cápua (item 1.6.1.3). Conforme poderá ser observado no item 1.2.1, a amostra
composta denominada de RS-CA, foi subdividida em 30 duplicatas para análise
química, apresentou uma grande dispersão nos resultados detectando-se que a
homogeneização das amostras deveria passar por um processo mais eficaz para se
obter um melhor resultado nas análises. Portanto, uma alíquota desta mesma
amostra, que havia sobrado, foi obtida com o intuito de se realizar diferentes testes
de metodologias de preparação de amostras. As metodologias testadas foram as
seguintes:
1.

Metodologia 01 (M1): homogeneizar a amostra e encaminhar para a análise
química em seu estado de umidade natural.

2.

Metodologia 02 (M2): deixar a amostra secando ao ar, destorroar a mão,
homogeneizar, peneirar em peneira de 9,5 mm (# 3/8) (NBR 10.004/04),
encaminhar para a análise química.

3.

Metodologia 03 (M3): deixar a amostra secando ao ar, destorroar a mão,
homogeneizar, peneirar em malha de 2 mm (# 10) (USEPA 3050B) e
encaminhar para a análise química.
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4.

Metodologia 04 (M4): deixar a amostra secando ao ar, homogeneizar, moer
em moinho apropriado, peneirar em malha de 0,177 mm (# 80) e encaminhar
para a análise química.
Durante a preparação das amostras, todos os equipamentos que mantiveram

contato com o resíduo, inclusive o moinho de bolas, foram descontaminados
segundo a metodologia descrita no item 1.6.1.
Após este teste de preparação de amostras outro teste foi realizado, desta vez
com a amostra composta denominada de Célula 05 e a amostra Célula 01. Este
teste constou de um estudo mais aprofundado da metodologia de preparação
indicada pela USEPA (3050B), denominada de “M3” pelo primeiro teste de
preparação de amostras aplicado.
A metodologia descrita pela EPA indica que a amostra deve ser peneirada em
malha de 2 mm, porém, a norma não indica se a amostra deve ser moída antes de
ser peneirada, ou se apenas deve-se analisar o HCH contido nas partículas finas do
solo, não analisando as partículas retidas na peneira. Além disto, como os isômeros
de HCH tendem a ficarem retidos nas partículas finas do solo, ou seja, na fração
argila, que possuem tamanho inferior a 2 mm, passando pela peneira, isto pode
ocasionar o acúmulo de HCH na amostra peneirada, resultando em concentrações
acima da concentração real da amostra e, consequentemente, concentrações irreais
da célula amostrada.
Neste teste os equipamentos também foram descontaminados conforme o item
1.6.1, exceto o moinho de panelas que, devido a ser de material que pode corroer
com os reagentes, este foi descontaminado com a própria amostra. Ou seja, após a
lavagem da panela e anéis, com água e sabão e secagem ao ar, uma alíquota da
amostra que seria moída era utilizada para a limpeza da panela e anéis e era
descartada. Para este teste, a amostra foi separada em 03 alíquotas que foram
preparadas de três maneiras diferentes:

1.

Metodologia 03a (M3a) – alíquota totalmente moída em moinho de panela,
resultando em partículas reduzidas à < 2 mm e analisada quanto à
concentração de isômeros de HCH.
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2.

Metodologia 03b (M3b) – alíquota destorroada à mão, peneirada em malha de
2 mm e analisada quanto à concentração de isômeros de HCH apenas nas
partículas finas do resíduo.

3.

Metodologia 03c (M3c) – alíquota de partículas grossas retidas na peneira
durante o peneiramento para a M3b, moída em moinho de panelas e
analisada quanto à concentração de isômeros de HCH.

Considerando que no peneiramento realizado na M3b 50 % da alíquota
passava pela peneira e 50 % ficava retido, pode-se dizer que a média das
concentrações obtidas nas alíquotas M3b e M3c representa a concentração real da
amostra e, consequentemente, a média das duas deve ser igual à concentração
apresentada na M3a. Ou seja:

CA = M3a =

M3b+M3c
2

(1)

Onde:
CA = Concentração na Amostra

1.8

Caracterização Geoambiental
As análises químicas de concentração de isômeros de HCH foram realizadas

em todas as amostras. Para as demais análises, como os de caracterização
geotécnica, foram realizados em apenas algumas amostras que serão indicadas no
item 1.8.2. O motivo destes ensaios não terem sido realizados em todas as amostras
foi:
 Devido ao grande contato que se teria com estas amostras no caso da
realização destes ensaios, amostras estas extremamente contaminadas
e com grande emissão de odor durante a manipulação destas;
 Devido a estas amostras estarem com elevadas concentrações de HCH,
emitindo partículas voláteis, em ensaios onde ocorre o aquecimento
destes e,
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 Apesar de estarem separadas em 07 células diferentes os resíduos das
células da Rua Cápua, são constituídas do mesmo material, pois são
provenientes da mesma origem.

1.8.1 Análises químicas de concentração de isômeros de HCH
As análises químicas de concentração de isômeros de HCH foram realizadas
nas amostras brutas de resíduo e nos extratos lixiviados e solubilizados obtidos nos
ensaios de liberação e mobilidade deste composto. Estas análises químicas estão
detalhadas no item 1.8.1.1.

1.8.1.1 Análises químicas na amostra bruta (de resíduo)
As análises químicas de concentração de isômeros de HCH foram realizadas
no Laboratório de Análises Químicas (LAQ) do IPT, através de metodologia de
extração por Soxhlet, na qual é utilizada aparelhagem de extração líquida a quente,
aquecida através de chapas que proporcionam o aquecimento da solução de
extração que evapora e passa pelo Soxhlet, que possui um sifão que proporciona
um procedimento de refluxo contínuo dos solventes. A metodologia utilizada seguiu
as normas descritas em USEPA SW-846, sendo utilizados os seguintes
procedimentos:
 Solução extratora de HCH, indicadas por USEPA-3562 (2007);
 Extração por Soxhlet (USEPA-3540C, 1996) e;
 Leitura de compostos por cromatografia gasosa (USEPA-8081B, 2007).
As amostras foram analisadas em duplicata, sendo coletadas 02 alíquotas de
cada amostra, de 5 g cada. Estas alíquotas de 5 g foram colocadas dentro de um
cartucho de extração, de fibra de vidro, isento de resinas e livre de contaminantes,
devidamente identificados. O cartucho foi colocado dentro do Soxhlet, que foi
acoplado a um balão volumétrico de 250 mL (Foto 13).
A solução extratora foi aquela descrita na norma USEPA-3562 (2007), que
apresenta as soluções para a extração de PCBs e pesticidas organoclorados em
amostras sólidas. Sendo utilizado cerca de 200 ml de uma solução contendo 100 ml
de acetona misturada a 100 ml de n-hexano. Esta solução foi preparada em uma
bureta graduada e, em seguida, foi despejada dentro do Soxhlet (Foto 14). O
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conjunto extrator com a amostra foi colocado no equipamento de extração “bateria
de sebelin”, onde permaneceu em aquecimento por 08 horas, dentro de capela (Foto
16). O extrato resultante foi coletado com uma pipeta digital e uma fração foi
transferida para um vial.
A análise quantitativa dos extratos foi realizada por cromatografia em
fase gasosa, acoplada a espectrometria de massa (CG/MASSA), sendo em Coluna
CP624CB (30m x 0,25mm x 1,4µm). O gás de arraste foi o hélio, com um fluxo de 1
ml/min. A Isotérmica inicial foi de 40°C aumentando 5 °C por minuto até 60°C; em
seguida foi aumentado até 250 °C, sendo 10 °C / minuto. A temperatura do injetor,
operando em modo split, foi de 300 °C, com um volume de injeção de 0,5 µL e a
temperatura do captor de elétrons foi de 250 °C.

Foto 13 – Conjunto extrator: Soxhlet acoplado Foto 14 – Solução extratora sendo
ao balão volumétrico
despejada dentro do Soxhlet
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Foto 15 – Bateria de sebelin

Foto 16 – Procedimento de extração
por Soxhlet dentro de capela

1.8.1.2 Análises Químicas em amostra líquidas
As análises químicas de concentração de isômeros de HCH, realizadas nas
amostras líquidas, que referem-se aos extratos lixiviados e solubilizados obtidos nos
ensaios que serão melhor detalhados no item 1.5, foram realizadas no LAQ
conforme a metodologia indicada pela USEPA 8081b (1996), como segue: a
amostra foi extraída com hexano grau pesticida, em aproximadamente 1 L de
amostra, utilizando-se um funil de separação de 2 L (USEPA – 3510, 1996). Em
seguida, o extrato obtido foi concentrado a 1 ml em rotaevaporador. O material foi
diluído e analisado por cromatografia gasosa (detecção de captura de elétrons)
conforme descrito no item 1.8.1.1.
Apenas para a amostra coletada na 4ª campanha de amostragem,
denominada de “Célula 01”, além da análise de concentração de isômeros de HCH
realizada no LAQ do IPT, também foram realizadas análises de concentração dos
demais compostos listados na NBR 10.004/04. Estes demais compostos foram
analisados no laboratório da Controle Analítico Análises Técnicas Ltda. Neste
laboratório, as análises seguiram as seguintes metodologias, para os seguintes
grupos de compostos:

81



Alumínio, Antimônio, Arsênio, Bário, Boro, Cádmio, Chumbo, Cobalto, Cobre,
Cromo, Ferro, Manganês, Mercúrio, Molibdênio, Níquel, Prata, Selênio,
Vanádio e Zinco segundo a SM-3120B;



Nitrogênio Nitrato segundo a Hach 8039;



Benzeno,

Estireno,

Etilbenzeno,

Tolueno,

(m+p)-Xilenos,

o-Xileno,

Clorobenzeno, 1,2-Diclorobenzeno, 1,3-Diclorobenzeno, 1,4-Diclorobenzeno,
1,2,3-Triclorobenzeno,

1,2,4-Triclorobenzeno,

1,3,5-Triclorobenzeno,

1,1-

Dicloroetano, 1,2-Dicloroetano, 1,1,1-Tricloroetano, Cloreto de Vinila, 1,1Dicloroeteno, 1,2-Dicloroeteno-Cis, 1,2-Dicloroeteno-Trans, Tricloroeteno-TCE,
Tetracloroeteno, Diclorometano (Cloreto de Metileno), Clorofórmio, Tetracloreto
de Carbono/Tetraclorometano, p-Bromofluorobenzeno, Tolueno d8, 1,1Dicloroeteno, Hexaclorobutaldieno, Piridina, Metil Etil Cetona, Tetracloroetileno,
Tricloroeteno, Piridina segundo a USEPA-8260B;


Antraceno, Benzo(a)Antraceno, Bonzo(k)Fluoranteno, Benzo(g,h,i)Perileno,
Benzo(a)Pireno, Criseno, Dibenzo (a,h)Antraceno, Fenantreno, Indeno[1,2,3cd]Pireno, Naftaleno, 2-Clorofenol, 2,4-Diclorofenol, 3,4-Diclorofenol, 2,4,5Triclorofenol,

2,4,6-Triclorofenol,

2,3,4,5-Tetraclorofenol,

2,3,4,6-

Tetraclorofenol, Pentaclorofenol, Cresol Total, Fenol, Bis(2-etilhexilftalato),
Dimetilftalato,

Dibutilftalato, 2-Fluorbifenil, Nitrobenzeno, p-Terfenil, 2,4-

Dinitrotolueno, Hexacloroetano, Nitrobenzeno, segundo a USEPA 8270D;


1,2,3,4-Tetraclororbenzeno,

1,2,3,5-Tetraclorobenzeno,

1,2,4,5-

Tetraclorobenzeno, Hexaclorobenzeno, Aldrin, Dieldrin, Endrin, DDT, DDD,
DDE, β-HCH, γ-HCH, α-HCH, δ-HCH, Clordano, Heptacloro e Heptacloro
epóxido, Metoxicloro e Toxafeno segundo a USEPA 8081B;


PCB’s segundo a USEPA 8082A;



Ítrio segundo a SM-3120-B;



2,4D, 2,4,5-T, 2,2,5-TP segundo a USEPA 8151A;



Fluoretos segundo a Hach 8029;



Cianeto segundo SM 4500-CN;



Cloreto segundo a SM 4500Cl B;



Sódio segundo a SM-31-20B;



Sulfatos segundo a SM 4500 SO4;



Surfactantes segundo a SM 5540C;
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1.8.2

Ensaios de Caracterização Geotécnica

O ensaio de granulometria analisa a distribuição do tamanho das partículas
granulares de solo (argila, silte, areia e pedregulhos). É constituído por duas fases
distintas: sedimentação, para detalhamento da fração fina do solo; e peneiramento,
para detalhamento da fração grossa do solo. Este ensaio foi realizado no Laboratório
de Resíduos e Áreas Contaminadas (LRAC) do IPT e seguiu os procedimentos das
normas ABNT NBR 7181 (1984), NBR 6502 (1995) e NBR 6457 (1986).
O ensaio de massa específica dos grãos descreve o método do picnômetro
para a determinação da densidade de partículas ou massa específica dos grãos.
Este ensaio foi realizado no LRAC e seguiram os procedimentos listados no Methods
os Soil Analysis: Part 1 – Physical and Mineralogical Methods (KLUTE, 1986); na
Norma DNER-ME 093/94 – Solos – Determinação da Densidade Real; na NBR 6508
(1984) e no Manual de Edafologia (KIEHL, 1979).
O ensaio de determinação do teor de matéria orgânica determina a matéria
orgânica presente no solo em porcentagem, pelo método da queima em mufla, à
temperatura de 440ºC. Este ensaio foi realizado no LRAC e seguiu os
procedimentos da NBR 13600 (1996) e do Manual de Análises Químicas de Solos,
Plantas e Fertilizantes da EMBRAPA.
O ensaio de determinação do pH de materiais granulares em água, através da
medição eletroquímica da concentração efetiva de íons H+ na solução do solo ou
resíduo, por meio de eletrodo combinado imerso em suspensão resíduos/solo: água
deionizada. O ensaio foi realizado no LRAC e seguiu o procedimento da EPA 9045
C (ENVIRONMENTAL PROTECTON AGENCY, 1993), apresentado pela EMBRAPA
(2009) – Manual de Análises Químicas de Solos, Plantas e Fertilizantes.
O ensaio de determinação de condutividade elétrica na medição eletroquímica
da concentração efetiva de íons na solução do solo foi realizado por meio de
eletrodo combinado imerso em suspensão solo / água deionizada, na proporção
1:10. O ensaio foi realizado no LRAC e seguiu o procedimento proposto por
Camargo et. al. (1986) e pela EMBRAPA (2009) – Manual de Análises Químicas de
Solos, Plantas e Fertilizantes.
O ensaio de adsorção de azul de metileno faz uma estimativa da capacidade
de troca catiônica (CTC), da superfície específica (SE) e da atividade dos
argilominerais presentes no solo ou resíduos. Este ensaio também indica o tipo de
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argilomineral predominante na matriz fina do solo ou resíduo. Foi realizado no LRAC
e para este ensaio foi consultado o método de Lan (1977), adaptado por Pejon
(1992).
Através do ensaio de determinação dos teores de umidade e voláteis é
possível obter os teores de umidade nas temperaturas de 65 e 105 oC para materiais
granulares diversos, assim como o teor de voláteis de solos e resíduos a 550 oC.
Este procedimento foi realizado no LRAC e baseado nas metodologias descritas
pela Norma NBR 6457/1986, Anexo – Determinação do Teor de Umidade de Solos e
também do Manual de Análises Químicas de Solos, Plantas e Fertilizantes EMBRAPA (2009).
Os ensaios de difração de raios X foram realizados no LAQ, por difratômetro de
raios-X (DRX 02), através de radiação X branca, que consiste em diferentes
comprimentos de onda. O tipo de mineral presente na amostra é identificado através
do ângulo de reflexão dos raios X, sendo que cada mineral reflete a luz em um
determinado ângulo, detectando-se assim, o mineral presente.
Estes ensaios foram importantes para a caracterização geral, tanto dos
resíduos da Rua Cápua, quanto para o BHC. Através destes, pode-se entender do
que são compostas estas amostras. Além disto, é importante entender como a
composição geotécnica do resíduo pode estar influenciando no comportamento do
HCH tanto nos ensaios que foram realizados neste estudo (lixiviação, solubilização e
lixiviação em coluna) como no meio ambiente. Um exemplo disto seria, conforme já
mencionado no iten 1.2, como o teor de matéria orgânica e de argila de um solo
pode influenciar na mobilidade do HCH.
Os

ensaios

detalhados

neste

item,

conforme

motivos

já

descritos

anteriormente, foram realizados apenas em algumas amostras. As amostras que
passaram pelos procedimentos de ensaio descritos neste item estão apresentadas
na Tabela 14.
.

84

Tabela 14 – Ensaios de caracterização geotécnica
Ensaio
Amostras analisadas
C5-R1-P1; C5-R1-P2; C5-R2-P1; C5-R2-P2; C5-R3-P1; C5-R3-P2;
Análise granulométrica
C5-R4-P1; C5-R4-P2; C5-R5-P1; C5-R5-P2; C7-R1 e BHC
C5-R1-P1; C5-R1-P2; C5-R2-P1; C5-R2-P2; C5-R3-P1; C5-R3-P2;
Massa específica dos
C5-R4-P1; C5-R4-P2; C5-R5-P1; C5-R5-P2; Célula 01; C7-R1 e
grãos
BHC.
Determinação do teor C5-R1-P1; C5-R1-P2; C5-R2-P1; C5-R2-P2; C5-R3-P1; C5-R3-P2;
de matéria orgânica
C5-R4-P1; C5-R4-P2; C5-R5-P1; C5-R5-P2; Célula 01 e BHC.
Determinação do pH
C5-R1-P1; C5-R1-P2; C5-R2-P1; C5-R2-P2; C5-R3-P1; C5-R3-P2;
de materiais granulares
C5-R4-P1; C5-R4-P2; C5-R5-P1; C5-R5-P2 e BHC.
em água
Determinação da
C5-R1-P1; C5-R1-P2; C5-R2-P1; C5-R2-P2; C5-R3-P1; C5-R3-P2;
condutividade elétrica
C5-R4-P1; C5-R4-P2; C5-R5-P1; C5-R5-P2 e BHC.
Adsorção de azul de
C5-R1-P1; C5-R1-P2; C5-R2-P1; C5-R2-P2; C5-R3-P1; C5-R3-P2;
metileno
C5-R4-P1; C5-R4-P2; C5-R5-P1; C5-R5-P2; C7-R1 e BHC.
Determinação dos
C5-R1-P1; C5-R1-P2; C5-R2-P1; C5-R2-P2; C5-R3-P1; C5-R3-P2;
teores de umidade e
C5-R4-P1; C5-R4-P2; C5-R5-P1 e C5-R5-P2.
voláteis
Difração de raios-X
C7-R1 e BHC.

