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RESUMO 

 

O presente trabalho discute sobre a degradação do meio ambiente gerado por 

pesticidas organoclorados na Cidade dos Meninos, Duque de Caxias, RJ. O local foi 

escolhido no final da década de 40 para a instalação da fábrica de produtos profiláticos 

(FPP) para a produção de Lindano, principal inseticida utilizado na época para o 

controle de doenças como a malária, esquistossomose e a doença de Chagas. O 

produto produzido foi incorretamente descartado após o fechamento da fábrica, dando 

início à contaminação do solo da região. Por ser um poluente orgânico persistente 

(POP) e pela alta quantidade produzida, ainda é possivel encontrar altas 

concentrações desse composto e de seus subprodutos no solo. Com o intuito de 

buscar uma solução para a remediação desse sítio contaminado, foi analisado as 

características do solo da área foco de contaminação e as técnicas mais indicadas na 

literatura para o tratamento desses compostos. Dessa forma, as técnicas de 

dessorção térmica e biorremediação in situ demonstraram ser as mais recomendadas 

para o tratamento do solo da Cidade dos Meninos, principalmente devido às 

caracteristicas heterogêneas do solo e pela dificuldade de acesso. 

 

 

PALAVRAS – CHAVE: Remediação, solos, organoclorados, áreas contaminadas, 

Hexaclorociclohexano 
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ABSTRACT 

 

This  study discuss about the environmental degradation due to organochlorine 

pesticides in Cidade dos Meninos, Duque de Caxias, RJ. The site was chosen in the 

late 40s for  the installation of factory of prophylactic products (FPP) to produce 

Lindane, the main insecticide used at that time to control diseases such as malaria, 

schistosomiasis and Chagas disease. The insecticide produced had an inappropriate 

disposal after the factory was closed, initiating the progression of soil contamination. 

As it is a persistent organic pollutant (POP) and due the high quantity produced, it is 

still possible to find high concentrations of this compound and its by-products in the 

soil. Aiming to find a solution for the remediation of this contaminated site, the soil 

characteristics from the main contaminated area and the most indicated techniques 

found in the literature for the treatment of these compounds were analysed. Thus, 

thermal desorption and in situ bioremediation have been shown to be the most 

suggested techniques for the soil treatment of Cidade dos Meninos, mainly because 

of the heterogeneous features of the soil and the difficulty of access to that region. 

 

KEY WORDS: Remediation, soils, organochlorine, contaminated area, 

Hexachlorocyclohexane 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento populacional e a pressão por suprir uma maior demanda por alimentos 

influenciaram o desenvolvimento da Revolução Verde  e de uma produção mais 

intensa através do uso de insumos agrícolas ,agrotóxicos, fertilizantes, OGM  e da 

mecanização do campo. Novas tecnologias, muitas delas baseadas no uso extensivo 

de agentes químicos, foram disponibilizadas aos agricultores aumentando a 

produtividade através do controle de doenças e proteção contra insetos e outras 

pragas (Ribas e Matsumura, 2009). Os agrotóxicos , por ter diversas aplicações, são 

classificados em inseticidas, fungicidas, herbicidas (controle de plantas invasoras), 

desfolhantes (controle de folhas indesejadas), fumegantes (controle de bactérias do 

solo),  raticidas (controle de roedores/ ratos), nematicidas (controle de nematóides) e 

acaricidas (controle de ácaros) (Ribas e Matsumura, 2009). Entre os vários pesticidas 

existentes, um dos mais utilizados na agricultura entre 1960 e 1980 foi o  

Hexaclorociclohexano , um inseticida organoclorado , cujo uso  e comercialização 

foram amplamente divulgados na agricultura e em programas de combate aos insetos 

transmissores de doenças, como a malária. Com o intuito de promover a auto-

suficiência na produção de pesticidas utilizados em campanhas de saúde pública e 

considerando a disseminação da malária no país,o Instituto de Malariologia resolveu 

promover em 1949 a construção de uma fábrica de HCH na Cidade dos Meninos, 

Duque de Caxias. (OLIVEIRA, 1994). Apesar de alguns benefícios desse produto,  

essa substância do ponto de vista ambiental tem uso indesejável, uma vez que  

permanece inalterada e ativa no meio ambiente por muito tempo. Entre os fatores que 

influenciam a persistência do contaminante no meio estão a tempertaura, umidade e 

o teor de matéria orgânica, já que funciona como um meio concentrador de 

substâncias orgânicas, contribuindo também seu transporte no solo (ALMEIDA, 2004). 

Em 1989, foi oficialmente constatada a contaminação ambiental da área da Cidade 

dos Meninos (BRASIL,2004), sendo reconhecido em 1991 como um problema 

ambiental e de saúde pública, já que são altamente lipofílicos, tóxicos e podem atingir 

a população local por meio de diversas rotas de exposição(ALMEIDA, 2004). Dessa 

forma, é de suma importância identificar técnicas para a remediação da área 

contaminada.   
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2. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi analisar o histórico e a contaminação do solo da 

Cidade dos Meninos por pesticidas organoclorados e propor uma forma de 

descontaminação do solo por meio de técnicas de remediação in situ. 

 

 

3. HISTÓRICO DA REGIÃO  

   A construção da Cidade dos Meninos se deu com o intuito de prestar assistência a 

crianças carentes e menos favorecidas. Em 1943 , a antiga Fazenda São Bento, 

localizada no município de Nova Iguassú,  teve através do decreto Lei n° 5.441 / 1943 

o domínio de suas terras transferido para a Fundação Darcí Vargas (BRASIL,1943) 

que seria mais tarde transformada em um internato para meninas, cujo objetivo era 

desenvolver um projeto de assistência que conciliasse ensino profisional com a 

moradaia. Em 1946, a instituição para meninas foi transferida para a Fundação Abrigo 

Cristo Redentor, conhecida pela assistência de mendigos e menores desamparados 

no Rio de Janeiro(DOMINGUEZ, 2001). A Cidade dos Meninos foi assim denominada 

após a instalação de uma instituição em 1940 que previa a assistência integral de 

crianças carentes entre 3 a 18 anos. Ali praticava-se avicultura, suinocultura e criação 

de bovinos e também foram implantados 40 pavilhões com diversas oficinas , 

padarias, escola de pesca, horta e pomar . (DOMINGUEZ, 2001; SILVA, 2007 ). 