1.9 Ensaios

de

Classificação

de

Resíduos

e

Análise

da

Disponibilidade de HCH
Para os ensaios de lixiviação e solubilização segundo a NBR 10.004/04 e o
ensaio de lixiviação em coluna, segundo a ASTM D 5084/03, apenas algumas
amostras foram analisadas, pelos mesmos motivos descritos no item 1.8. Estas
amostras estão listadas na Tabela 15..
O ensaio de lixiviação conforme a NBR 10.005, teve o objetivo de analisar a
liberação do HCH em meio ácido, simulando condições nas quais os resíduos da
Rua Cápua permanecessem em contato com outros materiais residuais, de origem
orgânica, com geração de chorume, no caso destes serem destinados a um aterro
classe II. O ensaio de solubilização conforme a NBR 10.006 teve o objetivo de
analisar a liberação do HCH presente nos resíduos da Rua Cápua em contato com a
água; e o ensaio de lixiviação em coluna analisou a disponibilidade do HCH presente
no resíduo da Rua Cápua, simulando condições de campo, em amostras
indeformadas com a passagem de água pela amostra.
Através do ensaio de lixiviação em coluna, pretendeu-se estimar o tempo e a
velocidade com que o HCH se movimenta em direção ao aquífero freático, próximo à
área onde o resíduo encontra-se depositado. Também poderá servir de apoio a
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outros estudos que vem sendo realizados na área quanto à contaminação das águas
superficial e subterrânea, além da contaminação do solo do entorno das células,
analisando-se, através do conhecimento do comportamento do HCH em laboratório,
se estas contaminações são ou não provenientes dos resíduos contidos nas células.
Todos os equipamentos e vidrarias que entraram em contato com as amostras
foram descontaminados utilizando-se detergente não fosfatado, água deionizada,
ácido clorídrico, acetona e hexano, seguindo a mesma sequencia descrita no item
1.6.1, além de serem secos em estufa à cerca de 60 ºC. Os reagentes hexano e
acetona foram separados e colocados dentro de capela com exaustão de ar para
evaporar e a água misturada com os resíduos e o ácido clorídrico foram separados
em bombonas.
Tabela 15 – Amostras ensaiadas segundo a NBR 10.004 (Classificação de resíduos)
Compostos analisados nos
Ensaios
Amostras
extratos
α-,
βe
γ-HCH
RS-CA
Lixiviação de
compostos
Anexo F (NBR 10.004/04),
Célula 1
voláteis
acrescentando α-, β- e δ-HCH
α-, β- e γ-HCH
RS-CA
Lixiviação de
C7-R1; C5-R4-P1; C5-R4-P2; C5-R5α-, β-, γ- e δ-HCH
compostos
P1; C5-R5-P2; Célula 05 e BHC
não voláteis
Anexo F (NBR 10.004/04),
Célula 1
acrescentando α-, β- e δ-HCH
α-, β- e γ-HCH
RS-CA1
C5-R5-P1; C5-R5-P2; Célula 05 e BHC α-, β-, γ- e δ-HCH
Solubilização
Anexo G (NBR 10.004/04),
Célula 1
acrescentando α-, β- e δ-HCH
Lixiviação em
C-05(SH-I) Am01; C-05(SH-I) Am02;
coluna
C-05(SH-II) Am03; C-05(SH-II) Am04; α-, β-, γ- e δ-HCH
C-05(SH-II) Am05
Nas amostras RS-CA, foram analisados apenas os isômeros α-, β-, e γ-HCH, pois, o padrão utilizado
para a análise química do isômero δ-HCH estava em falta.
Fonte: elaborado pela autora

1.9.1

Ensaio de obtenção de extrato lixiviado – NBR 10.005/04

Os ensaios de lixiviação foram realizados conforme a NBR 10.005/05 e visou
além de classificar o resíduo, avaliar o comportamento do HCH em contato com o
solvente utilizado, assim como a potencialidade de transferência de massa bruta
para o extrato. Através dos dados de tempo de ensaio e através de dados de
concentração no resíduo bruto, também é possível determinar a taxa de lixiviação
dos compostos analisados (Cauduro, 2002).
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No caso da amostra “Célula 01”, conforme descrito no item 0, foi analisada a
concentração de todos os compostos listados na NBR 10.004/04, Anexo F (item 0)
com o intuito de se realizar a classificação propriamente dita deste resíduo
proveniente da Rua Cápua. As demais amostras foram analisadas apenas quanto à
concentração de isômeros de HCH.
O ensaio de lixiviação foi realizado de duas maneiras: uma para analisar a
lixiviação de compostos voláteis, onde a amostra é analisada com umidade natural e
em equipamento onde é retirado todo o ar presente, evitando-se assim a perda de
compostos voláteis durante o ensaio. A segunda maneira foi para compostos não
voláteis (inorgânicos) ou semivoláteis, no qual, a amostra pode ser analisada seca
ou com umidade natural e não precisa ter cuidados quanto à perda de compostos
voláteis durante o ensaio.
Os extratos foram obtidos das amostras seca ao ar das quais foram obtidos
100 g de amostra, passada em peneira de malha de 9,5 mm. As amostras foram
misturadas a uma solução de extração, com massa de 20 vezes a massa da
amostra, sendo que existem dois tipos de soluções de extração que podem ser
utilizadas: a solução de extração n° 1, que é produzida com a mistura de água
deionizada, ácido acético glacial e hidróxido de sódio, sendo o pH desta solução de
4,93 ± 0,05; ou a solução de extração nº 2, que consta de água deionizada
misturada com ácido acético glacial, com pH de 2,88 ± 0,05. A solução de extração é
definida conforme o pH da amostra: em resíduos muito alcalinos, utiliza-se uma
solução com pH mais ácido (solução nº 2), em resíduos mais neutros e/ou ácidos, a
solução de extração deve ter uma acidez menor (solução nº 1). Neste estudo foi
utilizada apenas a solução de extração nº 1.
A amostra e a solução de extração são agitadas em agitador rotativo (Foto
17), em frasco de plástico politetrafluoretileno (PTFE) (Foto 18), por 18 ± 2 horas; em
seguida a amostra é transferida para o equipamento de filtração (Foto 18), com filtro
analítico de microfibra de vidro de 0,75 µm de poro. Através de uma bomba de
vácuo (Foto 18), é aplicada uma pressão na parte superior do aparelho de filtração,
e o extrato é coletado na parte inferior (Foto 18) e encaminhado para análise
química.
Os extratos encaminhados para análise de compostos semivoláteis são
acondicionados em frascos de vidro âmbar de 1 L (Foto 18). As amostras para
análise de metais são acondicionadas em frasco de plástico de 300 ml (Foto 18),
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contendo cerca de 5 ml de um conservante ácido, normalmente o ácido nítrico.
Pode-se também, ao invés de adicionar o ácido nítrico no frasco, lavar o filtro
analítico com o mesmo ácido antes de efetuar a filtração.
Para os cálculos de porcentagem de transferência de massa da amostra bruta
para o extrato lixiviado, considerando que os resultados analíticos realizados na
massa bruta foram apresentados em mg/kg, que os resultados no extrato lixiviado
foram apresentados em mg/L e que no ensaio de lixiviação foram utilizados 100 g de
amostra em 2 L de extrato, a porcentagem foi calculada através da seguinte fórmula:

%TMEL =

CEL x 2
CMB x 100/1.000

x 100

(2)

Onde:
%TMEL = Porcentagem de massa transferida da massa bruta para o extrato lixiviado
CEL = Concentração no extrato lixiviado em mg/L
CMB = Concentração na massa bruta em mg/kg
2 = Volume de extrato que manteve contato com a amostra (L)
100 = Massa de amostra utilizada durante o ensaio (g)
1.000 = Correção da unidade de kg para mg
100 = Transformação para %

Foto 17 – Agitador rotativo de Foto 18 – Equipamento de filtração, bomba de vácuo,
28 RPM
frascos de PTFE com amostras de resíduos e branco de
laboratório, frascos de extrato lixiviado para análises de
orgânicos e inorgânicos.
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O ensaio de lixiviação de compostos voláteis foi realizado utilizando-se a
amostra com umidade natural, peneirada em malha de 9,5 mm, as quais fora,
pesadas 25 g de amostra. Como solução extratora foi utilizado 500 ml da solução de
extração nº 1 que, conforme a NBR 10005/04, consta de água deionizada, misturada
com ácido acético glacial e hidróxido de sódio, sendo o pH desta solução de 4,93 ±
0,05.
A amostra e a solução de extração são colocadas em meio extrator,
designado ZHE (Zero Head Space), que consta de um cilindro de inox, com um
pistão livre que permanece na base do cilindro e, quando necessário, é empurrado
através de bomba de vácuo que exerce uma pressão de ar dentro do cilindro. O
pistão sobe e expele o ar e o extrato contido dentro do cilindro para fora através do
bico de entrada e saída de líquidos contidos na tampa do ZHE (Figura 11). Assim
que a amostra e a solução são colocadas dentro do ZHE, é dada uma pressão na
base do cilindro para que seja retirado todo o ar que possa estar contido em seu
interior, pois, durante todo o ensaio, para se evitar a perda de voláteis, não podem
existir espaços vazios dentro do ZHE. A tampa possui 02 telas de inox que são
acopladas a ela com o filtro analítico de microfibra de vidro (0,75 µm) entre as duas
telas.
O ZHE é colocado em agitador rotativo de 28 RPM, onde permanece por 18 ±
2 horas de agitação. Após as 18 horas, a solução é extraída através de pressão, que
é novamente aplicada dentro do cilindro, na parte inferior do ZHE, e o extrato
lixiviado é coletado, através de uma seringa, na parte superior do ZHE (Foto 19). O
extrato lixiviado é colocado dentro de um vial (Foto 19) e encaminhado para análise
química.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Parafuso
Entrada/saída de líquidos
Válvula de controle de entrada/ saída de líquidos
Tampa do cilindro
O-ring da tampa do cilindro
Telas de aço inoxidável
O-ring do cilindro de inox
Cilindro de inox
Pistão
O-ring do pistão
Suportes de apoio do cilindro
Base do cilindro
Válvula de segurança
Suporte de alumínio do ZHE
Suporte de conexão
Manômetro
Suporte de fixação inferior
Entrada/saída de gás
Engate rápido

Figura 11 – Sistema de extração para compostos voláteis - Zero-head-space (ZHE)
Fonte: manual Millipore

Foto 19 – ZHE montado e desmontado, bomba de vácuo, seringa e vial.
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1.9.2 Ensaios de obtenção de extrato solubilizado – NBR 10.006/04
As análises de solubilização foram realizadas conforme a NBR 10.006/04, que
fixa requisitos mínimos para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos.
Este ensaio visou, além de classificar o resíduo, avaliar o comportamento do HCH
em contato com a água deionizada, assim como a potencialidade de transferência
de massa bruta para o extrato solubilizado. No caso da amostra “Célula 01”,
conforme descrito no item 0, foi analisada a concentração de todos os compostos
listados na NBR 10.004/04, Anexo G (item 0) com o intuito de se realizar a
classificação propriamente dita deste resíduo proveniente da Rua Cápua. As demais
amostras foram analisadas apenas quanto à concentração de isômeros de HCH.
Os ensaios foram realizados utilizando-se 250 g de amostra seca ao ar
misturada a 1 L de água deionizada e passou por um processo de agitação de 28
RPM por 05 minutos. Ficou em repouso por 07 dias em temperatura controlada, não
ultrapassando 25 ºC. Em seguida foi feita a filtração da amostra, em equipamento
com membrana em éster de celulose de malha de 0,45 m, de onde é extraído o
extrato solubilizado e encaminhado para análises químicas.
Os extratos encaminhados para análise de compostos semivoláteis são
acondicionados em frascos de vidro âmbar de 1 L (Foto 18). As amostras para
análise de metais são acondicionadas em frasco de plástico de 300 ml (Foto 18),
contendo cerca de 5 ml de um conservante ácido, normalmente o ácido nítrico.
Pode-se também, ao invés de adicionar o ácido nítrico no frasco, lavar o filtro
analítico com o mesmo ácido antes de efetuar a filtração.
Para os cálculos de porcentagem de transferência de massa da amostra bruta
para o extrato solubilizado, considerando que os resultados analíticos realizados na
massa bruta foram apresentados em mg/kg, que os resultados no extrato
solubilizado foram apresentados em mg/L e que no ensaio de solubilização foram
utilizados 250 g de amostra em 2 L de extrato, a porcentagem foi calculada através
da seguinte fórmula:

%TMEL =

Onde:

CES
CMB x 250/1.000

x 100

(3)
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%TMES = Porcentagem de massa transferida da massa bruta para o extrato
solubilizado
CES = Concentração no extrato solubilizado em mg/L
CMB = Concentração na massa bruta em mg/kg
250 = Massa de amostra utilizada durante o ensaio (g)
1.000 = Correção da unidade de kg para mg
100 = Transformação para %

Foto 20 – Agitador rotativo de 28 RPM com Foto 21 – Amostras de resíduo e branco de
os frascos de PTFE
laboratório em repouso de 07 dias

1.9.3 Ensaio de lixiviação em coluna
O ensaio de lixiviação em coluna foi realizado tomando-se como base a
norma ASTM D5084-03, a qual é aplicada para a determinação da condutividade
hidráulica de um solo usando permeâmetro de parede flexível e câmara triaxial. O
equipamento foi adaptado para receber as amostras indeformadas de resíduos, e
além da determinação da condutividade hidráulica destes, permitiu simular o
comportamento in situ destes resíduos, no caso do vazamento das células.
Cada corpo de prova moldado foi colocado em equipamento denominado
Triflex 2 (Foto 22 e Figura 12), em uma câmara triaxial preenchida completamente
por água, onde pode-se aplicar uma pressão, denominada de pressão confinante.
Esta água presente na câmara triaxial não tem contato direto com o corpo de prova,
pois, estes eram protegidos por uma membrana de látex, flexível e impermeável. No
topo e na base do corpo de prova é colocado um papel filtro e uma pedra porosa em
contato com um cabeçote que permanece conectado a mangueiras de entrada e
saída de líquidos que passam por dentro do corpo de prova. A membrana de látex é
presa aos cabeçotes através de o-rings, permanecendo aberta no topo e na base.
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O sistema Triflex 2 permite a aplicação de pressões através de ar
comprimido, aplicado no painel que distribui em três principais buretas preenchidas
com água deionizada e deaerada, denominadas de: topo, base e confinante. A
bureta base permanece conectada com a mangueira do cabeçote da base do corpo
de prova, a da confinante com a mangueira que abastece a câmara triaxial (Foto 23).
Neste ensaio, realizado com percolação ascendente de água deionizada, a pressão
no topo não é utilizada, considerando-se a pressão atmosférica, permanecendo a
mangueira topo desconectada do painel e da bureta “topo”. Portanto, a mangueira
conectada no cabeçote do topo do corpo de prova permanece aberta, e de lá é
coletado o líquido que passa por dentro do corpo de prova, denominado de efluente.
No início do ensaio, a pressão confinante foi calculada para o mais próximo possível
das condições exercidas em campo, de onde a amostra foi retirada. A pressão
aplicada na base foi calculada com base no gradiente hidráulico in situ.
A pressão confinante protege o corpo de prova e a membrana contra
deformações à medida que é dada pressão na base e recomenda-se que seja pelo
menos 10 kPa maior que a diferença de pressão aplicada entre a base e o topo. A
pressão na base pode ser alterada, fazendo com que a água passe com maior ou
menor rapidez pelo corpo de prova, mas modificando assim o gradiente hidráulico, o
que pode influenciar na condutividade hidráulica do corpo de prova. A diferença
entre a pressão da base e do topo dividida pela altura do corpo de prova determina o
gradiente hidráulico, ou seja, a perda de carga por comprimento do corpo de prova.
Essas pressões procuram seguir aquelas mais próximas que ocorrem em campo,
para que as características naturais do corpo de prova sejam mantidas. Porém, isto
não foi possível durante os ensaios, pois a percolação estava extremamente lenta,
devido à baixíssima condutividade hidráulica dos corpos de prova, conforme será
apresentado no item 1.6.
Durante o ensaio, o efluente coletado foi continuamente acondicionado em
balões volumétricos de 2 L, até completar 1,5 L, dos quais, 1 L era para analisar as
concentrações de α-, β-, γ- e δ-HCH. Durante todo o ensaio foram feitas medições do
volume de entrada e de saída de fluido do corpo de prova para posteriores cálculos
da condutividade hidráulica (permeabilidade) do solo, durante a sua lixiviação com
água deionizada. A condutividade hidráulica foi calculada através da seguinte
fórmula:
k=

ΔQ x L

(4)
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A x h x Δt
Onde:
k = Condutividade hidráulica (m/s)
ΔQ = Volume percolado pelo corpo de prova (m3)
L = Altura do corpo de prova (m)
A = Área da secção transversal do espécime (m2)
h = Perda de carga média
Δt = Intervalo de tempo de percolação do ΔQ
Através da obtenção da condutividade hidráulica é possível calcular, através
da Lei de Darcy, a velocidade de escoamento laminar que ocorrerá dentro da célula
analisada (Célula 05), ou seja, o tempo que vai levar para o efluente (lixiviado)
chegar à base da célula. Além da condutividade hidráulica, também foi considerado
para este cálculo o volume de vazios, ou seja, no cálculo utilizado neste estudo, foi
considerada a porosidade total da amostra. Esta velocidade do fluxo de água é
denominada de velocidade real da água. Ao levar em conta a porosidade do corpo
de prova, para estudos de contaminação, os quais devem ser mais cautelosos, este
cálculo torna-se mais preventivo, em vista que o resultado vai apresentar uma
velocidade maior em que a água vai atingir, contaminando certo ponto mais
rapidamente.