Devido a infraestrura do local e, afim de buscar soluções para controlar as doenças 

que estavam afetando a população da baixada fluminense , como a malária, a 

esquitossomosse e a doença de Chagas, o governo decide criar em 1949 o Instituto 

de Malariologia, pertencente ao Ministério da Educação e Saúde. Essa construção na 

Cidade dos Meninos, utilizou um total de 8 pavilhões (DOMINGUEZ, 2001), onde seria 

então produzido o composto conhecido como HCH1 e outros pesticidas, como o DDT 

                                                                 
 

1  Em 1949  havia a necessidade de abastecer o mercado interno com grandes quantidades de HCH a um baixo 

custo, para conter a disseminação da doença de Chagas e, coincidentemente, a vinda para o Brasil do químico 

holandês Henk Kemp, detentor do processo industrial mais barato de fabricação do HCH, por catálise química a 

baixa temperatura, acabou por criar as condições necessárias para a implantação de uma fábrica de HCH no 

país em 1950.(DOMINGUEZ, 2001) 
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e o arseniato de sódio, sendo esses últimos produzidos em menor escala que o HCH 

(SOUZA, 2003).Contudo, cinco anos após a inauguração da fábrica de HCH na 

Cidade dos Meninos, a sua produção se torna economicamente inviável devido ao 

aumento no custo de transporte do cloro, principal matéria-prima2 do HCH, resultando 

no encerramento de suas atividades no ano de 1955 (OLIVEIRA,1994). Apesar desse 

problema, em 1956, após assumir a direção do Departamento Nacional de Endemias 

Rurais (DNERu), no cargo de diretor do SPP, o Brigadeiro Bijos resolve reativar a 

fábrica de HCH  por meio da ampliação e reformas da antiga fábrica, denominando 

essa nova instalação de Fábrica de Produtos Profiláticos. Todavia, os problemas 

econômicos da época não permitiram que a produção de HCH fosse reativada e a 

fábrica operou somente até 1960 ( SOUZA, 2003; SILVA,2007). Apesar do pouco 

tempo de funcionamento, a FPP produziu pasta de DDT, HCH grau técnico, larvicidas, 

emulsionáveis, mosquicidas, rodenticidas e outros produtos destinados ao controle de 

vetores de doenças endêmicas (SOUZA, 2003). 

 

Figura 1: Composição das principais substâncias manipuladas na FPP entre 1956-

1960 ( Fonte: AMBIOS,2002) 

                                                                 
 

2  Na produção do HCH utilizava-se o benzeno, produzido pela Companhia Siderúrgica Nacional de Volta 

Redonda-RJ, e o cloro, que até 1955 era fabricado pela Companhia Eletroquímica Fluminense de São Gonçalo-

RJ. Com o fim da produção do cloro pela Companhia Eletroquímica Fluminense, esse componente teve que ser 

transportado desde São Paulo , o que aumentou o custo da produção e tornou a produção de HCH 

inviável.(DOMINGUEZ, 2001) 
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   Com a demissão do Brigadeiro Bijos, a FPP da Cidade dos Meninos foi finalmente 

fechada em 1961 e toda sua atividade produtiva foi encerrada, dando início ao 

problema de contaminação da região, já que não houve nenhuma adoção de normas 

de controle na desativação da FPP (OLIVEIRA, 1994).Consequentemente, máquinas, 

equipamentos, móveis , estoques de pesticidas, matérias-primas, produtos 

intermediários e acabados, subprodutos foram todos deixados no local sem a adoção 

de medidas de segurança voltada à proteção ambiental e da população local 

(DOMINGUEZ, 2001). Dentre os produtos que ainda restavam em estoque na fábrica 

e que foram indevidamente descartados, segundo o relatório do Brigadeiro Bijos em 

1961 foram:  

  Iscas rodenticidas: 340 760 iscas 

  Pó anti-Culex (isômero α enriquecido com isômero γ , como mistura de isômero 

α + isômero β): para a feitura do pó anti-Culex: restou um grande estoque de 

resíduos de produção (antiga produção de “BHC”). 

 DDT: nada restou em estoque (DDT técnico) 

  Triton X-151: 112 407 litros 

  Xilol: 109 tambores (MELLO,1999 apud BIJOS, 1961) 

    No ano de 1989, foi feito através de denúncias em jornais de grande circulação , 

tais como o Globo,Jornal do Brasil e Última Hora, a comercialização em uma feira livre 

da cidade de Duque de Caxias de um composto conhecido como “pó de bronca” 3. 

Essa substância  já havia tido sua comercialização proibida pelo Ministério da 

Agricultura através da  Portaria nº 329, de 02/09/85, onde uso estava restrito às 

campanhas de saúde pública para o combate de vetores (SILVA, 2007) . Após a 

denúncia, nesse mesmo ano, descobriu-se que o pó de bronca estava vindo da antiga 

fábrica na Cidade dos Meninos , fato que foi comprovado pela FEEMA  depois da 

mesma ter encontrado na Cidade dos Meninos, cerca de 350 toneladas de HCH in 

natura abandonada em contato direto com o solo em uma área de 13mil m² (SILVA, 

2007).  

                                                                 
 

3 Pó de broca é o nome popular do HCH( pesticida organoclorado). Ficou conhecido por esse nome pelo fato 

desse composto ser utilizado para combater a broca, uma praga que ataca as plantações do café (SOUZA, 2003) 
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   Assim, após a realização de diversos estudos ambientais na área , o Ministério da 

Saúde decide remediar a contaminação do solo na área do foco principal através da 

neutralização do HCH pela aplicação de cal virgem (CaO), conforme a sugestão 

proposta pela empresa Nortox (SILVA, 2007). Porém, a metodologia utilizada não 

considerou diversos fatores durante o tratamento com o cal e,consequentemente, a 

composição inicial do resíduo de HCH foi modificada, gerando novos compostos e 

diferentes riscos ao ambiente e aos moradores locais. De acordo com Souza (2003), 

a área contaminada após a a aplicação do CaO aumentou de 2.000 m² (área foco) 

para 33.000 m² devido, principalmente, a manipulação indevida dos resíduos 

abandonados, utilizando-os como inseticida doméstico,formicida e para realizar o 

capeamento da estrada (BRASIL,2004).  

 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1. Agrotóxicos 

A necessidade de aumentar a produção de alimentos e melhorar sua qualidade 

impulsionou o homem a buscar por meios que os ajudassem a controlar pragas 

que afetavam a produção, desenvolvendo diversos compostos químicos, 

orgânicos e inorgânicos que fossem usados no campo. De acordo com a 

FAO(2003), agrotóxico é  definido como sendo  

qualquer substância ou mistura de substâncias utilizadas para prevenir, 

destruir ou controlar determinado vetor de doenças humanas e animais, assim 

como espécies indesejadas de plantas e animais, causadoras de danos 

durante a produção, processamento, estocagem, transporte ou distribuição de 

alimentos, produtos agrícolas, madeira e derivados – ou que deva ser 

administrada para o controle de insetos, aracnídeos e outras pestes que 

acometem os corpos de animais de criação.   

Dessa forma, os agrotóxicos foram divididos em diversas classes agrômicas 

tais quais inseticidas (controlar insetos), acaricidas (ácaros), nematicidas 

(nematóides), fungicidas (fungos), herbicidas (plantas daninhas), reguladores 

de crescimento, entre outras(BORSOI et al, 2014). Em relação à sua 
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periculosidade ambiental, realizada baseando-se na determinação da dose 

letal 50% (DL50)4,  os agrotóxicos são classificados em classes de I a IV em:  

produtos altamente perigosos ao meio ambiente (Classe I), produtos muito 

perigosos ao meio ambiente (Classe II), produtos perigosos ao meio ambiente 

(Classe III) e produtos pouco perigosos ao meio ambiente (Classe IV) 

(BORSOI et al, 2014).  