V=kxi/n

(5)

Onde:
k = Condutividade hidráulica (m/s)
i = Gradiente Hidráulico (m/s)
V = velocidade de escoamento laminar
η = Porosidade total
A cada 50 ml de efluente coletado, foram determinados os valores de
condutividade elétrica, pH e Eh. Estes parâmetros também foram verificados
previamente na água deionizada que passava pelo corpo de prova e, quando o
efluente coletado se estabilizasse, esperando-se encerrar o ensaio quando as
concentrações dos compostos analisados diminuíssem quase a zero, semelhantes
ao da água deionizada. Portanto, previu-se coletar quantos efluentes fossem
necessários, até a estabilização da condutividade elétrica (que é bastante elevada
nas amostras de resíduos) e das concentrações dos isômeros de HCH. Porém, não
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houve tempo hábil para que isto ocorresse e, devido à demora da obtenção do
extrato lixiviado, foram coletados no máximo 05 extratos, sendo que alguns corpos
de prova foram mais demorados que outros, sendo nestes coletados menos do que
05 extratos.
Os materiais que permanecem em contato com o efluente durante o ensaio
são de acrílico e inox, evitando-se a utilização de materiais que reagem com o HCH,
como o alumínio, que sofre corrosão em contato com o γ-HCH (WHO, 1991) e o
PVC, onde o HCH fica adsorvido (BORGES, 1996).

Foto 22 – Sistema Triflex 2 para ensaios de Foto 23 – Efluente sendo
lixiviação em coluna
coletado em proveta de 50 ml
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Figura 12 - Representação esquemática do sistema Triflex 2
Fonte: elaborado pela autora

Assim como para os ensaios de lixiviação e solubilização segundo a NBR
10.004/04, neste ensaio também foram realizados cálculos de transferência de
massa de HCH da amostra bruta para o extrato lixiviado. Para a realização destes
cálculos foram considerados os resultados analíticos realizados na amostra
deformada C5-R1-P1, referente ao mesmo ponto de amostragem e mesma
profundidade destas amostras. No cálculo foi considerado o peso seco de cada
corpo de prova e, considerando que os resultados na massa bruta foram
apresentados em mg/kg, e que os resultados no extrato lixiviado foram apresentados
em mg/L, a porcentagem foi calculada através da seguinte fórmula:

%TMEL =

CEL*100
CAB x PSAB/1000

x 100

(6)

Onde:
%TMEL = Porcentagem de massa de HCH transferida da amostra bruta para o
extrato lixiviado
CEL = Concentração no extrato lixiviado em mg/L
CAB = Concentração na amostra bruta em mg/kg
PSAB = Peso Seco da Amostra Bruta em mg
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

1.1

Levantamento histórico da procedência dos resíduos da Rua
Cápua
O imigrante italiano, Francisco Matarazzo instalou a sua Indústria em São

Caetano-SP em 1912 e em 1947 iniciou-se a produção do inseticida T-HCH
(MATARAZZO, 1982). Este inseticida continha em sua formulação entre 12 a 16 %
de γ-HCH (CETESB, 1994). A Indústria localizava-se no bairro Fundação, onde
antes funcionava a Fábrica Pamplona, instalada em São Caetano por volta do ano
de 1896, quando ainda era um bairro pertencente a São Bernardo do Campo, em
uma área de 40 mil metros quadrados (KENDE, 2002).
Em 1949 a IRFM era um complexo industrial com produção de hexacloreno,
rayon celulose, ácido sulfúrico, sulfato de alumínio e outros produtos. Em 1950
possuía 3.500 operários (dados disponibilizados em 13/01/2011, pelo Acervo
Fundação Pró-memória do Centro Histórico de São Caetano do Sul).
Em 1973 sua capacidade de produção de HCH era de 7.200 t/ano com
pretensões de alcançar 8.200 t/ano (CHAVES, 1973) (Tabela 16). Os resíduos da
produção, cerca de 8,5 t/dia (CETESB, 1983), eram armazenados a céu aberto ou
enterrados no terreno da própria fábrica durante todo o funcionamento da fábrica
que iniciou suas atividades em 1947 e encerrou em 1986 deixando uma gigantesca
contaminação na área. O produto também era armazenado ao ar livre e em 1973 a
CETESB realizou uma inspeção na área exigindo, através de multas, um
armazenamento mais adequado, em local fechado, evitando-se assim a dispersão e
contaminação do ar. Em 1976 o HCH ainda era armazenado ao ar livre e em 1977
um galpão havia sido construído para o armazenamento do produto (CETESB, s.d.
(a)). A produção do BHC no ano de 1980 era de 30 toneladas por dia de BHC
purificado, que eram armazenados em sacarias no galpão e 20 toneladas por dia de
BHC técnico, que eram armazenados a granel no galpão (CETESB, s.d. (a)).
Segundo CETESB (1994 e 1989), para a produção de 75 t/mês de T-HCH
40%, eram gerados 165 t/mês de resíduos constituídos dos demais isômeros de
HCH, sendo estes, segundo Cunha (1997), as principais fontes de poluição da área,
os quais foram depositados em diferentes pontos da área da empresa e até mesmo
fora de sua área, sempre de forma inadequada. Com base nos dados de produção
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do T-HCH 40% na IRFM e, supondo que as concentrações de HCH no T-HCH 15%
produzido na indústria continha as seguintes concentrações: 65% de α-HCH; 12%
de β-HCH; 15% de γ-HCH; 7% de δ-HCH e 5% dos demais isômeros de HCH, podese dizer que, conforme apresentado na Tabela 16, durante os 07 anos de produção
deste (1979 a 1986), foram gerados cerca de 14.000 toneladas de resíduos
constituídos de outros isômeros de HCH.
Por volta de 1985, em função da grande quantidade de resíduos gerados
durante a fabricação do T-HCH 40%, a CETESB havia proibido a fabricação deste,
permitindo apenas a fabricação do T-HCH-15%, porém, em uma vistoria realizada no
início de 1985 foi verificado que a IRFM ainda produzia do T-HCH 40% que,
segundo a indústria, eram destinados para o Programa de Combate a Endemias do
Ministério da Saúde (CETESB, 2005). Em janeiro de 1986 a IRFM recebeu vários
prazos da CETESB para o encerramento da produção do BHC, porém, a indústria
solicitava um prazo de 150 dias para a reforma e melhorias no processo de
produção e 02 anos para a construção de outra fábrica mais afastada de áreas
residenciais (CETESB, 2005). Em 21 de janeiro de 1986 a IRFM encerrou a
produção do BHC (CETESB, 2005).
Tabela 16 – Produção e resíduos de produção do HCH na Indústria Matarazzo
T-HCH
T-HCH
T-HCH
T-HCH (40%) resíduos gerados
(16%)
(16%)
(40%)
(t/ano)**
Ano
resíduos
produção
produção
gerados
(t/ano)
(t/ano)
αβδOutros Σ-HCH
(t/ano)
1
1947
1.500
NR
*
1973
7.2002
NR
*
1980
7.8003
2.2104
5.2004
8.350
1.540
900
640
11.430
1982
3.2505
9685
9105
1.460
270
160
110
2.000
6
Média***
4.800
NR
9006
1.450
270
170
110
2.000
6
4
TOTAL (t) 187.200
45.237
6.300
10.150 1.890
1.190
770
14.000
NR = Não referenciado; *Produção ainda não iniciada; **Dados calculados com base nas
1
concentrações do T-HCH; ***Média anual calculada de produção e geração de resíduos; Matarazzo
2
3
4
(1982); Chaves (1973); Cálculos baseados em dados da Cetesb (s.d.); Cálculos baseados em
5
6
dados da Cetesb (1983); Cálculos baseados em dados da Cetesb (1982); Cálculos baseados em
dados da Cetesb (1994).
Fonte: Elaborado pela autora.

Durante a operação da IRFM foram realizadas várias denúncias e abaixo
assinados encaminhados a agências ambientais, relatando, dentre outras coisas,
névoas de BHC; odor de BHC; “odor sufocante”; “odor ácido” ou “odor de veneno”
que emanavam da fábrica (CETESB, s.d.(a)). Desde o ano de 1967, pelo menos, a
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CETESB já exigia uma ação da IRFM em relação à poluição do ar oriunda da
fabricação do HCH (CETESB, s.d.(a)). Dentre as reclamações recebidas pela
CETESB, pode-se citar uma de 1972, enviada pelo Colégio Estadual Prof. Américo
de Moura, sobre o cheiro fortíssimo de HCH e uma poeira esbranquiçada no ar,
causando irritação nos olhos e provocando tosse (CETESB, s.d.(a)). Em janeiro de
1977 foi realizada uma reclamação por telefone para a CETESB sobre o odor forte
que estava vindo da IRFM e em inspeção realizada foi detectado que o odor era
proveniente da operação e limpeza dos destiladores pertencentes à unidade de
fabricação do HCH (CETESB, 1985). Entre os dias 02/02/84 a 04/02/84 foram
recebidas na CETESB 24 reclamações do odor de HCH (CETESB, 1984).
Os principais sintomas eram mal estar, lacrimejação e irritações (CETESB,
s.d.(a)). A partir de 1985 as reclamações constatavam “danos à saúde” (CETESB,
s.d.(a)). Em 1977, de 09 pessoas entrevistadas, 89% reclamaram do odor e de
lacrimejação, 78% de irritações e 11% de mal estar (CETESB, s.d.(a)). A emanação
de odores de HCH era perceptível a uma distância de até 4,5 km de distância
(CETESB, 2005). Os principais danos à saúde identificados foram leucopenia,
doença caracterizada pela redução de glóbulos brancos no sangue, e neutropenia.
Até janeiro de 1986 haviam sido registrados 35 casos de leucopenia entre os 60
funcionários da IRFM que trabalhavam diretamente com a fabricação do BHC
(CETESB, 2005). Em 1984, um dos funcionários da IRFM faleceu de leucemia
provocada pela exposição ao benzeno (CETESB, 1989).
Em março de 1988 foi constatado pela CETESB que cerca de 1.800
toneladas de resíduos provenientes da fabricação do T-HCH purificado (40%)
estavam estocados em um galpão aberto, sujeito à ação dos ventos e da chuva.
Além disso, foi constatado que parte do resíduo havia sido removido para local não
identificado e sem prévia informação à CETESB (CETESB, s.d.(a)). Em maio do
mesmo ano, a IRFM havia construído uma parede adjacente ao galpão, porém, o
restante dos resíduos de BHC também havia sido retirado para local não informado
(CETESB, s.d.(a)). Em agosto de 1988 o galpão de estocagem do BHC havia sido
demolido e em setembro o galpão de depósito de resíduos também havia sido
demolido (CETESB, s.d.(a)). Durante este período, a IRFM recebeu várias multas e,
em 1994, um auto de infração por ter disposto BHC diretamente no solo, de maneira
inadequada, ocasionando danos ao meio ambiente (CETESB, 1994).
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Os efluentes líquidos gerados na fabricação do HCH eram lançados
diretamente no rio Tamanduateí, localizado ao lado da Indústria (CUNHA, 1997),
sendo constituídos de água do sistema de refrigeração, purga do sistema de
aquecimento da serpentina de vapor, lavagem do piso e sanitário da unidade de
HCH, com um total de 623,8 m³/dia ou 7,22 litros por segundo (CETESB, s.d.(a)). O
córrego dos Meninos também era utilizado para despejo dos efluentes e, “porque
não dizer também de prováveis materiais e/ou resíduos oriundos da indústria”
(FREITAS, 2010).
Aos arredores da unidade fabril da Matarazzo consolidou-se uma vila operária
que existe até hoje. Em relação aos efeitos cancerígenos na população local, o
incremento na incidência de casos de câncer em virtude da exposição aos
contaminantes existentes na área é de 0,28x10 -3 (0,028%), sendo muito superior ao
limite aceitável de 10-6. As principais substâncias envolvidas são os isômeros alfa,
beta e gama-HCH, sendo o isômero alfa responsável por 92,7% do risco final e a
ingestão de solo por 99,3% deste mesmo risco (CUNHA,1997). As concentrações
apresentadas na área onde estava instalada a Indústria Matarazzo, investigada em
1996, apresentaram as concentrações mínimas e máximas demonstradas na Tabela
17.
Tabela 17 - Concentrações de HCH na contaminação do solo da área da IRFM
Concentrações mínimas e máximas de HCH (mg/kg)
Ano
α-HCH
β-HCH
γ-HCH
δ-HCH
Σ-HCH
LM
0,200
19971
0,046 2.604 ND 149,4 0,0074 1.591 ND 7.821 0,47 10.995
20082
ND
6,6
ND 282,3
ND
291,7 ND 22,0
ND
603
08/20103
ND
398 ND 11,5
ND
239,4 ND 24,0
ND
673
12/20104
0,078 213
0,073 0,469
20115
ND
ND
ND
ND
ND
0,017
ND
0,017
1
2
3
4
5
Fonte: Cunha (1997); Cetesb (2008); Cetesb (2010a); Cetesb (2010b); Cetesb (2011).

A retificação do Córrego (ou Ribeirão, como antes mencionado nos registros)
dos Meninos, realizada em 1987, que passaria a atravessar pelo meio da IRFM
sentido sudoeste-norte, foi realizada através da escavação de solo contaminado da
IRFM. Este solo foi destinado, na forma de resíduo, sem nenhum controle, para uma
área localizada em Santo André, mais especificamente na Rua Cápua, e foi
responsável pela contaminação desta área, a qual os resíduo foram utilizados como
estudo de caso para este trabalho. O interessante é que até o ano de 1973 o curso
natural deste córrego já atravessava o meio da IRFM e teve seu curso desviado do
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seu leito natural entre os anos de 1973 a 1986 (VALENTIM, 2007). Conforme pode
ser observado na Foto 24, referente à IRFM no ano de 1968, o Córrego dos Meninos
atravessava a IRFM e, observando-se a Foto 25, pode-se ver que o Córrego mudou
seu curso, passando pelo noroeste da indústria. Em 1977 o Córrego ainda passava
pelo noroeste da indústria (Foto 26) e a partir da década de 1990 o Córrego voltou a
passar pelo meio da Indústria (Foto 27), inclusive em área onde antes funcionavam
dependências da fabricação do BHC (CETESB, 1989). Nesta obra foram demolidos
23 mil metros quadrados da fábrica com a “retirada de resíduos tóxicos que estavam
enterrados no solo” (CETESB, 1989). Conforme o Diário Grande ABC de
25/10/1987, a abertura do novo canal dos Meninos fazia parte da retificação que
implicaria na “recondução do curso ao seu leito natural” (CETESB, 1990). O objetivo
era evitar as enchentes anuais que assolavam o município de São Caetano do Sul,
inclusive na área onde localizava-se a IRFM, com 1 metro de água fora e dentro das
instalações, e dos galpões de depósitos de resíduos (CETESB, 1989).

01 – Antigo leito do Córrego dos Meninos
02 – Atual leito do Córrego dos Meninos
(curso original)
03 – Rio Tamanduateí
04 – Unidade de produção de HCH
05 – Moagem de HCH
06 – Unidade de apoio de HCH
07 – Destilação de HCH (até 1970)
08 – Moradia de funcionários

Figura 13 - Localização das fábricas da IRFM
Fonte: Adaptado de Freitas, (2010); imagem: Earth, (2012).

Acredita-se que até o ano de 1976 (no mínimo) - quando foi aprovada a Lei nº
997/76 (BRASIL, 1976), que dispõem sobre o controle da poluição do meio

101

ambiente, no qual proíbe a utilização inadequada do solo como destino final de
resíduos - a vala resultante da alteração do leito natural do córrego, foi utilizada
como destino dos resíduos de produção da Indústria. Local onde, mais tarde foi
escavado para a “re-retificação” do Córrego dos Meninos e depositados na Rua
Cápua, gerando mais uma área contaminada.
IRFM – São Caetano do Sul-SP, 1958

IRFM – São Caetano do Sul-SP, 1968

Legenda
01 – Ribeirão dos Meninos
02 – Rio Tamanduateí
– IRFM

Legenda
01 – Antigo leito do Ribeirão dos Meninos
02 – Novo Leito do Ribeirão dos Meninos
03 – Rio Tamanduateí
– IRFM

Foto 24 – Foto aérea da IRFM em 1958 –
Ribeirão dos Meninos passando pelo meio
da Indústria.
Fonte: Geoportal, (2012)

Foto 25 - Foto aérea da IRFM em 1968
– Ribeirão dos Meninos retificado:
passando a noroeste da Indústria.
Fonte: Adaptado de Freitas, (2010).

IRFM – São Caetano do Sul-SP, 1977

IRFM – São Caetano do Sul-SP, 2004

Legenda
01 – Antigo leito do Ribeirão dos Meninos
02 – Novo Leito do Ribeirão dos Meninos
03 – Rio Tamanduateí
– IRFM

Legenda
01 – Leito do Ribeirão dos Meninos - reabilitado
02 – Leito do Ribeirão dos Meninos - desativado
03 – Rio Tamanduateí
– IRFM

Foto 26 - aérea da IRFM em 1977
Fonte: Adaptado de Freitas, (2010).

Foto 27 - Foto aérea da IRFM em 2004
Fonte: Earth, (2012)
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Em ensaios de lixiviação realizados nesse resíduo na época, segundo a NBR
10.004, a qual indica concentrações de 300 µg/L como limite máximo permitido no
extrato lixiviado, o classificaram como um resíduo tóxico, classe I – perigoso, com
concentrações de 2.950 µg/L de γ-HCH total no extrato lixiviado (CETESB, 1988).

1.2

Concentrações de HCH obtidas nas amostras da Rua Cápua
A Tabela 18 apresenta os resultados das concentrações de isômeros de HCH

nas amostras de resíduos coletadas na Rua Cápua. Conforme descrito no item
1.6.1, estas amostras referem-se às amostras deformadas coletadas nas
campanhas dos anos de 2009, 2010 e 2012, as quais as análises químicas de
concentrações de isômeros de HCH foram realizadas no LAQ do IPT. Os valores de
Σ-HCH são a soma dos isômeros α-, β-, γ- e δ-HCH analisados.
Tabela 18 – Concentrações de HCH nas amostras de resíduo
Concentrações de HCH (mg/kg)
Célula / ano de Identificação da
coleta
amostra
α-HCH β-HCH γ-HCH
δ-HCH
C1-R1*
2.364,0 1.655,0
83,0
104,0
C1-R1-P1
31,0
40,0
0,6
17,0
C1-R1-P2
220,0
109,0
6,7
9,2
Célula 01 /
C1-R1-P3
12,0
6,0
0,5
18,0
2009
C1-R2
78,0
26,0
1,2
8,4
C1-R3
26,0
29,0
0,5
13,0
C1-R4
103,0
27,0
1,8
8,2
C1-R5
310,0
40,0
5,8
11,0
53,0
27,0
0,9
5,7
50,0
24,0
0,7
3,8
95,0
25,0
1,3
3,1
144,0
81,0
2,1
22,0
65,0
32,0
1,5
0,5
72,0
28,0
1,1
0,7
Célula 01 /
Célula 01 e
76,0
35,0
1,2
0,6
2012
duplicatas
76,0
34,0
1,8
1,6
66,0
29,0
1,1
0,9
31,0
16,0
1,7
1,4
80,0
43,0
2,0
2,8
189,0
54,0
1,1
2,2
278,0
63,0
1,4
2,8
227,0
55,0
0,8
2,2
C2-R1
23,0
8,0
0,7
14,0
C2-R1-P1
15,0
17,0
1,0
11,0
Célula 02 /
C2-R1-P2
79,0
58,0
1,0
17,0
2009
C2-R1-P3
363,0
187,0
6,0
67,0
C2-R3
641,0
99,0
13,0
7,2

continua...

Σ-HCH
4.206,0
89,0
345,0
37,0
114,0
69,0
140,0
367,0
87,0
79,0
124,0
249,0
100,0
102,0
113,0
113,0
97,0
50,0
128,0
246,0
345,0
285,0
46,0
44,0
155,0
623,0
760,0
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...continuação (Tabela 19 – Concentrações de HCH nas amostras de resíduo)
Célula / ano
Identificação
Concentrações de HCH (mg/kg)
de coleta
da amostra
α-HCH β-HCH γ-HCH
δ-HCH
C3-R1
394,0
38,0
0,0
0,0
C3-R1-P1
2,0
17,0
0,2
12,0
Célula 03 /
C3-R1-P2
388,0
156,0
15,0
25,0
2009
C3-R3
419,0
160,0
8,0
16,0
C3-R5
6,0
19,0
0,4
14,0
C4-R1
237,0
100,0
7,6
20,0
Célula 04 /
C4-R2
466,0
129,0
14,0
38,0
2009
C4-R4
381,0
649,0
13,0
26,0
C4-R5
53,0
15,0
1,7
13,0
C5-R1-P1
2.400,0
370,0
32,0
53,0
(e duplicata)
2.020,0
300,0
29,0
43,0
C5-R1-P2
3.300,0
340,0
36,0
30,0
(e duplicata)
4.900,0
490,0
61,0
50,0
C5-R2-P1
658,0
230,0
6,0
23,0
Célula 05 /
C5-R2-P2
890,0
289,0
92,0
37,0
2010
C5-R3-P1
299,0
123,0
2,1
15,0
C5-R3-P2
2.800,0
397,0
32,0
56,0
C5-R4-P1
1.987,0
303,0
36,0
<
C5-R4-P2
405,0
160,0
21,0
14,0
C5-R5-P1
1.250,0
190,0
24,0
20,0
C5-R5-P2
508,0
91,0
5,1
7,0
C6-R1
28,0
6,6
0,6
12,0
C6-R1-P1
1,4
5,3
0,2
16,0
C6-R1-P2
6,2
1,6
0,3
11,0
Célula 06 /
C6-R2
1,6
1,1
0,5
23,0
2009
C6-R3
4,1
1,2
0,5
10,0
C6-R4
29,0
19,0
0,8
11,0
C6-R5
3,0
3,1
0,6
17,0
C7-R1
0,7
4,4
0,2
9,4
C7-R2
0,6
0,5
0,3
7,6
Célula 07 /
C7-R3
3,0
0,9
0,7
13,0
2009
C7-R4
0,6
1,0
0,4
7,6
C7-R5
2,4
1,4
0,2
6,4

Σ-HCH
432,0
31,0
584,0
603,0
41,0
365,0
647,0
1069,0
83,0
2.855,0
2.392,0
3.706,0
5.501,0
917,0
1.308,0
439,0
3.285,0
2.326,0
600,0
1.484,0
611,0
47,0
23,0
19,0
26,0
16,0
60,0
24,0
15,0
9,0
18,0
10,0
10,0

NA = Não Analisada; *Amostra com grande variação no resultado.

Conforme pode ser observado na Tabela 18, a amostra C1-R1 apresentou
uma grande variação no resultado em relação às demais amostras da mesma célula,
coletada na mesma campanha (4.206 mg/kg na C1-R1 a uma média de 263 mg/kg).
Porém, estas variações vêm sendo relatadas em outros estudos sobre este
composto, como, conforme descrito no item 1.2.1, o estudo realizado na Índia, no
qual, dois pontos próximos um ao outro, a concentração de Σ-HCH variou de 2,1 a
4.251,9 mg/kg (JIT, 2010).
Estas variações podem ocorrer devido ao HCH ser um composto
praticamente imóvel no solo, portanto, ele não é dissolvido nem espalhado pela ação
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da água, por exemplo. Com isto, um torrão de HCH que é depoistiado, permanece
estável. Em um estudo realizado por Concha-Graña (2006), na Espanha, em uma
área utilizada como bota-fora de resíduos de HCH, foram encontrados torrões de
HCH puro no solo, causando uma variação de concentração de Σ-HCH de 8.036
mg/kg na profundidade de 0-10 cm e 56,45 mg/kg na profundidade de 10-40 cm.
Para o calculo da média de concentração de isômeros de HCH por célula
(Tabela 19), as concentrações que ficaram abaixo do limite de detecção foi
considerada uma concentração da metade do valor do LD. No caso das células 01 e
05, as quais existem concentrações por pontos de amostragem e concentrações em
amostras compostas, a média foi calculada com base nos resultados das amostras
compostas mais a média das amostras pontuais. De uma maneira geral, conforme
pode ser observado na Tabela 19 e na Figura 14, as células que apresentaram
maiores concentrações de HCH total foram a C-05 com 1.820 mg/kg de Σ-HCH,
seguida da C-04 com 541 mg/kg; C-02, com 460 mg/kg; C-03 com 338 mg/kg e C01, com 263 mg/kg.
Este aumento de concentração da célula 01 em direção à célula 05 pode ter
ocorrido em função da ordem de deposição dentro das células. Considerando que a
célula 01 foi a primeira a ser construída, acredita-se que foram depositadas dentro
dela as frações de resíduos que estavam na superfície e laterais da pilha, frações
estas que permaneceram em maior contato com a atmosfera, com consequente
degradação do HCH. A célula 05 foi a última, (da primeira fase de construção das 07
células), a serem depositados os resíduos, sendo que a fração depositada nesta
célula permaneceu “protegida” sob a pilha de resíduos.
Após o término da primeira fase de construção das células, na qual foram
construídas as 05 células, verificou-se a necessidade de construção de mais duas
células, que foram denominadas de C-06 e C-07. Estas últimas apresentaram
concentrações totais de HCH relativamente baixas, com 32 e 12 mg/kg,
respectivamente. Uma explicação para este resultado é que os resíduos
permaneceram por maior tempo aguardando a construção das células, e com
contato direto com a atmosfera, podendo ter ocorrido degradação do HCH. Além
disto, como os resíduos da Matarazzo estavam depositados diretamente sobre o
solo da Rua Cápua, ao serem dispostas as últimas porções nas células 06 e 07,
pode ter sido realizada uma escavação do solo da Rua Cápua para se evitar sobrar
contaminação na área.
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Tabela 19 – Concentrações médias de HCH nas células de resíduos da Rua Cápua
Concentrações médias de HCH
Célula
α-HCH
β-HCH
γ-HCH
δ-HCH
Σ-HCH
mg/kg
% mg/kg
% mg/kg
% mg/kg
%
mg/kg
Célula 01
171,0
65
80,0
31
4,0
1
8,0
3
263,0
Célula 02
364,0
79
73,0
16
7,0
2
15,0
3
460,0
Célula 03
240,0
71
80,0
24
4,0
1
13,0
4
338,0
Célula 04
284,0
53 223,0
41
9,0
2
24,0
4
541,0
Célula 05
1.511,0
83 253,0
14
30,0
2
29,0
2
1.820,0
Célula 06
11,0
34
6,0
18
0,6
2
15,0 46
32,0
Célula 07
2,0
12
2,0
13
0,4
3
9,0 71
12,0
Média
369,0
75 102,0
21
8,0
2
16,0
3
495,0

Concentrações médias de Σ-HCH (mg/kg)

2000
1800

1.820

Concentração (mg/kg)
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Figura 14 – Gráfico das concentrações médias de Σ-HCH nas 07 células da Rua
Cápua.

Na Figura 15 está representada a porcentagem de isômeros de HCH nestas
mesmas amostras. Os isômeros que apresentaram maiores concentrações na
maioria das células nos pontos amostrados foram o α e o β-HCH. Nas células 1, 2,
3, 4 e 5, todos os pontos coletados apresentaram maiores concentrações para o
isômero α-HCH, seguido do β-HCH, o que confirma o que é dito por UNEP (2011),
de que grandes quantidades de α-HCH e β-HCH, estão presentes no ambiente. Isto
ocorre, pois, o T-HCH era composto por 60-70% de α-HCH (Kutz, 1991; apud: Willet,
1998), o que explicaria as altas concentrações deste isômero nos resíduos da Rua
Cápua. No caso do β-HCH, apesar deste apresentar uma baixa concentração no THCH, com uma média de 10-12% (Kutz, 1991; apud Willet, 1998), o que pode ter
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provocado essa alta concentração apresentada nas amostras de resíduo da Rua
Cápua seria que este é o isômero mais simétrico e estável, portanto o mais
persistente na natureza (KINYAMU, 1998; WHO, 1992). Este isômero, por sua
persistência na natureza, costuma ser o mais encontrado e em concentrações
maiores, tanto em solo e água como no tecido adiposo e leite de animais (KINYAMU,
1998). A bioconcentração é mais elevada e a eliminação é mais lenta para β-HCH
do que para os outros isômeros de HCH (WHO, 1992).
Os isômeros γ-HCH e δ-HCH aparecem em baixas concentrações em todas
as células. No caso do δ-HCH, isto ocorre em função de, apesar deste ser um
isômero de difícil degradação, constituía apenas de 6 a 10% do T-HCH e os
resultados estão de acordo com a bibliografia consultada que diz que os resíduos
deste isômero não são encontrados com muita frequência, pois além das
quantidades nas formulações do T-HCH serem muito reduzidas, a transformação
dos outros isômeros para a sua estrutura não ocorre (WHO, 2004). O -HCH, apesar
de apresentar concentrações parecidas com as do isômero β-HCH no pesticida THCH, sendo de uma média de 10-12% (Kutz, 1991; apud Willet, 1998), este,
conforme descrito por Feidieker (1995), é o isômero mais facilmente degradável.
Além disto, a ação de luz ultravioleta e/ou de bactérias parece transformar, em certa
medida, o γ-HCH em α-HCH (WHO, 2004), o que também pode ter contribuído para
as altas concentrações de α-HCH obtidas.
Outra explicação para as baixas concentrações de γ-HCH nos resíduos da
Rua Cápua é que durante a produção do T-HCH purificado, diferentemente dos
demais isômeros, este nunca foi descartado como resíduo. Conforme já citado, a
Indústria Matarazzo produziu, entre 1979 e 1986, o T-HCH purificado com 40% de HCH (CETESB, 1994), sendo que parte dos demais isômeros era descartada e o HCH totalmente aproveitado como produto. Segundo UNEP (2011), calcula-se que
para cada tonelada de lindano produzido (99% de γ-HCH), cerca de 6 a 10
toneladas dos outros isômeros, principalmente α-HCH e β-HCH, são produzidas na
forma de resíduos e pode-se dizer que: para cada tonelada de T-HCH com 40% de
pureza produzida na Indústria Matarazzo, 2 a 4 toneladas dos demais isômeros
foram descartados na forma de resíduo.
Segundo Krauthacker (2001), proporções de α-HCH/γ-HCH são indicadores
da entrada de γ-HCH no meio ambiente, sendo baixos índices, principalmente
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menores do que 1, indicadores de entrada recente. Com base nisto, como era de se
esperar, nenhuma amostra analisada indicou índices inferiores a 1, não indicando
entrada recente do isômero γ-HCH.
Nas células 06 e 07, prevaleceu a concentração do isômero δ-HCH, seguido
do α-HCH, β-HCH e, por último, o γ-HCH. As concentrações maiores de δ-HCH
causam a falsa impressão, na Figura 15, de que existe uma alta concentração deste
isômero em relação às demais células, porém, o que ocorreu é que os isômeros α-,
β- e γ-HCH apresentaram concentrações muito menores nestas duas células em
relação às demais. Conforme já citado, isto pode ter ocorrido em função das células
06 e 07 terem sido as últimas a serem construídas, ocasionando a degradação dos
isômeros mais degradáveis, como γ-HCH e α-HCH, respectivamente, restando
baixas concentrações dos isômeros de uma forma geral, prevalecendo o isômero δ-

% de variação de concentração
por isômeros de HCH

HCH.

100%

δ

50%

γ
β
α

0%
Célula Célula Célula Célula Célula Célula Célula
01
02
03
04
05
06
07

Células de resíduos
da Rua Cápua
Figura 15 – Gráfico com a porcentagem
de concentração
dos diferentes isômeros de HCH
nos pontos de amostragem das 07 células de contenção de resíduos

Lembrando que as informações de profundidades atingidas nas coletas de
cada ponto de amostragem encontram-se apresentadas na Tabela 12 e analisando
a variação no comportamento do HCH em diferentes profundidades da célula 05, os
pontos C5-R1, C5-R2 e C5-R3 apresentaram maiores concentrações de HCH na
base da célula (profundidade 2 – P2) (Figura 16). Comportamento diferente dos
pontos de amostragem C5-R4 e C5-R5, os quais apresentaram maiores
concentrações de HCH no topo da célula, (profundidade 1 – P1).
A diferença de comportamento entre os pontos de amostragem pode ter
ocorrido em função das diferentes localizações entre um ponto de amostragem e
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outro. A lateral norte (Figura 8), bem próximo à borda da célula, ou seja, onde
localizam-se os pontos de amostragem C5-R2 e C5-R3 (Figura 10), apresenta uma
trinca na geomembrana de PVC de cobertura da célula. Esta célula permanece a
maior parte do ano totalmente alagada. Além disto, existe um ligeiro declive no solo,
ao lado desses dois pontos, o que provocou algum escorregamento da camada
superficial do solo, ou seja, da camada de argila presente acima da célula. Com isto,
a geomembrana de PVC apresenta-se visível e este lado da célula apresenta-se em
contato com a atmosfera e, provavelmente com a constante presença da água
dentro desta metade da célula. O HCH é um composto pouco móvel no solo (WHO,
2004; ATSDR, 2005; CAICEDO, 2011; BORGES, 1996), porém apresenta algum
grau de lixiviação, mesmo que pequeno. Portanto, a presença da água no lado norte
da célula pode ter ocasionado uma maior lixiviação do HCH em comparação com o
lado sul da célula.
Analisando o comportamento do isômero β-HCH, este foi o único que
apresentou maiores concentrações no topo da célula em 03 dos 05 pontos de
amostragem. Em contrapartida, o isômero δ-HCH foi o único que apresentou
maiores concentrações na base da célula em 03 dos 05 pontos analisados.
Considerando que o isômero β-HCH é o menos solúvel em água e que o δ-HCH um
dos mais solúveis, (TINDALL, 1999; ATSDR, 2005; WHO, 1992 e 2004 e WEIL,
1974), pode-se dizer que o que provocou o aumento de HCH de uma camada para
outra foi a solubilização e lixiviação dos isômeros, em maior e menor quantidade
conforme o grau de solubilidade de cada um.
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*C5-R6 – Duplicata da amostra C5-R1
Figura 16 - Amostras Célula 05: variação de concentração de HCH e seus isômeros em
diferentes profundidades (mg/kg)

Nas demais células analisadas em diferentes profundidades, conforme pode
ser observado na Figura 17, a célula 01 apresentou maiores concentrações na
camada intermediária da célula; a célula 02 e 03 na base e a célula 06 apresentou
pouca diferença entre uma camada e outra, porém, com maiores concentrações no
topo. É interessante notar que na célula 06 as concentrações de β-HCH, isômero
menos solúvel, apresenta concentrações significativamente mais altas no topo da
célula (Tabela 18). Isto pode indicar que o que causou as concentrações maiores na
base da célula foi a lixiviação. Porém, as células 02 e 03 apresentaram
concentrações significativamente maiores deste mesmo isômero na base da célula.
Apesar disto, não tem como comprar a célula 06 com as demais, sendo que, esta
apresentou concentrações totais de β-HCH 57 e 14 vezes menor que as células 02 e
03 respectivamente. É provável que a lixiviação ocorra até certo nível de
concentração, e depois cesse.

110

Célula 02

Célula 01
C1-R1-P1

C2-R1-P1

C1-R1-P2

C2-R1-P2

C1-R1-P3

C2-R1-P3

0

100
α-HCH

200
β-HCH

300
γ-HCH

400

0

δ-HCH

α-HCH

Concentrações de isômeros de HCH (mg/kg)

a)

200

Célula 01

b)

C6-R1-P1

C3-R1-P2

C6-R1-P2

α-HCH

β-HCH

400
γ-HCH

600
δ-HCH

Concentrações de isômeros de HCH (mg/kg)

c)

γ-HCH

800
δ-HCH

Célula 02
Célula 06

C3-R1-P1

200

β-HCH

600

Concentrações de isômeros de HCH (mg/kg)

Célula 03

0

400

Célula 03

0

5
α-HCH

10
β-HCH

15
γ-HCH

20

25

δ-HCH

Concentrações de isômeros de HCH (mg/kg)

d)

Célula 04

Figura 17 - Variação de concentração de HCH e seus isômeros em diferentes profundidades
a) Célula 01; b) Célula 02; c) Célula 03 e d) Célula 06.