 

 

Figura 2:Classificação dos agrotóxicos ( Fonte: PERES E MOREIRA,2003) 

 

Os agrotóxicos podem ter origem química e biológica, sendo também classificados de 

acordo com o tipo de praga que controlam, a estrutura química da principal substância 

e os efeitos no meio ambiente (PERES, MOREIRA & DUBOIS,2003), conforme pode 

ser observado na tabela a seguir. 

 

                                                                 
 

4 DL50 é a dose necessária de uma determinada substância para matar 50% de uma população em teste 
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Tabela 1: Principais categorias de agrotóxicos ( Fonte: PERES, MOREIRA & 
DUBOIS,2003). 
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Em 1943 teve origem no Brasil o uso de agrotóxicos organossintéticos por meio das 

primeiras amostras do inseticida DDT.  O uso de agrotóxicos no Brasil foi estimulado 

pelo Sistema Nacional de Crédito Rural, gerando sua a comercialização em larga no 

país no final da década de 70 ( PERES, MOREIRA & DUBOIS,2003). Atualmente,o 

uso de agrotóxicos no Brasil, assim como o controle de sua presença no meio 

ambiente, é regulamentado pela ANVISA e CONAMA ( BORSOI et al, 2014). Os 

pesticidas registrados no Ministério da Agricultura e Abastecimento estão 

classificados conforme o tabela abaixo 

 

Tabela 2:Pesticidas Registrados no Brasil no ano de 1998 (Fonte : AGROFIT, 1998) 
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4.1.1.  Inseticidas Organoclorados  

   Os pesticidas organoclorados são compostos orgânicos que foram 

amplamente utilizados na agricultura brasileira e em programas de 

controle de vetores de doenças entre as décadas de 40 até a década de 

60 (MANÉO, MONDELLI, & TEIXEIRA, 2013).  São estruturas ciclícas, 

onde um ou vários átomos de hidrogênio são substituídos por cloro e 

possuem um peso molecular entre 290 a 545 (SILVA,G, 2009). Entre as 

classes de químicos existente nesse grupo de pesticida,estão o DDT, HCH 

e Lindano, sendo caracterizados por compostos de baixa degradabilidade 

e de alta persistência no meio ambiente. Esses são conhecidos como 

Poluentes Orgânicos Persistentes (POP), apresentando como 

características o alto grau de bioacumulação e toxicidade ao ambiente e 

pessoas, podendo permanecer no ambiente por longo período de tempo  

(MANÉO, MONDELLI, & TEIXEIRA, 2013).  

Esses compostos são classificados de acordo com a persistência no meio 

ambiente em : 

o Compostos persistentes: são aqueles que são decompostos na 

proporção de 75% a 100% no ambiente, depois de um período de 2 a 5 

anos;  

o Compostos moderadamente persistentes: requerem um período de 1 a 

24 meses para sofrerem uma decomposição de 75% a 100%;  

o Compostos não persistentes: são decompostos no período máximo de 

12 semanas(SILVA,2009). 

 

O composto organoclorado conhecido como Hexaclorociclohexano tem 

fórmula molecular C6H6Cl6  e seus isômeros (1,2,3,4,5,6-HCH) podem 

contaminar não só o meio ambiente como também a população que tenha 

contato direto ou indireto com os resíduos. Esses são apolares, têm baixa 

solubilidade em água e alta estabilidade no meio ambiente, o que dificulta 

a degradação dos mesmos (ALMEIDA,2004; DOMINGUEZ,2001).  De 

acordo com os dados históricos , o HCH foi o pesticida organoclorado mais 

produzido e utilizado, totalizando em torno de 10 milhões de toneladas no 

mundo (MANÉO, MONDELLI, & TEIXEIRA, 2013). 
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Tabela 3: Produção, uso e geração de resíduos de produção do HCH( Fonte: MANÉO, 

MONDELLI, & TEIXEIRA, 2013). 

 

 

O HCH de grau técnico apresenta as seguintes porcentagens : α−HCH=55-70%; 

β−HCH = 5-14%;  γ−HCH= 10-18%;  δ−HCH= 6-10%;  e  ε−HCH= 3-4% , sendo todos 

esses isômeros  altamente lipofílicos e persistentes no meio ambiente 

(DOMINGUEZ,2001) . 

Entre suas características destacam-se a cor acizentada ou parda, com cheiro 

caracteristico e uma temperatura de fusão entre 225 °C e 227 °C quando produzido 

na forma pura (MELLO,1999). 

A concentração de HCH no solo será determinada principalmente por fatores 

ambientais, como a ação de microorganismos, gerando a degradação , e a 

vaporização, causada pela  temperatura e umidade do ar. O HCH tem baixo grau de 

solubilidade em água e baixa mobilidade em solos com alto teor de matéria orgânica, 

sendo essa responsável pelo controle de sorção/ dessorção desse composto no solo 

(BARRETO, CAMPOS, & VARGAS JR, 1999). 
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Tabela 4: Caracteristicas fisicas e quimicas do HCH (Fonte:AMBIOS,2002). 

 

 

Entre seus vários isômeros, o gama  (γ-HCH), conhecido como Lindano, é o único que 

apresenta propriedades inseticidas, sendo solúvel nos solventes orgânicos e quase 

insolúvel em água e, considerado de classe II de toxicidade(SILVA,G, 2009). Por sua 

vez o  β−HCH e o δ−HCH são os isômeros mais persistente na natureza por serem 

quase inerte (MELLO,1999). 

Além dos danos ambientais gerados pela concentração desse pesticida no meio 

ambiente , tem –se também os danos à saúde das pessoas expostas ao HCH. Por ser 

altamente  
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4.2. Legislação 

 

No meio juridico, o surgimento de uma consciência universal a respeito da 

importância e da necessidade de proteção do meio ambiente ocorreu em 1970 

com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. 

Nessa conferência diversos paises, inclusive o Brasil, defenderam a criação 

de meios juridicos que pudessem coinciliar desenvolvimento econômico e 

proteção ao meio ambiente. Durante a década de 70, a EPA-USA   proibiu o 

uso e o transporte dos organoclorados DDT e Aldrin e, posteriormente o uso 

do Clordano e Heptacloro (FLORES,2000). Já em 1988 Portugal proibiu os 

seguintes organoclorados: Aldrin, Clordano, Dieldrin, DDT, Endrin, HCH, 

Heptacloro , Hexaclorobenzeno e Canfeno clorado. No Brasil , esses 

compostos organoclorados tiveram seu uso, comercialização e transporte 

proibidos em 1985, porém os resíduos dessas substâncias nos solos, água e 

atmosfera ainda poderão ser encontradas por anos (FLORES,2000).   

A Constituição Federal do Brasil de 1988 foi , por muito tempo, uma ferramenta 

indireta para o gerenciamento de áreas contaminadas no país. No Capitulo VI 

do Meio Ambiente, artigo 225°, é instituido que :  

 

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.  

 

Além disso, no parágrafo 3° desse artigo, é estabelecido o princípio do 

poluidor-pagador para os que geram risco para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente e a obrigação pela reparação de danos causados 

independentemente de sanções administrativas e penais. 

Por meio de alterações na  portaria n°392, o Ministério da Agricultura proibiu a 

comercialização, uso e distribuição de produtos organoclorados destinados à 

agropecuária (incluindo o lindano), com algumas exceções como o uso em 

campanhas de saúde pública de combate a vetores de forma controlada 

(Brasil, 1985). No Brasil, ainda não há uma legislação especifica para 
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pesticidas no solo, dessa forma utiliza-se outras leis para o controle e 

avaliação da contaminação ambiental por esses compostos. 

 

4.2.1. Lei 6.938/81 – Politica Nacional do Meio Ambiente 

A finalidade da PNMA é apresentada no art 2°: "(...) a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 

assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida 

humana (...)" . Essa lei define o conceito de degradação  como sendo 

quaisquer alteração adversa ao meio ambiente e  poluição ambiental , 

como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 

prejudiquem a saúde da população, afetem desfavoravelmente a biota e 

sua condição estética ou sanitária. Além desses conceitos, a PNMA 

também estabelece entre seus objetivos que a recuperação de áreas 

degradadas é dever do poluidor, assim como a responsabilidade de 

indenização pelos danos ao meio ambinte e a terceiros.  

 

4.2.2. Lei 9.605/ 1998 – Lei dos Crimes Ambientais 

Esta lei dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Em relação aos crimes 

contra o meio ambiente , na seção III dessa lei é previsto : 

(...) Art. 54: Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais 

que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou 

que provoquem a mortandade de animais ou a destruição 

significativa da flora: (...)  

§ 2: Se o crime: I – tornar uma área, urbana ou rural, 

imprópria para a ocupação humana; (...) V – ocorrer por 

lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou 

detritos, óleos ou substâncias oleosas, e desacordo com as 

exigências estabelecidas em leis ou regulamentos; 

 

Art. 56: Produzir, processar, embalar, importar, exportar, 

comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em 

depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva 
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à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as 

exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos (...). 

 

4.2.3. CONAMA n°420 /2009: 

Por meio dessa resolução , o gerenciamento das áreas contaminadas se 

tornou possivel, uma vez que retrata sobre critérios e valores para 

asseguar a qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas. 

Além disso, estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental das 

áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades 

antrópicas, proporcionando instrumentos necessários em relação às 

intervenções a serem realizadas. 

 

 

4.3. Degradação Ambiental 

 

A degradação do meio ambiente está sempre associado à idéia de perda de 

qualidade por perturbações de causas humanas e é caracterizada por 

qualquer alteração adversa aos componentes ambientais, correspondendo a 

um impacto negativo (SÁNCHEZ, 2013). 

A degradação pode ser identificada em diferentes níveis, desde o grau mais 

leve, onde o ambiente conseguirá se recuperar espontaneamente , até um 

certo nível em que será necessário uma ação corretiva (SÁNCHEZ, 2013). 

Dessa forma, ao mencionar que uma área encontra-se degradada, todo o 

sistema, tanto o solo quanto a vegetação e as águas foram afetados 

negativamente pela entrada de alguma substância. A seguir pode - se 

visualizar o conceito de degradação e os objetivos das ações de recuperação 

ambiental. 



 

27 
 

 

Figura 3: Conceito de degradação e recuperação ambiental e sua relação com a 

sustentabilidade( fonte: SÁNCHEZ, 2013) 

 

O uso de biocidas de prolongada atividade, como os organoclorados, tem o risco de  

gerar acúmulo no solo , afetando os organismo desse ecossistema como também 

atingindo as águas superficiais e subterrâneas. Isso ocorre pelo fato que os 

hidrocarbonetos com cloros substituintes são mais resistentes à biodegradação pois 

o cloro bloqueia a oxidação do anel (MELLO,1999), aumentando sua persistência e 

contaminação do ambiente, conforme pode ser observado na tabela a seguir. 
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Tabela 5: Degradação e contaminação pelo uso de biocidas(Fonte: CUNHA & 

GUERRA,2012) 

Biocidas Degradação Ambiental  Contaminação humana, 

animais vertebrados e 

de vegetais  

Defensivos agrícolas; 

herbicidas; 

inseticidas; 

fungicidas 

Os produtos químicos 

empregados na 

agricultura contaminam 

as águas de corpos 

receptores , pela ação 

de enxurradas.Os 

biocidas organoclorados 

e os compostos de 

chumbo e mercúrio  se 

acumulam como 

contaminantes 

persistentes do solo e 

introduzem metais 

pesados aos alimentos 

de origem vegetal  

Atuam no sistema 

nervoso central, 

provocando tremores 

musculares, lesões 

cutâneas e reprodutivas 

em animais e no 

homem. Inibem o 

crescimento vegetal e 

esterelizam o solo. 

 

 

 

Avaliar a forma que um pesticida vai interagir com o meio é uma tarefa complexa,  uma 

vez que seu destino final dependerá das suas propriedades fisico-químicas, 

quantidade e frequência de uso, métodos de aplicação , condições meteorológicas e 

características bióticas e abióticas do ambiente (BERTON, 2017). Além desses 

fatores, essas substâncias estão sujeitas a diversas transformações físicas, químicas 

e biológicas, que podem modificar as suas propriedades e influenciar a formação de 

subprodutos com propriedades distintas do produto inicial (MMA,2015). 
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Figura 4: Distribuição dos processos envolvendo os pesticidas no ambiente (Fonte: 

modificado RUTILIO,2017). 

 

Basicamente, os pesticidas interagem com o meio através dos processos de 

transporte (no ar, solo, água e organismos), transferência (adsorção/dessorção, 

volatilização, escoamento superficial, lixiviação e captação) e transformação biológica 

(degradação microbiana), química (hidrólise, oxidação-redução, ionização) ou 

fotodegradação, conforme pode ser observado mais detalhadamente na tabela a 

seguir. 
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Figura 5:Processos envolvendo pesticidas no ambiente (Fonte: BERTON,2007) 

 

Os processos de lixiviação, volatização, degradação , sorção e absorção pelas plantas 

são geralmente os que mais controlam a velocidade e o transporte de pesticidas no 

ambiente (BERTON,2017), estando diretamente relacionados com a contaminação do 

solo, corpos hidricos e do ar. Os pesticidas organoclorados podem contaminar as 

águas superficiais ou subterrâneas através da percolação desses contaminates 

através do solo ou pela lixiviação das terras contaminadas, sendo este a principal 

fonte de condução dessas substâncias aos oceanos e lençóis freáticos. Já a 

contaminação atmosférica ocorre através da volatização desses compostos  ou 

através da evaporação dessas substâncias no momento da aplicação, uma vez que 
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metade dos organoclorados passam à atmosfera durante a  aplicação (CUNHA & 

GUERRA,2012). 