Analisando as concentrações apresentadas nas diferentes metodologias de
coleta, pode-se observar que para a maioria das células as amostras coletadas com
Geoprobe apresentaram concentrações inferiores às amostras coletadas com o
trado (Tabela 20). No caso da célula 01, que também foi coletada com a miniretroescavadeira, a concentração de Σ-HCH apresentou valores bem próximos à
amostra coletada com Geoprobe. Este estudo demonstra que, ao contrário do que
se esperava, a coleta com o trado não apresentou perda de concentração de HCH
por volatilização.
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Tabela 20 – Variação de concentração do HCH nas diferentes metodologias de
coleta
Célula / ano
Metodologia de
Concentrações de HCH (mg/kg)
de coleta
amostragem
α-HCH
β-HCH
γ-HCH
δ-HCH
Σ-HCH
Geoprobe
88
52
3
15
157
Célula 01
Trado
2.364
1.655
83
104
4.206
Miniretroescavadeira
107
39
1
4
151
Geoprobe
152
87
3
32
274
Célula 02
Trado
23
8
1
14
46
Geoprobe
195
87
8
19
308
Célula 03
Trado
394
38
0
0
432
Geoprobe
4
4
0
14
21
Célula 06
Trado
28
7
1
12
47

Na Figura 18 está apresentado um exemplo de cromatograma de uma das
amostras analisadas neste estudo, com a detecção dos isômeros α-, β-, Υ- e δ-HCH.

Figura 18 – Cromatograma de detecção de isômeros de HCH
Fonte: Disponibilizado pelo LAQ

1.2.1 Teste de metodologias de preparação de amostras
Conforme já descrito no item

1.6.1.3, uma amostra composta da

homogeneização das amostras coletadas na 1ª campanha, denominada de RS-CA,
foi analisada em várias duplicatas. Conforme pode ser observado na Tabela 21, os
resultados apresentaram um alto desvio padrão variando de 44 a 88%, com 62 % de
erro para o Σ-HCH.
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Tabela 21 – Concentrações de isômeros de HCH na amostra composta RS-CA
Concentrações de HCH (mg/kg)
Célula/ ano de
Id. da
coleta
amostra
α-HCH
β-HCH
γ-HCH
Σ-HCH
25,1
9,0
16,0
0,1
7,0
23,0
0,2
30,2
16,3
8,6
7,6
0,1
53,5
27,0
0,5
81,0
31,5
19,0
12,0
0,5
36,5
12,0
0,6
49,1
20,0
18,6
0,3
38,9
100,3
71,0
28,0
1,3
145,0
16,0
1,3
162,3
61,6
45,0
16,0
0,6
28,0
21,5
0,5
50,0
33,0
20,0
1,4
54,4
33,9
14,0
19,0
0,9
Composta
51,0
29,5
0,8
81,3
das
RS-CA (e
45,0
19,0
25,0
1,0
amostras
duplicatas)
51,0
28,0
1,4
80,4
coletadas em
55,6
23,0
32,0
0,6
2009
28,4
21,0
0,7
50,1
109,0
49,0
1,3
159,3
81,4
61,0
17,6
2,8
42,4
34,0
0,7
77,1
94,8
63,0
31,0
0,8
75,0
15,0
0,8
90,8
18,0
7,0
0,5
25,5
171,0
140,0
29,0
2,0
84,3
48,0
0,7
133,0
169,2
143,0
25,0
1,2
95,0
36,0
0,9
131,9
39,3
21,0
18,0
0,3
20,0
16,0
0,4
36,4
Média (desvio padrão)
51 (± 41) 23 (± 10) 0,9 (± 0,6)
75 (± 46)
Desvio padrão (%)
80 %
44 %
64 %
62 %

Por este motivo, com o intuito de se diminuir esta porcentagem de erro, uma
alíquota desta mesma amostra foi utilizada para um teste de preparação de
amostras destinadas à análise de concentração de isômeros de HCH. Conforme
pode ser observado na Tabela 22, a metodologia que apresentou o menor erro
padrão, ou seja, a menor dispersão de resultados foi a metodologia 02 (M2), com um
erro de 2% para o Σ-HCH. Esta metodologia foi aplicada conforme a NBR 10.004/04
para a preparação de resíduos destinados aos ensaios de lixiviação e solubilização.
Porém, a metodologia 03 (M3), apesar de ter apresentado uma porcentagem de erro
um pouco superior à M2, (3%), esta foi escolhida para ser aplicada nas demais
amostras de resíduos coletados na Rua Cápua.
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Isto se deu por dois motivos: primeiramente, os resíduos provenientes da Rua
Cápua, devido à sua origem ser de escavação de solo, e não resíduo propriamente
dito, foram sempre tratados como solo e a M3 foi baseada na USEPA (3050B) que
indica este tratamento para solos destinados às análises químicas de concentrações
de compostos organoclorados. O segundo motivo para a escolha desta metodologia
foi que, além da variação de porcentagem de erro padrão em relação à M2 ser muito
pequena, o mesmo teste realizado em amostras de solo da Rua Cápua que
indicaram a M3 como a mais indicada e com menores dispersões.
Tabela 22 – Teste de metodologias de preparação de amostras
Amostra
Concentrações médias de isômeros de HCH e
ensaiada
desvio padrão
Metodologia
(mg/kg)
aplicada
α-HCH
β-HCH
γ-HCH
Σ-HCH
M1
85 (± 34)
34 (±22)
2,1 (± 1,1) 120 (± 55)
203 (± 5)
M2
101 (± 0,7)
100 (± 4,2) 2,1 (± 0,0)
RS-CA
189 (± 6)
M3
115 (± 21)
71 (± 27)
3,0 (± 0,4)
M4
83 (± 18)
58 (± 4,2)
1,3 (± 0,4) 142 (± 23)

% de
desvio
(Σ)
46%
2%
3%
16%

M1 = alíquota analisada em estado natural; M2 = alíquota seca e peneirada em 9,5 mm; M3 =
alíquota seca e peneirada em 2 mm; M4 = alíquota seca e peneirada em 0,17 mm

Conforme descrito no item 1.7, foi realizado mais um teste de preparação de
amostras com o intuito de se aprofundar o estudo da aplicação da metodologia 3
(M3) escolhida. Foi obtida uma alíquota da amostra “Célula 01” e uma da amostra
“Célula 05”, as quais foram analisadas separadamente: as frações que passam pela
malha de 2 mm durante o processo de peneiramento (M3b) e a fração que fica retida
na peneira (M3c). Outra alíquota da mesma amostra foi moída e totalmente
peneirada e analisada, sem permanecer fração retida na peneira (M3a). Ou seja, a
média da concentração de M3b e M3c deveria ser a mesma concentração de M3a.
Conforme pode ser observado na Tabela 23, como se esperava, as alíquotas
analisadas da amostra Célula 01 apresentaram uma concentração maior na fração
peneirada, ou seja, havia maiores concentrações de HCH na fração que passava
pela peneira, adsorvidas ou não às partículas finas do solo (M3b) e menores
concentrações de HCH na fração retida na peneira (M3c). Isto indica que amostras
peneiradas em malha de 2 mm podem estar aumentando a concentração de HCH,
ocasionando erro nos resultados, com concentrações maiores que as reais.
Porém, as alíquotas analisadas da amostra Célula 05, não apresentaram os
mesmos resultados, não apresentando grande variação entre as alíquotas. Ou seja,
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na amostra “célula 05” as concentrações de HCH na fração retida na peneira foram
parecidas com a fração peneirada. Isto pode indicar que, apesar da realização do
destorroamento, ainda permanecem torrões de argila e/ou matéria orgânica com
HCH adsorvido retidos na peneira. Ainda assim, as concentrações na fração retida
na peneira, apesar de parecidas com as da fração peneirada são, no geral,
superiores. Ou seja, as duas amostras analisadas indicaram uma tendência do HCH
ficar retido nas partículas finas do solo, ou seja, na fração argila.
Portanto, a melhor solução para as análises químicas de concentração de
HCH nestas amostras, evitando-se fracionamento de HCH através da peneira seria,
após a secagem, homogeneização e destorroamento, a separação de uma alíquota
da amostra, com a massa necessária para a análise, seguida da moagem das
amostras até que toda ela passe pela peneira de 2 mm.
Outro detalhe importante a ser analisado é que as alíquotas moídas
apresentaram erros analíticos inferiores à alíquota que foi apenas peneirada e não
moída (M3b). Isto pode ter ocorrido em função da homogeneização nas amostras
moídas ser mais eficiente, por não possuírem torrões com concentrações maiores
e/ou menores.
Tabela 23 – Testes na metodologia aplicada (M3)
Concentrações médias de isômeros de HCH e erro padrão
AE
M
(mg/kg)
α-HCH
β-HCH
γ-HCH
δ-HCH
Σ-HCH
M3a
31 (± 6)
27 (± 5)
0,5 (± 0,1)
2,1 (± 0,4)
61 (± 11)
1,2 (± 0,2)
111 (± 59)
M3b
76 (± 58)
33 (± 5)
1,0 (± 0,7)
Célula
M3c
10 (±0,9)
26 (± 1,9)
0,3 (±0,1)
1,6 (± 0,2)
38 (± 3)
01
Média
43 (± 52)
30 (± 5)
0,63 (± 0,6)
1,4 (± 0,3)
75 (± 55)
(b e c)
M3(a) 623 (± 40) 151 (± 18)
36 (± 11)
32 (± 2)
842 (± 51)
39 (± 2)
790 (± 86)
M3(b) 567 (± 78) 152 (± 11)
32 (± 3)
Célula
M3(c) 555 (± 61)
123 (± 9)
23 (± 2)
30 (± 2)
731 (± 71)
05
Média
561 (± 68) 137 (± 20)
28 (± 5)
35 (± 5)
761 (± 82)
(b e c)

% de
erro
(Σ)
18%
53%
7%
74%
6%
11%
10%
11%

AE = Amostra Ensaiada; M = Metodologia; M3a = alíquota moída e totalmente peneirada; M3b
alíquota passada na peneira de 2 mm; M3c = alíquota retida na peneira de 2 mm (moída e peneirada
novamente).
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1.3

Concentração de HCH na amostra de BHC proveniente do Paraná
As amostras de BHC provenientes do Paraná, conforme apresentado na

Tabela 24, apresentaram altas concentrações de HCH, com um total de 71.000
mg/kg de ∑-HCH. A porcentagem apresentada de HCH total foi de 7% (Tabela 24).
As concentrações dos isômeros de HCH no BHC, (37% de α-HCH, 21% de βHCH, 22% de γ-HCH e 20% de δ-HCH), apresentaram uma pequena variação em
relação à literatura, porém, com a mesma ordem decrescente: α−HCH: 60-70%;
β−HCH: 10-12%; γ−HCH: 10-12%; δ−HCH: 6-10%; ε−HCH: 3-4% e η-HCH + θ-HCH:
<2% (KUTZ, 1991; apud: WILLETT, 1998). Essas concentrações de isômeros de
HCH apresentadas no BHC foram baixas, em relação à literatura, para o α-HCH e
altas para o β-HCH, γ-HCH e δ-HCH. Considerando que este pesticida permaneceu
estocado por um período de, pelo menos, 26 anos, devido a sua utilização e
fabricação ter sido restrita no ano de 1984 e, considerando que a ordem de
degradação mais provável de ocorrer é de: γ-HCH, seguido de α-HCH e β−HCH
(juntos) e, por último o δ-HCH, estes resultados podem indicar que o isômero α-HCH
foi degradado e, por este motivo, apresentou relativamente baixas concentrações.
Com relação à alta concentração do isômero γ-HCH, não se sabe ao certo a
origem deste pesticida que era utilizado no Paraná e, segundo Cunha (1997), a
Indústria Matarazzo chegou a fabricar o T-HCH com 40% de isômero γ-HCH.
Segundo Mariconi (1981), o Brasil chegou a utilizar BHC purificado importado com
concentrações entre 30% a 35% de γ-HCH. Portanto, é provável que este pesticida
do Paraná refere-se ou ao BHC purificado fabricado pela Indústria Matarazzo com
40% de γ-HCH ou ao BHC importado com concentrações entre 30 a 35% de γ-HCH.
As altas concentrações do δ-HCH podem ser explicadas por ele ser o isômero
mais estável, com isso, os demais isômeros foram sofrendo processo de
degradação, enquanto que o δ-HCH permaneceu estável, resultando em uma
relativa alta concentração.
Tabela 24 - Concentrações dos isômeros de HCH no pesticida BHC
Concentrações
Amostra
Composto
mg/kg
(%)/pesticida
(%)/Σ-HCH
α-HCH
26.000,0
2,6
37,0
β-HCH
15.000,0
1,5
21,0
BHC
γ-HCH
16.000,0
1,6
22,0
δ-HCH
14.000,0
1,4
20,0
Σ-HCH
71.000,0
7,1
100,0
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1.4

Caracterização geoambiental
Os resultados da caracterização geoambiental nos resíduos contidos nas

células, coletados na primeira e na segunda campanha de amostragem, e na
amostra de BHC estão apresentados na Tabela 25. Os resíduos das células 05 e 07
foram classificados como uma areia média a fina argilo-siltosa com presença de
entulhos e o BHC como um silte areno-argiloso.
O BHC apresentou uma baixa condutividade elétrica (239,5 µS/cm), pH ácido
(4,40) e uma alta porcentagem de matéria orgânica (11,94 %). Os resíduos da célula
05 apresentaram uma alta concentração de matéria orgânica e pH neutro. A
condutividade elétrica da célula 05 apresentada na profundidade 1 foi de valores
inferiores (1060,50 a 1486,50 µS/cm) às apresentadas profundidade 2 (1332,50 a
1796,00 µS/cm), podendo-se dizer assim que, a camada subsuperficial apresenta-se
mais íons condutivos em relação à camada mais superficial.
Os resíduos das células da Rua Cápua apresentaram um teor de umidade
variando de 20,20 a 26,22 %. Se considerarmos esses resultados relacionando-os a
mesmos resultados em solo, poder-se-ia dizer que, esses teores de umidade
indicam um solo com textura média a argilosa, pois, conforme Leite J. F, solos
argilosos possuem um teor de umidade, ou seja, material volátil, por volta de 24% e
os arenosos por volta de 17%.
A pequena variação apresentada nos resultados das amostras de resíduos
presentes nas células 05 e 07 mostram que os resíduos dispostos nas diferentes
células possuem a mesma origem, independente da data em que foi construída cada
célula.
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Amostra

Tabela 25 - Parâmetros físico-químicos das amostras coletadas na 2ª campanha de amostragem
Condição do solo
Teor de
Profund.
w
M.O.
C.E.
CTC
s
voláteis
pH
3
%
%
%
(m)
(%)
(%)
(µS/cm)
(meq/100g)
(g/cm
)
Classificação
(%)
argila silte areia

Célula 01

5,96

2,38

C5-R1-P1 0,36-0,96 20,36

5,89

5,34

21

16

40

C5-R1-P2 0,96-1,60 20,97

6,72

5,04

18

16

39

C5-R2-P1 0,38-1,70 24,22

6,34

5,34

19

14

36

C5-R2-P2 1,70-3,00 24,89

6,09

5,05

20

18

41

C5-R3-P1 0,32-1,57 20,50

6,06

5,56

22

13

41

C5-R3-P2 1,57-2,80 25,65

7,07

5,66

20

18

38

C5-R4-P1 0,33-1,43 20,20
C5-R4-P2 1,43-2,50 26,22

5,93
6,04

5,47
5,24

18
18

16
17

41
41

C5-R5-P1 0,33-1,50 21,56

6,33

5,06

20

14

C5-R5-P2 1,50-2,70 24,09

6,20

4,45

19

14

Areia média a fina. Argilo siltosa com
entulho
Areia média a fina argilo siltosa com
entulho
Areia média a fina argilo-siltosa com
entulho
Areia média a fina. Argilo siltosa com
entulho
Areia média a fina, argilo siltosa com
entulho
Areia fina a média, argilo siltosa,
com entulho

Silte areno-argiloso
Silte areno-argiloso
Areia média a fina, argilo siltosa com
43
entulho
Areia média a grossa, argilo siltosa
42
com entulho

7,39 1282,50

2,67

9,1

7,31 1519,50

2,69

8,4

7,45 1486,50

2,69

8,6

7,22 1567,50

2,71

8,0

7,34 1113,00

2,69

8,0

7,22 1796,00

2,62

8,3

7,30 1060,50
7,21 1332,50

2,62
2,64

7,3
7,8

7,29 1186,50

2,61

8,3

7,26 1452,00

2,64

7,8

C7-R1

0,00-1,20

-

-

-

27

13

48

Areia fina argilosa com pedregulho

-

-

2,68

12,16

BHC

-

0,63

-

11,94

6

86

8

Silte areno argiloso

4,40

239,50

2,64

0,5

w = Teor de umidade; M.O. = Teor de Matéria Orgânica;s = Densidade de partículas; C.E. = Condutividade Elétrica; CTC = Capacidade
de Troca de Cátions

118

O ensaio de adsorção de azul de metileno indicou que na célula 07 o
mineral predominante

é a

caulinita,

provavelmente

acompanhado da

montmorilonita. O mineral predominante no BHC, segundo este ensaio, é a
caulinita, provavelmente com 95% e 5% de ilita, com fração argila inativa
(Tabela 26). O ensaio de difração de Raios X, realizado na célula 07
quantificou 85 a 90% de caulinita, 10-15% de ilita e traços de vermiculita. O
BHC apresentou em sua fase cristalina: caulinita, ilita, talco, quartzo, hematita e
possível presença de goethita.
Tabela 26 – Resultados obtidos através dos ensaios de semiquantificação de
difração de Raios X e azul de metileno
Amostra
Caulinita
Ilita
Vermiculita
Montimorilonita
BHC
95%
5%
0%
C7-R1
85-90%
10-15%
<5%
-

Referentes à amostra C7-R1, também foram realizados ensaios de
difração de Raios X. Os resultados indicam que o argilomineral predominante
na amostra de resíduo é a caulinita, juntamente com um argilomineral mais
ativo em menor quantidade, podendo ser a ilita ou a montmorilonita que, esta
última, junto com a caulinita, era um dos minerais mais utilizados como inerte
na fabricação dos pesticidas (CAVERO, 1982).
A Tabela 27 apresenta os resultados obtidos para perda de voláteis dos
resíduos coletados nas células, com temperatura variando de 105 a 800 °C. Os
resultados indicam que cerca de 6 a 7 % dos resíduos é constituído de matéria
orgânica, além de outros materiais voláteis.

Amostra
C1-R1 A
C1-R1 B
C2-R1 A
C2-R1 B
C6-R1 A
C6-R1 B
C6-R5 A
C6-R5 B
C7-R4 A
C7-R4 B

Tabela 27 – Determinação de compostos voláteis até 800°C para os resíduos
% Sólidos
% Sólidos
% Sólidos
Voláteis à
Média
Voláteis à
Média
Voláteis à
Média
440°C
550°C
800°C
2,94
4,66
6,03
3,29
5,05
6,65
3,64
5,44
7,27
3,06
4,72
6,72
3,21
5,07
7,06
3,37
5,42
7,39
3,79
6,03
7,51
3,71
5,87
7,38
3,63
5,71
7,26
3,33
4,79
6,71
3,33
4,88
6,68
3,33
4,96
6,64
2,64
3,17
6,27
2,55
3,14
6,03
2,46
3,10
5,80
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1.5

Ensaios de lixiviação e solubilização segundo a norma
10.004/04 – Classificação de resíduos
O resíduo proveniente da Rua Cápua pode ser descrito como: resíduo

de origem conhecida; não consta no Anexo A (Resíduos perigosos de fontes
não específicas) da NBR 10.004/04; não consta no Anexo B (Resíduos
perigosos de fontes específicas) da NBR 10.004/04, contém substância listada
no Anexo C (Substâncias que conferem periculosidade ao resíduo) da NBR
10.004/04, não contém substância listada no Anexo D (Substâncias
agudamente tóxicas) da NBR 10.004/04 e contém substância listada no Anexo
E (Substâncias tóxicas) da NBR 10.004/04. Por estes resíduos conterem
substâncias listadas no anexo C e E da NBR 10.004/04, estes apresentam
características de periculosidade e toxicidade, sendo automaticamente
classificados como resíduos Classe – I – tóxico (Figura 4).
O BHC proveniente do Paraná pode ser descrito como um resíduo de
origem conhecida; não consta no Anexo A (Resíduos perigosos de fontes não
específicas) da NBR 10.004/04; não consta no Anexo B (Resíduos perigosos
de fontes específicas) da NBR 10.004/04, contém substância listada no Anexo
C (Substâncias que conferem periculosidade ao resíduo) da NBR 10.004/04,
não contém substância listada no Anexo D (Substâncias agudamente tóxicas)
da NBR 10.004/04 e contém substância listada no Anexo E (Substâncias
tóxicas) da NBR 10.004/04. Por estes resíduos conterem substâncias listadas
no anexo C e E da NBR 10.004/04, estes apresentam características de
periculosidade e toxicidade, sendo automaticamente classificados como
resíduos Classe – I – tóxico (Figura 4).
Na Tabela 28 estão apresentadas as concentrações obtidas para os
isômeros de HCH no ensaio de lixiviação, seguindo o procedimento para
compostos não voláteis. Convém ressaltar que, dos isômeros de HCH, apenas
o lindano (γ-HCH) tem o limite máximo (LM) estabelecido pela norma, que é de
0,200 mg/L. Das 10 amostras analisadas, incluindo a amostra de BHC, 05
apresentaram γ-HCH com valores acima do limite estipulado pela NBR
10.004/04. As amostras da Rua Cápua que apresentaram concentrações (γHCH) acima do LM foram as amostras C5-R4-P2, C5-R5-P1, C5-R5-P2 e
Célula 05, com valores que variaram entre 0,31 a 0,40 mg/L, sendo esta célula
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considerada como a mais tóxica das 07 células da Rua Cápua. Na amostra de
BHC, como era de se esperar, as concentrações de Υ-HCH também
ultrapassaram os limites máximos indicados na NBR 10.004/04 para extratos
lixiviados.
Tabela 28 - Concentração de HCH em ensaio de lixiviação de compostos não voláteis,
segundo a NBR 10.005/04
Concentrações de HCH (mg/L)
Amostras LD
α-HCH
β-HCH
γ-HCH
δ-HCH
Σ-HCH
LMP
0,200
C7-R1
0,102
0,018
0,003
<
0,122
C1-R2
0,545
0,370
0,168
<
1,083
C5-R4-P1
0,133
<
0,107
0,007
0,247
C5-R4-P2
0,233
<
0,318
0,079
0,629
C5-R5-P1
0,164
<
0,307
0,020
0,491
C5-R5-P2
0,353
<
0,349
0,015
0,716
RS-CA
0,620
0,100
0,008
NA
0,728
Célula 01
0,614
0,310
0,013
0,033
0,969
Célula 05
1,447
0,355
0,402
0,430
2,633
BHC
16,400
1,500
77,300
338,000
433,100
LMP = Limite Máximo Permitido no extrato - estabelecido pela NBR 10.004/04 (apenas
para o isômero γ-HCH); LD = Limite de Detecção; < = concentração inferior ao LD
(sendo o limite de detecção de 0,00001); NA = Não Analisado.

Analisando a porcentagem de isômeros de HCH que foram transferidos
da massa bruta do resíduo para o extrato lixiviado, conforme apresentado na
Tabela 32, observa-se que a ordem de isômeros mais lixiviados foi, do maior
para o menor: δ-HCH, com uma média de 48%; γ-HCH com 9,8%; α-HCH com
1,3% e β-HCH com 0,3%. Os dados da literatura pesquisada sobre
solubilização de isômeros de HCH em água indicam a mesma ordem de
isômeros mais e menos solúveis (Tindall, 1999; ATSDR, 2005; Who, 1992;
Who, 2004; Weil, 1974). O isômero δ-HCH apresentou concentrações, no
extrato lixiviado, extremamente altas em comparação com os demais isômeros
de HCH, porém, analisando-se a porcentagem de transferência de massa;
levando-se em conta as altas concentrações na massa bruta da amostra e
comparando a porcentagem de transferência apresentada pelas demais
amostras, verifica-se que esta taxa de lixiviação ficou dentro da média.
Os isômeros que apresentaram grande variação de comportamento
entre uma amostra e outra foram os α- e β-HCH, sendo que apresentaram uma
baixa taxa de transferência de massa nas amostras da célula 05 e no BHC,
amostras essas com maiores concentrações destes isômeros em relação às
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demais amostras. No caso do BHC, este comportamento poderia ser explicado
pelo alto teor de matéria orgânica apresentados nos ensaios de caracterização
geoambiental, indicando que os isômeros α e β-HCH têm uma maior tendência
a ficarem retidos nesses materiais. Em um estudo de lixiviação em coluna
realizado por Borges (1996), conforme descrito no item 1.4, demonstrou que o
principal fator de adsorção do α-HCH é a matéria orgânica. Em outro estudo de
lixiviação realizado por Caicedo (2011), porém, apenas com o isômero γ-HCH,
(item 1.4), indicou uma significativa diminuição da mobilidade deste isômero em
amostras com acréscimo de matéria orgânica, indicando uma tendência de
este ser adsorvido pela mesma. Who também cita que o lindano possui baixa
mobilidade em solos com alto teor de matéria orgânica (WHO, 1991). Segundo
CDM (2008), a adsorção do HCH ao solo diminui à medida que diminui a
quantidade de matéria orgânica.
O isômero α-HCH na amostra C7-R1, que representa a célula 07, que
contêm baixas concentrações deste isômero, apresentou uma alta taxa de
transferência de massa, em relação às demais amostras que contêm
concentrações maiores de α-HCH. Ou seja, as amostras com maiores
concentrações de α- e β-HCH na massa bruta apresentaram uma menor
porcentagem de lixiviação para o extrato.
Tabela 29 – Transferência de massa de HCH das amostras para os extratos lixiviados
HCH lixiviado (%)
Amostra
α-HCH
β-HCH
γ-HCH
δ-HCH
Σ-HCH
C1-R2
14,0
25,0
267,0
20,0
C5-R4-P1
0,1
0,0
6,0
0,2
C5-R4-P2
1,2
0,0
30,0
11,0
2,1
C5-R5-P1
0,3
0,0
26,0
2,0
0,7
C5-R5-P2
1,4
0,0
137,0
4,0
2,0
C7-R1
233,0
6,0
16,0
35,0
RS-CA
52,0
10,0
33,0
32,0
Célula 01
23,0
24,0
26,0
34,0
24,0
Célula 05
5,0
5,0
25,0
27,0
7,0
BHC
0,6
0,1
5,0
24,0
6,0
Média
1,3
0,3
9,8
17,0
11,0

Para o ensaio de solubilização, conforme pode ser observado na Tabela
30, todas as amostras analisadas ultrapassaram o limite máximo estipulado
pela NBR 10004/04 para o isômero γ-HCH. A solubilização da amostra de BHC
apresentou concentrações permanecendo dentro do esperado, em comparação
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com a literatura pesquisada, com maior solubilização do isômero δ-HCH,
seguido do γ-HCH, α-HCH e por último o β-HCH. Quanto à solubilização de
cada isômero, conforme a literatura pesquisada, os isômeros α-; β-; γ- e δ-HCH
têm uma variação de solubilização na água de, respectivamente: 2,0 – 69,8
mg/L; 0,2 – 1,5 mg/L; 6,8 – 37,5 mg/L e 2 – 31,4 mg/L (Tindall, 1999; ATSDR,
2005; Who, 1992; Who, 2004; Weil, 1974) (Tabela 6). Para os isômeros α-HCH
e β-HCH, estes permaneceram na faixa de solubilização apresentada na
literatura, porém, os isômeros γ- HCH e δ-HCH ficaram acima do esperado,
sendo o δ-HCH muito acima da literatura pesquisada.
O ensaio demonstrou que, apesar do HCH ser um composto
praticamente insolúvel em água, este tendeu a solubilizar-se atingindo e
ultrapassando os valores máximos permitidos indicados por várias legislações,
que indicam uma variação de 0,00011 a 0,0007 mg/L para β-HCH; 0,00001 a
0,002 mg/L para Υ-HCH e 0,0001 a 0,00037 mg/L para Σ-HCH em água
subterrânea, água de torneira, potabilidade e rios Classe I e Classe III, para as
legislações Brasil (2004, 2005 e 2009), Cetesb (2005), Lista Holandesa (1994)
e Usepa (2010), (Tabela 7).
Tabela 30 - Concentração de HCH em ensaio de solubilização, segundo a NBR
10.006/04
Concentrações de HCH (mg/L)
Amostras LD
α-HCH
β-HCH
γ-HCH
δ-HCH
Σ-HCH
LMP
0,002
C5-R5-P1
0,030
<
0,014
0,015
0,059
C5-R5-P2
0,023
<
0,035
0,002
0,059
RS-CA1
0,110
0,100
0,004
NA
0,218
Célula 01
0,541
0,669
0,008
0,018
1,236
Célula 05
0,881
0,630
0,623
0,698
2,831
BHC
13,800
1,600
50,900
283,300
349,600
LMP = Limite Máximo Permitido no extrato - estabelecido pela NBR 10.004/04 (apenas
para o isômero γ-HCH); LD = Limite de Detecção; < = concentração inferior ao LD
(sendo o limite de detecção de 0,00001 mg/L); NA = Não Analisado.

Conforme pode ser observado na Tabela 32, onde é apresentada a
transferência de massa de HCH da amostra para o extrato solubilizado,
verifica-se que, desconsiderando a alta concentração apresentada pelo δ-HCH,
a ordem de solubilização ficou de acordo com o que se esperava, sendo, da
maior para a menor: γ-HCH; α-HCH, e β-HCH. Mesmo o isômero δ-HCH ter
apresentado concentrações acima do esperado para a amostra BHC no extrato
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solubilizado, a sua porcentagem de transferência de massa ficou dentro da
média das demais amostras analisadas (Tabela 32).
Tabela 31 – Transferência de massa de HCH das amostras para os extratos
solubilizados
HCH solubilizado (%)
Amostra
α-HCH
β-HCH
γ-HCH
δ-HCH
Σ-HCH
C5-R5-P1
0,01
0,00
0,20
0,30
0,02
C5-R5-P2
0,02
0,00
2,70
0,10
0,04
RS-CA
0,96
1,70
3,00
2,00
Célula 01
4,00
8,90
3,00
4,00
6,00
Célula 05
0,60
1,80
8,00
9,00
2,00
BHC
0,21
0,04
1,30
8,00
2,00
Média
0,22
0,08
1,30
4,28
1,90

Durante o ensaio de solubilização foi observado que este produto
possuía baixa solubilidade dos compostos inertes, resultando em uma baixa
solubilização que pôde ser confirmada no final do processo de filtração, onde
praticamente toda a amostra permaneceu retida no filtro, conforme pode ser
visualizado na Foto 28.
Durante este estudo, foram realizados outros ensaios de solubilização
do HCH na amostra de BHC, os quais geraram uma solução contaminada
utilizada em outros estudos não contemplados nesta dissertação. Estes
ensaios geraram dois artigos: “Proposta de procedimentos de obtenção de uma
solução contaminante contendo hexaclorociclohexano (HCH) para ensaio de
coluna de adsorção em lote” e “Batch equilibrium test methodology for
estimating the retardation factor (Rd) using a hexachlorocyclohexane (HCH)
solution”, apresentados nos Apêndices 4 e 5. Estes dois artigos foram
apresentados, respectivamente, no “XVI Congresso Brasileiro de mecânica dos
solos e engenharia geotécnica” e no “International symposium coupled
phenomena in environmental geotechnics”.
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Foto 28 - Amostra retida no filtro durante o processo de filtração do extrato solubilizado
do pesticida BHC

Com o intuito de analisar a ocorrência de perdas de HCH por
volatilização, foi realizado, com a amostra RS-CA, além do procedimento de
lixiviação para substâncias não voláteis, o qual não existe grande cuidado
quanto a perdas durante o ensaio e o procedimento de lixiviação para
compostos voláteis. Com isso foi possível observar se existem ou não perdas
do HCH por volatilização durante ensaio. Conforme pode ser observado na
Tabela 32, não foram apresentadas grandes variações de concentrações.
Tabela 32 - Concentração de HCH em ensaio de lixiviação de compostos voláteis
versus ensaio de lixiviação de compostos semivoláteis
Concentração de HCH (mg/L)
HCH
RS-CA
LM
Procedimento VOC
Procedimento SVOC
γ-HCH
0,200
0,008
0,008
α-HCH
0,510
0,620
β-HCH
0,130
0,100
δ-HCH
0,008
NA
Σ-HCH
0,656
0,728
VOC = Compostos Voláteis; SVOC = Compostos Semi-voláteis; LM - Limite máximo permitido
no extrato - estabelecido pela NBR 10.004/04 (apenas para o isômero γ-HCH); NA – Não
Analisado.
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1.5.1 Classificação do resíduo da célula 01
Apesar dos resíduos da Rua Cápua conter na massa bruta, isômero γHCH (lindano) listado no anexo C da NBR 10.004/04, que refere-se à
“substâncias que conferem periculosidade aos resíduos” (NBR 10.004/04) e,
por este motivo serem classificados automaticamente como um resíduo tóxico,
foram realizados ensaios de lixiviação e solubilização na amostra “célula 01”,
coletada no ano de 2012 com o intuito de se classificar este resíduo. Neste
ensaio, diferentemente do que foi realizado nas demais amostras além das
análises de concentração de isômeros de HCH contidos nos extratos lixiviados
e solubilizados, também foram realizadas análises para a detecção da lista de
compostos listados na NBR 10.004/04, com valores máximos permitidos nos
extratos. Conforme pode ser observado na Tabela 33, nenhum composto ficou
acima dos limites máximos permitidos indicados pela norma para extratos
lixiviados.
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Tabela 33 – Lixiviação do resíduo da célula 01
Resultados – amostra
Substância
e duplicata (mg/L)
<
Arsênio
<
0,264
Bário
0,255
0,015
Cádmio
0,011
0,512
Chumbo
0,398
<
Cromo total
<
0,458
Fluoreto
0,427
<
Mercúrio
<
<
Prata
0,009
<
Selênio
<
<
Aldrin + dieldrin
<
<
Clordano (todos os isômeros)
<
<
DDT
<
<
2,4-D
<
<
Endrin
<
<
Heptacloro e seus epóxidos
<
0,071
γ-HCH
0,130
<
Metoxicloro
<
<
Pentaclorofenol
<
<
Toxafeno
<
<
2,4,5-T
<
<
2,4,5-TP
<
<
Benzeno
<
<
Benzo(a) pireno
<
<
Cloreto de vinila
<
<
Clorofórmio
<
<
Cresol total
<
<
1,4-Diclorobenzeno
0,066
<
1,2-Dicloroetano
<
<
1,1-Dicloroetileno
<
<
2,4-Dinitrotolueno
<
<
Hexaclorobenzeno
<
<
Hexaclorobutadieno
<
<
Hexacloroetano
<
<
Metiletilcetona
<
<
Nitrobenzeno
<
<
Piridina
<
<
Tetracloreto de carbono
<
<
Tetracloroetileno
<
<
Tricloroetileno
<
0,000
2,4,5-Triclorofenol
0,001
0,000
2,4,6-Triclorofenol
0,000

LMP
(mg/L)
1,000
70,000
0,500
1,000
5,000
150,000
0,100
5,000
1,000
0,003
0,020
0,200
3,000
0,060
0,003
0,200
2,000
0,900
0,500
0,200
1,000
0,500
0,070
0,500
6,000
200,000
7,500
1,000
3,000
0,130
0,100
0,500
3,000
200,000
2,000
5,000
0,200
4,000
7,000
400,000
20,000