Em relação  ao solo a maior preocupação é com a sua contaminação, uma vez que o 

agrotóxico interfere nos princípios ativos dos processos biológicos , alterando a 

ciclagem de nutrientes e a degradação da matéria orgânica, por meio da inativação e 

morte de microorganismos que se desenvolvem no solo ( BORSOI et al, 2014). Como 

o solo é capaz de reter grandes quantidades de contaminantes, com o tempo, os 

agrotóxicos fragilizam e reduzem sua fertilidade,o que pode gerar  a morte de 

micorrizas, diminuir a biodiversidade do solo , ocasionar acidez entre outros 

problemas. O nível de contaminação do solo pelo pesticidas orgânicos é influenciado 

pela composição e características do solo, tais como pH, teor de umidade, 

temperatura  e, pelo tipo e pela distribuição de argila no solo, que tende a reter os 

resíduos por mais tempo, aumentando a persistência no solo (FLORES,2000). 

O constituinte que influencia diretamente no comportamento de um pesticida é o teor 

de matéria orgânica presente nesse solo, que funcionará como um meio solubilizante 

e concentrador para substâncias orgânicas (FLORES,2000). De acordo com Almeida 

(2004), o HCH é fortemente adsorvido em matéria orgânica no solo e sua sorção 

aumenta proporcionalmente ao aumento do teor de MO e, entre seus  isômeros, o                      

-HCH apresenta ser fortemente adsorvido na MO presente no solo.  Apesar do  HCH 

ser considerado um clorado de persistência intermediária, é capaz de permanecer no 

solo por vários anos sem se decompor completamente, mesmo sob à ação da luz, do 

calor e do ar (FLORES, 2000). 

Em 2005 a Cetesb estipulou valores de intervenção para solos contaminados por 

diversas substâncias, sendo possivel analisar também os valores de intervenção para 

os pesticidas organoclorados. 
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4.4. Remediação de áreas contaminadas: 

A remediação de áreas contaminadas é realizada através da aplicação de  

técnicas de tratamento destinadas à remoção ou redução da massa 

contaminante e aplicação de  técnicas de contenção e isolamento do material 

contaminado (MAXIMIANO & MORAES, 2014). Essas técnicas não irão 

necessariamente retirar completamente os contaminantes do local, mas irão 

diminuir suas concentrações para níveis aceitos de acordo com a 

legislação.Devido a complexidade de mistura da maioria dos pesticidas 

orgânicos, sua degradação se torna complicada, uma vez que subprodutos 

poderão ser formados conforme ocorre a decomposição desses compostos 

(MAXIMIANO & MORAES, 2014). 

Tabela 6: Valores de intervenção para solos de 2001 a 2005. (fonte: 
CETESB,2001) 
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O emprego da tecnologia mais adequada depende das características do local 

contaminado, do tipo e da concentração do pesticida a ser removido e, 

dependendo da tecnologia podem ser utilizadas em 3 formas: In situ, onde os 

contaminantes são tratados no lugar contaminado;on site, onde o solo 

contaminado é escavado, tratado no mesmo local e retornado ao local original; 

ex-situ, onde os solo é escavado e transportado para outro local para ser 

tratado (MORILLO,E.; VILLAVERDE,J., 2017).  As tecnologias utilizadas para 

remediar os solos contaminados por pesticidas podem ser enquadrados nas 

categorias de isolamento , separação e destruição (KOUSTAS,R.; 

FISCHER,D., 1998).  Entre as mais utilizadas atualmente para a remediação 

de áreas contaminadas por organoclorados são a biorremediação, a oxidação 

química, a dessorção térmica, o confinamento em células geotécnicas, e a 

incineração (RUIZ, YU, MARTINS, & GONÇALVES, 2012). 

 

4.4.1. Isolamento / imobilização: Práticas que envolvem  o isolamento do 

contaminante com o objetivo de evitar que o mesmo se espalhe pelo 

ambiente, limitar as infiltração e a lixiviação do contaminante , sendo 

bastante utilizada para áreas onde pesticidas organoclorados foram 

produzidos ou abandonados(ALMEIDA,2004). Entre as técnicas utilizadas 

nesse método pode-se destacar o uso de barreiras para evitar a migração 

lateral da pluma de contaminante, uso de containers de cimento ou 

concreto como tentativa de evitar a lixiviação e, consequentemente a 

contaminação de águas subterrâneas (MORILLO,E.; VILLAVERDE,J., 

2017). Apesar de ser umas das técnicas mais utilizadas, devido ao seu 

baixo custo, ela não se mostra muito eficaz para ser aplicada a longo 

prazo, pois não remedia o sítio contaminado. 

 

4.4.2. Destruição: São técnicas utilizadas com foco direto no contaminante, com 

intuito de diminuir sua concentração no meio por meio de calor ou 

processo químicos. Entre as técnicas mais comuns estão o tratamento 

térmico, tratamento químico e a biodegradação (KOUSTAS & 

FISCHER,1998). 
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I. Oxidação química: Promove a transformação química por meio de 

uma reação de oxirredução, onde o agente oxidante é fornecido ao 

meio com o objetivo de oxidar os compostos orgânicos menos 

nocivos e se possível transformá-los em CO2 e H2O (SILVA & 

ALDEIA, 2014). Um dos agentes mais utilizados no tratamento de 

diversos composto orgânicos é o Peróxido de hidrogênio, também 

conhecido como Reagente de Fenton, formando o radical hidroxil 

(•OH). Esse radical é produzido durante a reação do peróxido de 

hidrogênio com o Fe2+ e é o responsável pela oxidação dos 

contaminantes orgânicos, atacando as ligações químicas desses 

compostos(SILVA & ALDEIA, 2014) , conforme pode ser observado 

na equação a seguir: 

 

CaHbXc + Fe2+ + aH2O2  -> Fe3+ +  cX- + aCO2 + 2H2O + bH+ 

 

O método de injeção direta é o mais utilizado na aplicação do reagente de 

Fenton. Para realizar a degradação desse contaminante é cravado no 

solo, até atingir a região de maior concentração, ponteiras utilizadas para 

injetar a substância oxidante, conforme pode ser observado na figura a 

seguir. 

 

Figura 6: Esquema de injeção direta de oxidante ( Fonte:SILVA & ALDEIA, 2014) 
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II. Biorremediação: Nesse processo utilizam-se bactérias estimuladas a 

degradar determinado componente através de co-metabolismo ou por 

meio de moléculas como fonte de nutrientes. Para isso, é necessário 

a existência de receptores de elétrons, de nutrientes e de substrato. 

(PROCÓPIO et all, 2009 apud SANTOS,2007). 

Para os pesticidas orgânicos , como o HCH, há diversos 

microrganismos envolvidos na sua biodegradação, sendo os mais 

conhecidos na literatura destacados a seguir. 

Tabela 7:Microrganismos envolvidos na biodegradação de diferentes 

contaminantes (Fonte: LEO, et al., 2014; CAMACHO-PÉREZ. et al,2012) 
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O processo de biodegradação tem por vantagens a possibilidade de ocorrer por 

processos aeróbicos e anaeróbicos,a flexibilidade de ser in situ ou ex situ e, também 

possibilidade de acelerar o processo de degradação biológica dos contaminantes 

através de práticas que estimulam o processo de degradação5 (SILVA,A.R, 2013). 

 

 

Figura 7: Esquema de bioestimulação da microbiota em solo e água contaminados( 

fonte:SILVA,A.R, 2013). 

 

O uso de microrganismos do próprio meio, exóticos ou ainda geneticamente 

modificado tem por objetivo a degradação dos contaminantes em compostos menos 

tóxicos ao meio ou em CO2 e H2O, processo conhecido por mineralização (SILVA,A.R, 

2013). Esse processo de degradação será influenciado pela temperatura, pela 

concentração dos contaminantes no solo, pelas condições fisica e químicas do local 

e pelo tempo exigido para a degradação desse contaminante.(MORAES, TEIXEIRA, 

& MAXIMIANO, 2014). 

O principal mecanismo dos microrganismos para realizar a degradação dos 

compostos organoclorados é a remoção do átomo de halogênio orgânico, sendo então 

                                                                 
 

5  As práticas mais comuns são a bioestimulação (adição de componentes, tais como sais, fontes de carbono e 
enzimas, que estimulam a microbiota local) e a bioaumentação( adição de microrganismos cultivados e 
amplificados em laboratório) . 
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este substituído por hidrogênio ou pelo radical hidroxila, o que diminui a risco de formar 

subprodutos tóxicos (CAMACHO-PÉREZ. et al,2012) 

 

III. Incineração: a incineração é o processo de combustão controlada, na 

presença de excesso de oxigênio, com o intuito de queimar os 

resíduos existentes na área. Apesar de ser eficiente em reduzir a 

concentração dos pesticidas nos solos, é também uma fonte de 

contaminação atmosférica devido a liberação de gases durante a 

queima (ARAÚJO,2011). 

 

4.4.3. Separação: Essa metodologia de tratamento foca na extração dos 

contaminantes do solo para um outro meio, ou seja, não degrada os 

contaminantes, apenas separa-os do solo, contribuindo para reduzir sua 

concentração no meio (KOUSTAS,R.; FISCHER,D.,1998). Entre as 

tecnologias mais utilizadas pode-se destacar a lavagem do solo,extração 

com solvente , aquecimento com radiofrequência e dessorção térmica 

(KOUSTAS,R.; FISCHER,D., 1998), sendo esta última mais recomendada 

para o tratamento de compostos orgânicos volateis. 

 

 

I. Dessorção térmica: Esse processo utiliza altas temperaturas (até 

600°C ) para separar e remover os compostos orgânicos tóxicos do 

meio. O solo contaminado é aquecido por um período de tempo, até 

que ocorra a volatização da água e do contaminante,sendo os 

contaminantes que não foram destruídos extraidos pelo fluxo de 

vapor produzido. Quando é realizado  in situ necessita de dois 

sistemas associados sendo um para o aquecimento do solo e o outro 

para a extração dos vapores e seu tratamento.(ARAÚJO, M., 2011). 

A tabela a seguir retrata as concentrações inicais e finais de diferentes 

contaminantes quando submetidos ao tratamento térmico 
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Tabela 4 - Testes de bancada e projetos de campo de dessorção térmica (fonte: 

OLIVEIRA, ARAÚJO, IGNATIUS, & MASSOLA, 2014) 

 

 

A aplicação da DTIS é  indicada para locais com solos com concentração elevada de 

contaminantes, para situações em que o tempo de remediação é curto, para áreas 

cuja profundidade da contaminação já atingiu até 3m e para locais onde a escavação 

é impraticável ou cara demais para ser realizada (OLIVEIRA, ARAÚJO, IGNATIUS, & 

MASSOLA, 2014). 

Entre esses métodos de tratamento térmico in-situ, pode-se citar o método dos 

cobertores térmicos que consiste de caixas de aço colocadas na superfície do terreno, 

responsáveis pelo aquecimento  e eliminação de contaminantes em camadas mais 

superficiais do solo( até 1 m) ; e o método dos poços profundos, responsável pela 

extração de contaminantes de camadas mais profundas sem a necessidade de 

escavar esse solo (DUARTE,2004). 
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Figura 8:Sistemas para dessorção térmica in situ: contaminação superficial (a.); 

contaminação profunda (b.) (fonte:(TERRATHERM, 2004 apud DUARTE, 2004) 

 

A imagem a seguir retrata o procedimento da remediação por meio da DTIS, utilizando 

o método dos poços profundos e seu funcionamento se dá pelas etapas (GEO,s.d ): 

1) Um combustível ( gás natural, propano ou outros) comercialmente disponivel é 

utilizado para dar inicio ao processo de combustão para produzir  vapores à alta 

temperatura para a circulação dentro e fora dos poços de vapor.  

 

2)Esse vapor superaquecido ao descer pelos tubos , aquece por condução térmica os 

solos e águas subterrâneas.  

 

3)Por fim, os contaminantes que foram volatizados são coletados por tubos de 

extração de vapor e tratados através de um sistema de tratamento 
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O processo de DSTI é projetado em função do fluxo dos fluidos fundamentais e das 

equações de fluxo de calor (ARAÚJO,M.,2011). Dessa forma, é possível calcular , 

aproximadamente, a quantidade dos compostos organoclorados remediados que 

foram eliminados por meio do monitoramento das emissões de dióxido de carbono e 

do ácido clorídrico, já que são os principais produtos da degradação dos 

organoclorados com calor e na presença de oxigênio. 

 

 

 

 

c o m b u s
t

ív e
l 

Entrada de ar 

Saida  de ar limpo 

Poço de extração do vapor 

Figura 9: Esquema de funcionamento de uma unidade de tratamento 
de aquecimento por gás( fonte: GEO,s.d) 
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Figura 10: Química do tratamento térmico por oxidação( fonte: Modificado de 

ARAÚJO,2011 apud TERRATHERM,1999). 

 

 

5. METODOLOGIA 

A fim de identificar os dano ambientais causados pela contaminação de pesticida 

organoclorados na Cidade dos Meninos, foi feito um levantamento dos dados do local 

presentes na literatura e foi analisado também um relatório de avaliação de risco 

realizado pela AMBIOS em 2002.  Além disso, foi realizado o  levantamento dos 

parâmetros fisico- quimicos do solo da região contaminada e o estudo de técnicas de 

remediação que poderiam ser mais adequada para tratar os resíduos de HCH 

existente no local. O ponto de contaminação da Cidade dos Meninos avaliado nesse 

trabalho foi o local de deposição dos resíduos da fábrica do Instituto de Malariologia a 

principal fonte de emissão dos resíduos poluentes. 

5.1. Área de estudo: 

A Cidade dos Meninos está localizada na Avenida Presidente Kennedy, Km13,  no 

Município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro e ocupa uma área de aproximadamente 

20 milhões de metros quadrados, tendo como limites a Avenida, os rios Iguaçu e 

Capivari e o canal do Pilar. A região é atravessada pela estrada Camboaba, de terra 

batida, com aproximadamente 4 km de extensão (SOUZA, 2003; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE,2004; OLIVEIRA et al., 2003). 