LD
(mg/L)
0,005
0,025
0,001
0,005
0,025
0,100
0,000
0,005
0,005
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
0,010
0,000
0,010
0,010
0,001
0,010
0,010
0,001
0,000
0,000
0,001
0,000
0,030
0,000
0,030
0,010
0,001
0,001
0,001
0,100

LD = Limite de Detecção; LMP = Limite máximo de concentração (indicado pela NBR
10.004/04); < = concentrações abaixo do LD
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No caso do extrato solubilizado, conforme pode ser observado na Tabela
34, os compostos γ-HCH, manganês e o sulfato como SO4 apresentaram
concentrações acima do limite máximo indicado pela NBR 10004/04. Portanto,
os ensaios de lixiviação e solubilização classificaram o resíduo contido na
célula 01 como Classe II – A – não perigoso e não inerte, apresentando
propriedades como solubilidade em água. Porém, conforme diz a norma e
conforme apresentado na Figura 4, estes resíduos contêm constituintes tóxicos
e, por este motivo, são classificados como Classe I – perigoso.
Tabela 34 – Solubilização do resíduo da célula 01
Resultados – amostra
Substâncias
e duplicata (mg/L)
Aldrin e dieldrin
<
<
Alumínio
<
<
Arsênio
<
<
Bário
0,026
0,026
Cádmio
<
<
Chumbo
<
<
Cianeto
<
<
Clordano (todos os isômeros)
<
<
Cloreto
106,000
114,000
Cobre
<
<
Cromo total
<
<
2,4-D
<
<
DDT (todos os isômeros)
<
<
Endrin
<
<
Fenóis totais
0,000
0,000
Ferro
<
<
Fluoreto
1,050
1,050
Heptacloro e seu epóxido
<
<
Hexaclorobenzeno
<
<
γ-HCH
0,040
0,048
Manganês
0,383
0,403
Mercúrio
<
<
Metoxicloro
<
<
Nitrato (como N)
<
<
Prata
<
<
Selênio
<
<
Sódio
27,600
27,700
Sulfato (como SO4)
667,000
702,000
Surfactantes
0,356
0,386
Toxafeno
<
<
2,4,5-T
<
<
2,4,5-TP
<
<
Zinco
<
<

LM
LD
(mg/L)
(mg/L)
0,00003
0,00001
0,20000
0,02500
0,01000
0,00500
0,70000
0,02500
0,00500
0,00100
0,01000
0,00500
0,07000
0,05000
0,00020
0,00001
250,00000
5,00000
2,00000
0,02500
0,05000
0,02500
0,03000
0,00010
0,00200
0,00001
0,00060
0,00001
0,01000
0,10000
0,30000
0,02500
1,50000
0,10000
0,00003
0,00001
0,00100
0,00001
0,00200
0,00001
0,10000
0,02500
0,00100
0,00010
0,02000
0,00001
10,00000
0,10000
0,05000
0,00500
0,01000
0,00500
200,00000
0,02500
250,00000 10,00000
0,50000
0,10000
0,00500
0,00001
0,00200
0,00001
0,03000
0,00001
5,00000
0,02500

LD = Limite de Detecção; LM = Limite máximo de concentração (indicado pela NBR 10.004/04);
< = concentrações abaixo do LD
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Concentrações em mg/L

γ-HCH

0,05
0,04

0,03
0,02
LM
0,01
0

Amostra e duplicata

Figura 19 – Gráfico de concentração de γ-HCH no extrato solubilizado versus limite
máximo (LM) indicado pela NBR 10.004/04

Além do isômero γ-HCH ter ultrapassado as concentrações indicadas
pela norma, também ultrapassou as concentrações máximas indicados por
várias legislações, que indicam uma variação máxima de 0,00001 a 0,002 mg/L
em água subterrânea, água de torneira, potabilidade e rios Classe I e Classe
III, para as legislações Brasil (2004, 2005 e 2009), Cetesb (2005), Lista
Holandesa (1994) e Usepa (2010), (Tabela 7).

1.6

Ensaio de lixiviação em coluna

A partir da extração das amostras indeformadas coletadas nos 02 tubos
Shelby cravados na célula 05, foram obtidos 05 corpos de prova com índices
físicos iniciais obtidos e apresentados na Tabela 51.
Tabela 51 – Características dos corpos de prova e parâmetros iniciais obtidos
Corpo
Massa
Massa
Trecho
Massa
de
Altura
Volume específica específ. Porosidade
ensaiado
Seca
prova /
(cm)
(cm³)
natural
seca
(n)
(m)
(g)
Shelby
(g/cm³)
(g/cm³)
1/I
0,50-0,90
8,92
598,00 363,38
1,96
1,64
0,38
2/I
0,90-1,25
4,45
330,00 187,81
2,09
1,76
0,34
3 / II
0,50-0,90
9,24
548,00 390,51
1,71
1,71
0,47
4 / II
0,90-1,00
7,72
661,00 325,43
2,47
2,03
0,24
5 / II
1,00-1,25
9,41
681,00 399,40
2,05
1,70
0,36

129

A condutividade hidráulica das amostras 1 e 2 (Shelby I), considerando
os gradientes hidráulicos iniciais do ensaio, que buscaram simular as cargas de
campo ficaram com uma média de 10-8 a 10-7 m/s, respectivamente (Tabela
52). A amostra 3 (Shelby II) apresentou uma condutividade hidráulica de 10 -8
m/s e as amostras 4 e 5 apresentaram uma condutividade de 10 -9 m/s. Com
base nestes resultados, todas as amostras foram consideradas como
possuindo uma matriz argilosa e pouco permeável. Com o aumento das
pressões aplicadas na base e na confinante, devido à demora que estava se
apresentando em

coletar os extratos com as pressões iniciais, as

condutividades foram alteradas para a ordem de 10 -8 m/s na amostra 02 e 10-9
m/s nas demais amostras.
Com dados da condutividade hidráulica dos corpos de prova, pode-se
dizer que a velocidade de descarga da água, em um regime de escoamento
laminar, dentro da célula 05, conforme a Lei de Darcy, levando-se em
consideração a porosidade total, apresenta uma média de velocidade de
5,6x10-7 m/s. Os cálculos de velocidade foram realizados conforme a Equação
4 e foram considerados, como base de cálculos, a condutividade hidráulica
apresentada no início do ensaio (I), enquanto as pressões de base e confinante
ainda estavam baixas, ou seja, simulando as pressões reais de campo.
Também foram feitos os cálculos com base na condutividade hidráulica
apresentada ao final do ensaio (F), quando ocorreu a estabilização desta.
Tabela 52 – Cálculos de velocidade de descarga e tempo de percolação da água
pela célula de resíduos
Tempo para
Corpo
k (início do ensaio)
V
atingir a base
i
de
(m/s)
(m/s)
da célula
prova /
(dias)
Shelby
I
F
I
F
I
F
I
F
1/I
9,9x10-8
9,5x10-9
28
174 7,29x10-6 4,34x10-6
5
8
2,7x10-7
2,2x10-8 33,7 146 2,68x10-5 9,44x10-6
1
4
2/I
-8
-9
-6
-6
2,4x10
5,1x10
21,6 217 1,10x10
32
15
3 / II
2,36x10
5,3x10-9
1,4x10-9 38,9 279 8,58x10-7 1,63x10-6
40
21
4 / II
-9
-9
-7
-6
2,2x10
2,3x10
74,4
207
76
26
5 / II
4,56x10
1,32x10
-8
-9
-6
-6
Média
8,0x10
2,3x10
39
205 7,29x10
3,82x10
31
15
k = Condutividade hidráulica, i = Gradiente hidráulico, V = Velocidade de descarga
segundo a Lei de Darcy; I = parâmetros obtidos no início do ensaio; F = parâmetros
obtidos no final do ensaio

130

Através destes cálculos, considereando que as células da Rua Cápua
possuem 3 metros de profundidade, pode-se dizer que a água que infiltra na
célula irá solubilizar os compostos, conforme grau de solubilização de cada um,
carregando-os juntos com ela e, por escoamento, chegando a base da célula
após cerca de 15 a 31 dias, com uma média de 23 dias após a infiltração no
topo da célula, caso a geomembrana de PVC esteja danificada.
A Figura 53 apresenta a variação da condutividade hidráulica em função
do tempo para o corpo de prova AM-01. Devido aos corpos de prova
apresentarem uma baixa condutividade hidráulica, foi necessário aumentar a
pressão na base, para que a água percolasse com maior rapidez pelo corpo de
prova, devido à necessidade da finalização do ensaio. Com isto, a pressão
confinante também foi aumentada, mantendo sempre uma diferença de 10 kPa
entre a pressão da base e a confinante, evitando-se assim a deformação dos
corpos de prova. Essas alterações da pressão confinante podem ser
observadas no gráfico da Figura 54, que representa a AM-01. A pressão inicial
foi de 30 kPa chegando, ao final do ensaio, a 200 kPa, diminuindo assim,
consequentemente, a condutividade hidráulica.

Percolação de água deionizada AM-01

Coeficiente de permeabilidade médio (m/s)
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Figura 53 – Variação de k da amostra 01 da C-05 em função do tempo

1600

1800

131

Percolação de água deionizada (AM-01)

Coeficiente de permeabilidade médio (m/s)
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Figura 54 – Variação de k versus a pressão confinante

Na Tabela 53 estão apresentadas as concentrações de isômeros de
HCH em todos os efluentes coletados de todos os corpos de prova analisados.
Os valores do extrato “00” referem-se à água deionizada antes de passar pelos
corpos de prova, ou seja, o “branco” deste ensaio. Devido à condutividade
hidráulica destes corpos de prova ser muito baixa, não foi possível coletar a
quantidade de extratos desejados (05 por corpo de prova), devido ao tempo de
estudo ter se esgotado.
O pH nos efluentes começou em 5,93, quando havia mais influencia da
água deionizada, e terminou a cerca de 8,31, pH mais básico característico do
resíduo; o Eh variou entre -391 e 333 mV, indicando um ambiente hora
oxidante hora redutor, mas que a partir do momento que passou a lixiviar mais
HCH foi mais redutor. Em média condutividade elétrica iniciou bastante
elevada, em 13.980 uS/cm, e terminou praticamente constante após um ano de
ensaio em 91,6 uS/cm.
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Tabela 53 – Resultados do monitoramento de HCH para o ensaio de lixiviação em
coluna
Concentração de HCH (mg/L)
CE
Eh
Extrato
α-HCH β-HCH
γ-HCH δ-HCH Σ-HCH
pH
(μS/cm) (mV)
VOR
0,00007 0,0020
AM01Ex00
<
<
<
<
<
7,00
8
308
0,1230 0,0006 0,6528 7,17
AM01Ex01
0,5290 0,0002
1.529
-183
0,2260 0,5410 1,5240 7,41
AM01Ex02
0,4890 0,2680
853
-222
0,2820 0,2630 1,3684 7,52
AM01Ex03
0,6340 0,1894
817
-173
0,1080 0,1860 0,4375 7,71
AM01Ex04
0,0005 0,1430
800
-43
AM01Ex05
0,0038 0,0900
0,0016 0,0130 0,1084 7,90
171
-27
AM02Ex00
<
<
<
<
<
6,60
13
315
AM02Ex01
0,7120
<
0,0001
<
0,7121 7,50
826
-214
0,1210
0,0044
AM02Ex02
0,0056
0,0567 0,1877 7,44
701
54
AM02Ex03
0,0023 0,1020
0,0005 0,0454 0,1502 7,94
323
-12
AM02Ex04
0,0013 0,2960
0,0002 0,0184 0,0495 7,78
242
-192
0,1000
AM02Ex05
0,0005 0,0140
*
0,1145
AM03Ex00
<
<
<
<
<
6,19
7
283
AM03Ex01
0,0003 0,0860
<
0,2490 0,3352 7,35
1191
-205
AM03Ex02
0,0009 0,1000
0,0003 0,0100 0,1111 7,81
733
18
AM03Ex03
0,0063 0,0970
0,0014 0,0100 0,1147 7,82
484
-28
AM04Ex00
<
<
<
<
<
7,02
8
297
AM04Ex01
0,0014 0,0906
0,0005 0,0035 0,0960 7,50
1530
-48
AM04Ex02
0,0020 0,1020
0,0001
<
0,1040 7,70
1145
-30
AM04Ex03
0,0030 0,0726
0,0004 0,0188 0,0948
AM04Ex00
<
<
<
<
<
6,98
12
-52
AM04Ex01
0,0043 0,0960
0,0006 0,0450 0,1460 7,31
991
-104
AM04Ex02
0,0150 0,0780
0,0004 0,0310 0,1110 7,39
544
-100
AM04Ex03
0,0020 0,4300
<
0,4200 0,8540 7,92
617
121
EX = Extrato; VOR = Valores Orientadores de Referência para água subterrânea (CETESB,
2005); CE = Condutividade Hidráulica; < = concentrações abaixo do limite de detecção
(0,00001 mg/L); *Presença de pico interferente, impossibilitando a quantificação do δ-HCH

Comparando as concentrações de β- e γ-HCH obtidas nos efluentes
coletados com os Valores Orientadores de Referência (VOR) indicados pela
Cetesb (2005) para água subterrânea, a maioria dos efluentes apresentaram
concentrações acima do VOR para o isômero β-HCH (valores indicados em
negrito). Para o isômero γ-HCH apenas o corpo de prova 01 apresentou
concentrações acima do VOR na maioria dos efluentes. Os demais corpos de
prova apresentaram concentrações abaixo do VOR para γ-HCH na maioria dos
efluentes coletados.
De uma maneira geral, observando as Figuras 55, 56, 57 e 58, o
isômero α-HCH, isômero que apresenta maiores concentrações nas amostras,
tendeu a apresentar concentrações maiores nos primeiros efluentes coletados,
decaindo nos efluentes seguintes. O β-HCH, o menos solúvel dos isômeros de
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HCH, apresentou um comportamento constante, com concentrações baixas
nos efluentes, mas acima do VOR e sem muita variação entre um efluente e
outro. Os isômeros γ e δ-HCH, os mais solúveis dos isômeros de HCH,
apresentaram concentrações baixas no primeiro efluente, aumentando no
segundo e decaindo nos seguintes.
Analisando os isômeros que mantiveram uma solubilização maior, o αHCH apresentou uma concentração que variou entre 0,001 e 0,01 mg/L na
maioria dos extratos (Figura 55). O β-HCH, apesar de ser o isômero menos
solúvel, apresentou uma concentração por volta de 0,1 mg/L na maioria dos
extratos (Figura 56). Ou seja, o β-HCH apresentou uma maior solubilidade que
o α-HCH e o γ-HCH que apresentou concentrações entre 0,001 e 0,01 mg/L na
maioria dos extratos (Figura 57). O δ-HCH, mais solúvel dos isômeros de HCH,
apresentou uma concentração que variou entre 0,01 e 1 mg/L na maioria dos
extratos (Figura 58).

Figura 55 – Concentração de α-HCH por número volume de vazios percolados
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Figura 56 – Concentração de β-HCH por número volume de vazios percolados

Figura 57 – Concentração de y-HCH por número volume de vazios percolados
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Figura 58 – Concentração de δ-HCH por número volume de vazios percolados

Conforme pode ser observado na Tabela 54, onde é apresentada a
transferência de massa de isômeros de HCH dos corpos de prova para cada
um dos efluentes, o isômero α-HCH foi o que apresentou, em comparação com
os demais isômeros, a menor porcentagem de transferência de massa em
todos os corpos de prova analisados e na maioria dos efluentes coletados. Este
resultado indicou uma baixa solubilização e lixiviação deste isômero neste
ensaio, apresentando um resultado diferente do esperado, se comparado com
a solubilização indicada na literatura pesquisada. A explicação para este
fenômeno seria, conforme já discutido anteriormente, a alta capacidade de
adsorção deste isômero à matéria orgânica, dificultando a sua lixiviação.
Lembra-se também que estes cálculos foram baseados nas análises
preliminares realizadas na amostra composta e homogeneizada do centro da
célula 05.
O isômero β-HCH, que deveria apresentar a menor transferência de
massa dos isômeros de HCH, apresentou uma transferência de massa superior
ao α-HCH em todos os corpos de prova e ao γ-HCH nos corpos de prova 02,
03 e 04. O δ-HCH, isômero mais solúvel, apresentou a maior porcentagem de
transferência de massa na maioria dos corpos de prova analisados, com
exceção do corpo de prova 01, que apresentou uma maior transferência de
massa para o isômero γ-HCH.
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Tabela 54 – Transferência de massa de cada corpo de prova para cada efluente
coletado
Transferência de massa (%)
Amostra Ex
α-HCH
β-HCH
γ-HCH
δ-HCH Σ-HCH
01 0,1000
0,2000
2,0000
3,0000 0,2000
02 0,1000
0,2000
3,0000
2,0000 0,2000
1
03 0,0001
0,1000
1,0000
1,0000 0,1000
04 0,0010
0,1000
0,0200
0,1000 0,0100
05 0,1000
0,0000
0,0020
0,0000 0,1000
01 0,0010
0,1000
0,0100
0,4000 0,0300
02 0,0010
0,4000
0,0030
0,2000 0,0100
2
03 0,0003
0,0200
2,0000
0,0000 0,0200
04 0,0001
0,1000
0,0000
1,0000 0,0400
05 0,0000
0,1000
0,0030
0,1000 0,0100
01 0,0010
0,1000
0,0040
0,0200 0,0100
3
02 0,0001
0,1000
0,0010
0,0000 0,0100
03 0,0002
0,1000
0,0030
0,1000 0,0100
01 0,0004
0,1000
0,0030
0,1000 0,0100
4
02 0,0020
0,3000
0,0000
2,0000 0,1000
03 0,0002
0,0002
1,0000
0,0040 0,1000
01 0,0010
0,2000
3,0000
2,0000 0,2000
5
02 0,0010
0,1000
1,0000
1,0000 0,1000
03 0,0003
0,1000
0,0200
0,1000 0,0100

1.7 Análise e interpretação de resultados
Com as concentrações de isômeros de HCH obtidas nas amostras de
resíduos da Rua Cápua e, com base nos dados de densidade natural do
resíduo de 1,9 g/cm3 e nos cálculos de área de cada célula, pode-se considerar
que, conforme apresentado na Tabela 35, as 07 células contém uma massa de
27.537 toneladas de resíduo, sendo destes, 13 toneladas de Σ-HCH.
Tabela 35 – Massa total de resíduo e de Σ-HCH na Rua Cápua
Células
Propriedades
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Largura topo
30x30 30x30 30x30 30x30 30x30 27x27 24,5x24,5
(m)
Largura base
24x24 24x24 24x24 24x24 24x24 21x21 18,5x18,5
(m)
Altura
3
3
3
3
3
3
3
(m)
Volume da
2196
2196
2196
2196
2196
1881
1632
célula (m³)
Massa de
41,72 41,72 41,72 41,72 41,72 35,74
31,01
resíduo (t)
Massa total
0,98
1,72
1,26
2,02
6,79
0,10
0,03
de Σ-HCH (t)

TOTAL
14.493
27.537
12,91
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Devido ao formato das células serem maiores no topo e menores na
base, para o cálculo do volume de cada célula, foi utilizado o esquema gráfico
demonstrado na Figura 14.