SOLVENTE 

CLORADO 

PESTICIDAS 

OXIGÊNIO 

+ 

 CALOR 

 

ÁGUA 

+ 

DIOXIDO DE CARBONO  

+ 

ÁCIDO 

HIDROCLORIDRICO 
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Figura 11: Localização da Cidade dos Meninos (Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2004) 
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Figura 12: Localização geográfica da área foco( fonte: própria). 

 

 

 

Figura 13: Estrada dos Camboabas(fonte: própria) 



 

44 
 

Como a região se encontra no Município de Duque de Caxias , apresenta 

caracteristicas da Baixada Fluminense que são uma topografia plana sujeita a 

inundações,e clima tropical úmido com estação chuvosa e seca bem definidas.  

 

Figura 14: Mapa da altitude da Cidade dos Meninos( fonte: TOPOGRAPHIC-MAP,s.d) 

 

Embora tenha sido classificada como área urbana pelo IBGE, a Cidade dos Meninos 

apresentam caracteristicas rurais, como grande número de propriedades agricultáveis 

e produtivas e a ausência de serviços urbanitários (AMBIOS,2002). 

5.2. Análise da contaminação  

Apesar de haver diversos pontos contaminados na Cidade dos Meninos, nesse 

trabalho foi focado na análise do solo do foco principal, região onde foi depositado os 

resíduos da produção da FPP , sendo a área mais contaminada e a que apresenta 

heterogenidade nas camadas do solo. O material analisado foi coletado em diversos 

pontos e profundidades da área foco. 
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Tabela 8: Valores dos contaminantes no solo em torno da antiga FPP( fonte: 
AMBIOS,2002) 

 

 

 

 

Figura 15: Representação da localização dos pontos de amostragem na área central 
do foco principal e as concentrações relativas aos contaminantes 
(fonte:AMBIOS,2002). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nessa seção serão discutidos sobre as caracterisitcas do solo da Cidade dos Meninos 

e quais das técnicas de remediação mais indicada para o composto HCH e seus 

subprodutos poderiam ser utilizadas na região. 

A área contaminada da Cidade dos Meninos foi abandonada pelo poder público desde 

o fechamento da FPP, afetando a qualidade dos solos da região como também a 

saúde de seus moradores. Na tabela a seguir é possivel notar alguns dos compostos 

existentes na Cidade dos Meninos devido a produção e manipulação do HCH durante 

a existência da FPP. Além disso, os sub-produtos gerados durante a degradação e 

reações cruzadas também são mencionados e, apesar de serem menos tóxicos que 

o componnte original contribuem com a perda da qualidade do solo. 

 

Tabela 9: Possiveis compostos existentes no solo da área contaminada em Cidade 

dos Meninos (ALMEIDA,2004). 

 

 

6.1. Análise do solo 

Foi considerado como área de foco principal os arredores da antiga fábrica de 

pesticida, onde os resíduos foram abandonados. O solo nessa área foi analisado por  

Barreto (1998), como sendo do tipo argilo-arenoso, dispostos em camadas, alternando 

material fino e grosseiro, com condutividade hidráulica variando entre 10-4  a  10-6 cm/s. 
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De acordo com Barreto (1998), há a predomínio de Gleissolo húmico e solos 

aluviais.Na área foco há alto teor de MO, com predominância de solos arenosos,  

tendo argila em quantidades variáveis e silte subordinado. A camada de solo argiloso 

nessa área aflora, tornando o solo da área- foco um pouco mais elevada 

(BARRETO,1998). O perfil desse solo se divide em 3 camadas de diferente espessura 

e profundidade, sendo possivel encontrar na camada superficial a mistura cal-solo e, 

consequentemente, maiores concentrações de HCH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Barreto (1998), na porção central da área de contaminação há uma 

camada de argila  com concetrações significativas de MO, sob a camada de aterro, 

que pode atingir uns 4 metros. Essa característica junto com a baixa baixa 

permeabilidade e condutividade elétrica do solo contribuem para a não propagação 

do contaminante em grande profundidades (OLIVEIRA,1994 ; BARRETO,1998). 

 

 

Figura 16: Perfil típico na área do foco principal. ( fonte: AMBIOS,2002 apud 
BARRETO,1998). 

Tabela 10: Descrição simplificada do perfil geológico e medições PID, Cidade dos 
Meninos (fonte: AMBIOS, 2002) 
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6.2. Análise da contaminação  

Apesar de haver diversos pontos contaminados na Cidade dos Meninos, nesse 

trabalho foi focado na análise do solo do foco principal, região onde foi depositado os 

resíduos da produção da FPP , sendo a área mais contaminada e a que apresenta 

heterogenidade nas camadas do solo. O material analisado foi coletado em diversos 

pontos e profundidades da área foco. 

 

 

 

 

 

De acordo com as tabela anterior analisando a tabela 8, pode-se perceber que 

mesmo após anos de contaminação e da tentativa de remediação com cal, ainda 

pode-se encontrar altas concentrações de HCH no solo da antiga fábrica ( área de 

foco principal), o que indica que o prévio tratamento com cal não foi efetivo, 

contribuindo para a formação de compostos secundários, com concentrações muito 

acima dos limites de intervenção proposto pela Cetesb em 2001. Os altos valores dos 

isômeros encontrados nas amostras coletadas à 3 m e nas amostras coletadas à 4m 

de profundidade podem indicar que esses contaminantes com o passar do tempo 

conseguiram passar a camada de argila existente na parte central do foco, o que 

representa um alto risco de contaminação severa das águas subterrâneas. Entre os 

isômeros do HCH o que apresenta a maior concentração no local examinado é o β-

Tabela 11:Concentração máxima dos contaminantes no solo da área do foco 
principal. (fonte: AMBIOS,2002) 
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HCH ,e isso se deve ao fato desse isômero ter mais estabilidade, permanecendo no 

ambiente por mais tempo, e também por pelo fato do isômero alfa poder formar o 

isômero beta (OLIVEIRA,2003). Além desse isômero, outro que demonstrou uma 

elevada concentração residual foi o alfa (α-HCH) , e isso pode ser explicado pelo fato 

dele estar em maior percentual na mistura para a produção de HCH técnico. Já em 

relação a alguns dos valores apresentados que encontra-se fora do padrão , como no 

caso da amostra 94277, que tem os valores de  δ-HCH maiores que de outros 

isômeros e de outros locais, isso pode ter ocorrido devido ao incorreto descarte do 

Lindano, após o fechamento da fábrica, pelo transporte mecânico de HCH para 

diferentes áreas pelos moradores ou até mesmo ter sido transportado pelo ar, já que 

a estrada da região é formada por terra batida.  

 

 

6.3. Processos de remediação do solo:    

 

Em relação à técnica de oxidação química fatores como estrutura do solo e a 

condutividade hidráulica afetam o desempenho da injeção dos oxidantes (SILVA, A., 

& ALDEIA, W. 2014). 

 

 

Tabela 12:Efeitos da permeabilidade do solo na oxidação química( fonte: SILVA, A., 

& ALDEIA, W,2014) 

 

 

 

De acordo com as análises do solo feito por Barreto(1998), a condutividade do solo 

da região poderia ser encaixada na faixa do meio , onde se precisaria de mais 

informações do efeito da permeabilidade nesse solo antes de aplicar essa técnica. 

Além disso, devido a heterogeneidade do solo dessa região, principalmente o da área 
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foco, o caminho  do oxidante químico no solo poderá sofrer alteração durante seu 

escoamento pelos perfis do solo, consequentemente, a área contaminada não seria 

propriamente remediada.Assim, apesar das vantagens como a rápida degradação e 

a possibilidade de ser In Situ, as desvantagens como: a produção significativa de 

gases, o que aumenta o risco de acidentes operacionais por aumento de pressão; o 

disturbio a microbiota local; e a ineficiência contra o HCH, pois esse tem alta 

estabilidade quimica e nao reage fácil, acabam sendo um fator mais influente na 

aplicação dessa técnina.Logo, a oxidação química não seria muito adequada para a 

descontaminação da região. 

Em relação ao tratamento utilizando a dessorção térmica, a vantagem seria a rápida 

destruição do HCH do local contaminado e a possibilidade de se aplicá-la em solos 

heterogêneos ,como é o caso do solo da Cidade dos Meninos, que possui solos com 

diferentes granulometria e tipos, tendo também baixa permeabilidade. Além disso, a 

área contaminada pode ser aquecida durante vários dias a altas temperaturas, 

contribuindo de forma rápida para a eliminação dos contaminantes com alto ponto de 

ebulição, como é o caso do HCH. Resultados de pesquisas, confirmaram a eficiência 

desse método na degradação do HCH  quando utilizou-se uma temperatura de 350°C 

(Araújo,M.,2011), conforme pode ser observado a seguir: 

 

 

Tabela 13: Concentração dos isômeros do HCH nas amostras de HCH técnico 

aquecidos a 350°C ( fonte: ARAÚJO,2011) 

 

 

De acordo com essa tabela é possivel perceber que a concentração dos isômeros do 

HCH tem seus valores reduzidos conforme o tempo de exposição ao calor 

aumenta.Além dessas vantagens a redução de custo de transporte, a remoção quase 
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completa dos contaminantes, o fato do método por condução não injetar produto 

quimicos no solo torna essa técnica rápida e segura. Já em relação as desvantagens 

as principais são a necessidade de uma rede elétirica próximo ao local e a 

possibilidade de emitir contaminantes tóxicos  para a atmosfera devido a temperaturas 

muito elevadas. Após analisar os prós e contra, isso permite concluir que as técnicas 

de aquecimento são eficientes na separação desses compostos do solo, 

principalmente se forem empregadas com tecnologias de captura e tratamento de 

vapores gerados 

 A biorremediação também é bastante utilizada para a remediação de 

compostos organoclorados, mas dependendo do microrganismo a ser utilizado esta 

técnica poderia não ser a melhor opção para essa área. Em virtude da aplicação do 

óxido de cálcio, a disponibilidade de carbono orgânico para as bactérias foi reduzida, 

o que poderia resultar numa lenta biodegradação microbiana ( OSTERREICHER-

CUNHA et al,2003). Além disso, as característica argilosa do solo e a forte adsorção 

do HCH no solo poderiam dificultar a degradação por microorganismos. Para avaliar 

o potencial dessa técnica na Cidade dos Meninos, seria necessário realizar o 

levantamento microbiótico do solo e por meio de análises laboratoriais identificar 

espécies já existentes que conseguem degradar o HCH. De acordo com 

OSTERREICHER-CUNHA et al,(2003) foi detectado nesse solo a presença de 

bactérias resistentes ao  HCH, um indicativo que a técnica de biorremediação poderia  

ajudar a recuperar a área contaminada. Além disso,pesquisas recente tem mostrado 

que o uso de surfactantes aumenta a disponibilidade do pesticida no solo, contribuindo 

para acelerar a mineralização desse composto (MORILLO,E.; VILLAVERDE,J., 2017) 

e que as diversas bactérias são capazes de utilizar HCH e seus isômeros como fonte 

de energia. Entre as bactérias aeróbias,por exemplo a Sphingomonas paucimobilis 

UT26, utiliza o γ-HCH como fonte de carbono e energia para metabolizar os átomos 

de cloro (CAMACHO-PÉREZ. et al,2012), reduzindo o nivel de toxicidade do 

contaminante. 

  

7. CONCLUSÃO 

A contaminação da Cidade dos Meninos por pesticidas organoclorados altamente 

persistente no meio ambiente é um problema que por mais de 40 anos tem se mantido 



 

52 
 

sem solução. A tentativa inicial de tratamento químico por aplicação de Cal , se 

mostrou ineficiente e ainda contribui para expandir a área contaminada. Dessa forma, 

a busca por métodos de remediação que sejam rápidos, eficientes e economicamente 

viáveis para degradar os diversos compostos existente no solo da Cidade dos 

Meninos deve ser priorizada. A região possui dois pontos principais de contaminação, 

a área foco, cercada e sob controle do Ministério da Saúde; e a estrada Camboaba, 

atualmente conhecida como Av. Darcy Vargas,  principal via de acesso à Av. 

Presidente Kennedy e que foi ‘’construida’’ com uma mistura de Cal- pó de broca. De 

acordo com a localização do sítio contaminado e a dificuldade de acesso ao local, 

principalmente devido às más condições da Av. Darcy Vargas, as técnicas de 

remediação mais recomendadas para esse solo seriam aquelas em que a maior parte 

do processo fosse IN SITU. Entre as técnicas existentes e citadas anteriormente, as 

mais recomendadas para a remediação do solo dessa região, devido suas 

características heterogeneas, seriam a dessorção térmica e a biorremediação.  

A DTIS apresenta a vantagem de diminuir rapidamente a concentração do HCH do 

solo por meio de alta temperatura , conseguindo realizar a separação do material 

contaminante. Além dessa técnica, outra que demonstra ser potencialmente eficaz na 

degradação dos componentes é a biorremediação, uma vez que se pode utilizar 

bactérias e fungos já existentes no local. Através de análise mais detalhada da 

microbiota do solo da região é possível desenvolver e aplicar técnicas que estimulem 

o crescimento e multiplicação desses microrganismos, seja por meio da adição de 

componentes que favorecem a atividade microbiana local ou por meio da adição de 

microrganismos previamente adaptados àquelas condições. Ambas as ações irão 

contribuir para acelerar o processo de degradação desses compostos e também 

reduzindo a volatização dos organoclorados para a atmosfera. 

Outra estratégia que pode ser adotada é a combinação da DTIS e da biorremediação. 

As duas técnicas em cojunto tem um alto poder de remediar a área contaminada , 

uma vez que a ação da temperatura irá contribuir para degradar a maioria dos 

contaminantes enquanto a biorremediação poderá tratar os microorganismos e 

contaminantes restantes . Dessa forma, o tempo para remediar a área seria menor ao 

se comparar com o tempo que apenas a biorremediação levaria, e também reduziria 

o custo de tratamento, já que apenas a técnica de tratamento térmico encareceria o 

tratamento da área. 
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