VC

Fórmulas:
V1 = 1/3 At/h
V2 = 1/3 At/h
VC = V1-V2

Célula

V1

V2

Onde:
At = Área do Topo
h = Altura

Figura 20 – Cálculo do volume das células

Através dos ensaios de caracterização físico-química e mineralógica
realizados nas amostras da Rua Cápua (Tabela 25) pôde-se estimar,
aproximadamente, a composição básica destes resíduos. Considerando que a
célula 07, em especial as amostras C7-R1 e C7-R4, foi a que passou por quase
todos os ensaios de caracterização geotécnica, esta foi a amostra escolhida
para a realização desta análise final. Através dos ensaios de teor de compostos
voláteis (Tabela 27), argila, silte e areia, (Tabela 25), assim como a
caracterização mineralógica da argila (Tabela 26), pode-se dizer que os
resíduos contidos nesta célula contêm, aproximadamente: 87% de compostos
não voláteis e 13% de compostos voláteis e semi-voláteis (VOC’s e SVOC’s)
(Figura 21).
Considerando que o ponto de fusão do HCH varia de 112,5 a 315 ºC, e
de ebulição de 60 a 323 ºC (ASTDR, 2005), para estimativa da porcentagem de
HCH foi considerado que este volatilizou durante o ensaio de teor de voláteis à
temperatura de 440 ºC. Para este cálculo foi considerado que, dos 2,55% de
sólidos voláteis obtidos a 440 ºC (Tabela 27) na amostra C7-R4, 1% era de
HCH. Isto porque a concentração de HCH nesta mesma amostra era de 10
mg/kg (Tabela 18), ou seja, 1% da massa da amostra era referente aos
isômeros de HCH.
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Figura 21 – Composição geral do resíduo da célula 07 da Rua Cápua

Para

a

amostra

de

BHC,

pode-se

dizer

que

esta

contém,

aproximadamente: 88% de compostos não voláteis e 12% de compostos
voláteis e semivoláteis (Figura 22). Foram utilizados os mesmos métodos de
cálculos utilizados para a célula 07, considerando que o BHC contêm 7% de
HCH (Tabela 24). Vale lembrar que nesta amostra não foram realizados
ensaios que utilizam temperaturas acima de 440ºC, portanto, a concentração
de semi-voláteis pode ser um pouco superior à concentração indicada.
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Figura 22 – Composição geral do BHC

Analisando a influência que cada metodologia de amostragem
apresentou sobre a concentração de HCH, verificou-se que a amostragem com
trado obteve maiores concentrações de HCH do que a amostragem com
geoprobe e com a mini-retroescavadeira. Isto indica que, ao contrário do que
se esperava, a coleta com trado não resulta em perdas de HCH por
volatilização, não sendo, para este composto, menos eficiente do que a coleta
em liner.
Os testes realizados com diferentes metodologias de preparação de
amostras destinadas às análises químicas de concentração de HCH
demonstraram que as amostras destinadas ao ensaio deste composto devem
ser secas, moídas e peneiradas. Caso contrário, podem ocorrer grandes
variações nos resultados entre uma duplicata e outra, devido a ações de
adsorção de HCH nas partículas de argila e matéria orgânica. Portanto, a
metodologia de preparação de amostra mais indicada para análise de
concentração de HCH seria: secagem ao ar; homogeneização; moagem e
peneiramento em malha de 2 mm. Além disto, deve-se garantir que toda a
alíquota moída passe pela peneira de 2 mm, evitando-se assim o aumento de
concentração de HCH na alíquota peneirada.
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Comparando os ensaios realizados nas amostras da Rua Cápua, de
lixiviação e solubilização (NBR 10.004/04) e o ensaio de lixiviação em coluna
(ASTM D5084-03), pode-se verificar que, segundo apresentado na Tabela 36,
o ensaio que apresentou a maior porcentagem de transferência de massa de
isômeros de HCH foi a lixiviação segundo a NBR 10.005/04. Isto ocorre porque
este ensaio simula uma lixiviação em meio ácido, com pH por volta de 4,95,
expondo a amostra à pior condiçãopossível, com o intuito de analisar se, caso
um resíduo seja disposto em um aterro classe II, este sofrerá ação da chuva
ácida, chorume de resíduos orgânicos, entre outros, podendo liberar
substâncias tóxicas que podem contaminar o meio ambiente.
O ensaio de solubilização (NBR 10.006/04) foi o segundo a apresentar
maior porcentagem de transferência de massa e a lixiviação em coluna (ASTM
D5084-03) apresentou a menor porcentagem. Ambos utilizam a ação da água
deionizada como reagente, ou seja, com o pH variando entre 7 e 9. Portanto, a
transferência de massa de isômeros de HCH nestes dois ensaios, depende
principalmente do grau de solubilização de cada um deles na água. O fato do
ensaio de solubilização ter apresentado uma maior transferência de massa
para o extrato do que o ensaio de lixiviação em coluna pode ser em função de
o primeiro utilizar amostras deformadas ao contrário do segundo que utiliza
corpos de prova indeformados, dificultando mais assim o contato da superfície
das partículas de solo/resíduo com a água.
Em razão disto, acredita-se que a amostra deformada deixou as
partículas de HCH mais disponíveis e acessíveis à ação da água, enquanto
que o corpo de prova (amostra indeformada) pode ter induzido a água a
caminhos preferenciais mais porosos e esta não entrou em contato com todo o
HCH presente nos corpos de prova. Além disto, conforme já mencionado, o
HCH tende a ficar adsorvido na matéria orgânica (BORGES, 1996; CAICEDO,
2011; WHO, 1991; CDM, 2008) e esta provavelmente teve uma ação maior no
corpo de prova indeformado, que preservou a fração de entulho verificada
durante os ensaios de granulometria conjunta.
É interessante notar que no ensaio de lixiviação em coluna o isômero αHCH, em relação aos demais isômeros, foi o que apresentou a menor média de
porcentagem de transferência de massa. Conforme descrito anteriormente no
item 1.5, os isômeros α e β-HCH, no ensaio de lixiviação segundo a NBR
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10.004/04, apresentaram uma maior tendência em ficarem retidos nas
partículas de matéria orgânica. Neste ensaio de lixiviação em coluna, o α-HCH
parece ter sofrido alguma ação, talvez da matéria orgânica, pois este
apresentou, relativamente, baixíssima transferência de massa.

Tabela 36 – Interação de resultados dos ensaios de lixiviação e solubilização
Transferência de massa (%)
Ensaio
α-HCH
β-HCH
γ-HCH
δ-HCH
Σ-HCH
Lixiviação
1,71
2,34
27,69
11,79
2,49
(NBR10.004/04)
Solubilização
0,26
1,89
4,37
4,36
0,57
(NBR10.004/04)
Lixiviação em coluna
0,01
0,12
0,66
0,67
0,07

(ASTM D5084-03)
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CONCLUSÃO
Os resíduos contidos nas células da Rua Cápua, provenientes de solo
escavado da IRFM em um processo de retificação do Córrego dos Meninos, e
utilizados neste estudo, apesar de já se esperar altas concentrações de HCH,
não se sabia ao certo o motivo destes apresentarem tanta contaminação. Após
a realização do levantamento histórico da IRFM, realizado neste estudo, foi
detectado que o leito natural do Córrego dos Meninos já passava pelo local
escavado e, por volta do ano de 1973, foi alterado seu curso natural,
permanecendo alterado entre 1973 e 1987. Durante este período, permaneceu
uma vala no local que provavelmente foi utilizada como depósito de resíduos
provenientes dos processos de produção da IRFM. Local este que foi escavado
gerando os resíduos da Rua Cápua, com altas concentrações de HCH, devido
aos resíduos de produção do BHC terem sido descartados nesta vala.
As 07 células de resíduos existentes na Rua Cápua apresentaram uma
concentração

média

de

420

mg/kg.

Considerando

que

os

resíduos

apresentaram uma densidade natural média de 1,9 g/cm3, estima-se que as 07
células contém uma massa total de 27.537 toneladas de resíduos sendo,
destes, 13 toneladas de Σ-HCH, com 0,98 t; 1,72 t; 1,26 t; 2,02 t; 6,79 t; 0,13 t e
0,03 toneladas nas células 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, respectivamente.
As células 06 e 07 apresentaram baixas concentrações relativas às
demais células e, uma explicação para este resultado é que as células 06 e 07
foram as últimas a serem construídas, consequentemente, os resíduos
permaneceram por maior tempo aguardando a construção destas, podendo ter
ocorrido degradação do HCH. Além disto, como os resíduos da Matarazzo
estavam depositados diretamente sobre o solo da Rua Cápua, ao serem
dispostas as últimas porções nas células 06 e 07, pode ter sido realizada uma
escavação do solo da Rua Cápua para se evitar sobrar contaminação na área.
Estas

duas

células,

ao

contrário

das

demais,

apresentaram

baixas

concentrações do isômero α-HCH (37 e 12% respectivamente) e altas
concentrações do isômero δ-HCH (43 e 73% respectivamente). Isto comprova
que ocorreu uma maior degradação de HCH nestas duas células em relação às
demais, com maiores degradações dos isômeros mais facilmente degradáveis
γ- e α-HCH, prevalecendo o δ-HCH, um dos isômeros mais estáveis.
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De uma maneira geral, obtendo-se a média das 07 células, os isômeros
que apresentaram maiores concentrações foram o α- e o β-HCH, seguidos do δ
e Υ-HCH, com concentrações de: 312; 85; 8 e 15 mg/kg dos isômeros α-; β-; Υe δ-HCH respectivamente, ou seja, 75% de α-HCH; 20% de β-HCH; 2% de ΥHCH e 4% de δ-HCH. Estes resultados estão de acordo com a bibliografia
pesquisada, que indica concentrações maiores de α- e β-HCH e menores de Υe δ-HCH na sintetização do HCH e na produção do HCH-técnico - α−HCH: 6070%; β−HCH: 5-12%; γ−HCH: 10-15%; δ−HCH: 6-10%; ε−HCH: 3-4% (ATSDR,
2005). Porém, as concentrações de Υ-HCH ficaram bem baixas e, isto ocorre,
pois este é o isômero mais facilmente degradável em condições naturais, além
de nunca ter sido descartado como resíduo na formulação do pesticida
purificado com 40% de Υ-HCH, que era fabricado na IRFM. Além disto, a ação
de luz ultravioleta e/ou de bactérias parece transformar, em certa medida, o γHCH em α-HCH (WHO, 2004), o que também pode ter contribuído para as
altas concentrações de α-HCH obtidas.
As concentrações dos isômeros de HCH no pesticida BHC proveniente
da Matarazzo, conforme bibliografia pesquisada, foram comparadas com as
análises realizadas no BHC proveniente do Paraná e utilizado como auxílio
neste estudo. Os resultados foram de 37% para α-HCH, 21% para o β-HCH;
22% para o Υ-HCH e 20% para o δ-HCH. O Υ-HCH apresentou relativamente
altas concentrações no BHC do Paraná. Levando-se em conta que o pesticida
ficou estocado por pelo menos 26 anos, resultando na degradação deste
isômero que teria concentrações maiores que a apresentada, isto pode indicar
que este pesticida foi obtido da Indústria Matarazzo, que, segundo Cunha
(1997), chegou a fabricar o T-HCH com 40% de isômero γ-HCH ou refere-se ao
BHC importado com concentrações entre 30 a 35% de γ-HCH, pois, segundo
Mariconi (1981), o Brasil chegou a importar este BHC. A baixa concentração do
α-HCH também indica que ocorreu a degradação dos isômeros mais
degradáveis, prevalecendo o β- e o δ-HCH, isômeros mais estáveis.
O teste de metodologias de preparação de amostras indicou que a mais
indicada, que resulta em menores erros analíticos e com menor variação entre
duplicatas é aquela que prevê: secagem ao ar; homogeneização; moagem e
peneiramento em malha de 2 mm até que toda a amostra passe pela peneira.
Não deve permanecer nenhuma fração retida na peneira, pois, este estudo
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indicou que o HCH tende a ficar retido nas partículas mais finas, passando pela
peneira junto com elas e aumentando a concentração nos resultados finais.
Os resíduos da Rua Cápua, em especial o contido na célula 07,
apresentou cerca de 86% de compostos não voláteis, principalmente caulinita,
e 14% de compostos voláteis e semi-voláteis. O BHC apresentou cerca de 81%
de compostos não voláteis, principalmente caulinita, e 19% de compostos
voláteis e semivoláteis.
Para a classificação dos resíduos da Rua Cápua, estes, por possuírem
constituintes tóxicos, é automaticamente classificado como Classe I – perigoso.
Porém, o ensaio de lixiviação classificou apenas o resíduo contido na célula 05
como Classe I – tóxico, sendo que apenas as amostras contidas nesta célula
apresentaram concentrações, no extrato lixiviado, acima dos limites máximos
permitidos (LMP) estipulados pela NBR 10.004/04. As demais amostras
analisadas (amostras das células 07 e 01) não apresentaram concentrações de
γ-HCH acima do LMP nos extratos lixiviados. A amostra de BHC também foi
classificada como Classe I – tóxico e apresentou concentrações de Υ-HCH no
extrato lixiviado acima do LMP.
No ensaio de solubilização todas as amostras analisadas ultrapassaram
o limite máximo estipulado pela NBR 10004/04 para o isômero γ-HCH. A
solubilização da amostra de BHC apresentou concentrações dentro do
esperado em comparação com a literatura pesquisada, com maior solubilização
do isômero δ-HCH, seguido do γ-HCH, α-HCH e por último o β-HCH (Tindall,
1999; ATSDR, 2005; Who, 1992; Who, 2004; Weil, 1974).
Uma amostra proveniente da célula 01 foi analisada quanto à
concentração de todos os compostos listados na NBR 10.004/04 para extratos
lixiviados e solubilizados e, nenhum ficou acima dos LMP para extratos
lixiviados. No extrato solubilizado o manganês e o sulfato como SO4, além do
Υ-HCH, apresentaram concentrações acima do LMP. Os demais isômeros de
HCH não são citados na NBR 10.004/04, não sendo indicados LMP em
nenhum dos extratos.
A transferência de massa da amostra para o extrato lixiviado,
apresentada no ensaio de lixiviação, assim como da amostra para o extrato
solubilizado, demonstrou que a ordem de lixiviação e solubilização dos
isômeros foi, da maior para a menor: γ-, δ-, α-, e β-HCH, sendo uma média de
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lixiviação e solubilização de, respectivamente: 1,3% e 0,2% para α-HCH; 0,3%
e 0,08% para β-HCH; 10 e 1,3 % para Υ-HCH; 48 e 8% para δ-HCH e 11% e
1,9% para Σ-HCH.
No ensaio de lixiviação em coluna nos corpos de prova originados da
célula 05 a condutividade hidráulica apresentada, simulando as condições de
campo, ficou com uma média de 10-8 m/s. Com estes dados, considerando que
as células da Rua Cápua possuem 3 metros de profundidade, pode-se dizer
que a água que se infiltra na célula chegará a base da célula após cerca de 23
dias, caso a geomembrana de PVC esteja danificada.
A maioria dos efluentes coletados no ensaio de lixiviação em coluna
apresentaram concentrações acima dos Valores Orientadores de Referência
(VOR) indicados pela Cetesb (2005) para o isômero β-HCH. O isômero γ-HCH
ficou acima do VOR na maioria dos efluentes coletados no corpo de prova 01.
O isômero α-HCH apresentou concentrações maiores nos primeiros efluentes
coletados, decaindo nos efluentes seguintes; o β-HCH apresentou um
comportamento

constante

e

os

isômeros

γ

e

δ-HCH

apresentaram

concentrações baixas no primeiro efluente, aumentando no segundo e
decaindo nos seguintes. O β-HCH apresentou uma maior solubilidade que o αHCH e que o γ-HCH.
Comparando os ensaios realizados nas amostras da Rua Cápua, de
lixiviação e solubilização (NBR 10.004/04) e o ensaio de lixiviação em coluna
(ASTM D5084-03), o ensaio que apresentou a maior porcentagem de
transferência de massa de isômeros de HCH foi a lixiviação segundo a NBR
10.004/04. Isto devido principalmente à submissão de uma amostra deformada
à uma solução ácida, com pH por volta de 4,95. O ensaio de solubilização foi o
segundo a apresentar maior transferência de massa seguido do ensaio de
lixiviação em coluna, ambos utilizando a água deionizada como reagente. Isto
pode ter ocorrido em função do ensaio de solubilização utilizar amostras
deformadas e o ensaio em coluna utilizar corpos de prova indeformados.
Acredita-se que a amostra deformada deixa as partículas de HCH mais
disponíveis e acessíveis à ação da água, enquanto que o corpo de prova induz
a água a caminhos preferenciais, não entrando em contato com todo o HCH
presente.
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Além disto, este último ensaio demonstrou ter uma maior ação da
matéria orgânica na retenção do HCH que, conforme já mencionado, o HCH
tende a ficar adsorvido na matéria orgânica (BORGES, 1996; CAICEDO, 2011;
WHO, 1991; CDM, 2008). Correlacionando os três ensaios, quanto ao fator de
retenção de isômeros na matéria orgânica, o α-HCH apresentou uma maior
tendência à adsorção na matéria orgânica, seguido do β-HCH.
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