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UTILIZANDO O MODELO C-SOIL

Iara Maria Carneiro de Camargo

RESUMO
Estudos de coeficiente de partição mostram que o valor de Kp do metal
pode variar ordens de grandeza conforme as características físico-químicas do
solo. Portanto, o Kp é um parâmetro sensível no modelo de avaliação de risco à
saúde humana, e normalmente é um valor nominal adotado por agências
ambientais que pode não representar adequadamente o solo em estudo e implicar
erros no cálculo do risco. Este trabalho tem como objetivos: avaliar a
contaminação do solo adjacente à usina termoelétrica de Figueira por metais
tóxicos; determinar o Kp dos metais As, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb e Zn no solo
pela razão entre a concentração do metal obtida por digestão com HNO3
concentrado e a concentração do metal obtida por extração com EDTA 0,05 mol
L-1 (KpEDTA) ou Ca(NO3)2 0,1 mol L-1 (KpCa(NO3)2); e avaliar a influência do uso dos
diferentes valores de Kp no modelo de avaliação de risco à saúde humana C-Soil
no cálculo do risco. As principais conclusões foram: os metais contaminantes do
solo de Figueira foram As, Cd, Mo, Pb e Zn, e o As foi o elemento mais crítico;
tanto o valor de KpCa(NO3)2 quanto o de KpEDTA poderiam ser utilizados no cálculo
do risco à saúde humana, no caso de Figueira, exceto para o Pb, mas o KpEDTA
seria mais recomendado, por apresentar valores com menor dispersão; os valores
nominais de KpCSoil dos metais poderiam ser utilizados para o cálculo de risco à
saúde humana no caso de Figueira, ou seja, não teria necessidade de se
determinar valores de Kp locais (KpEDTA e KpCa(NO3)2), exceto para o Pb.

STUDY OF THE INFLUENCE OF THE METAL PARTITION COEFFICIENT ON
THE HUMAN HEALTH RISK EVALUATION, APPLIED TO FIGUEIRA (PR) SOIL
REGION, USING C-SOIL MODEL

Iara Maria Carneiro de Camargo

ABSTRACT
Studies of partition coefficient show that Kp values of metals can vary
orders of magnitude according to the soil physical-chemistry characteristics.
Therefore, the Kp is a sensible parameter in human health risk assessment model.
In general, a default value is adopted by environmental agencies and often it is not
represent suitably the soil studied and can cause errors in the risk calculation. The
objectives of this work are: evaluate the heavy metals soil contamination around
the Figueira coal-fired power plant; determine the metal Kp of As, Cd, Co, Cr, Cu,
Mo, Ni, Pb and Zn in soil by the ratio between the metal concentration obtained by
concentrate HNO3 digestion and the metal concentration obtained by extraction
with EDTA 0,05 mol L-1 (KpEDTA) or Ca(NO3)2 0,1 mol L-1 (KpCa(NO3)2); and evaluate
the influence of the application of different Kp values in human health risk
assessment C-Soil model in risk calculation. The main conclusions of the present
study were: As, Cd, Mo, Pb e Zn were the Figueira soil metal contaminants, being
As the pollunt of major human health concern; either KpCa(NO3)2 or KpEDTA values
could be used for human health risk calculation, in Figueira case, except for Pb,
and the KpEDTA values were preferably recommended due to the less dispersion of
their values; the KpCSoil metals default values could be applied for the human
health risk calculation in Figueira case, in other words, it would not have necessity
to determine Kp values of region (KpEDTA and KpCa(NO3)2), except to Pb.
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1. INTRODUÇÃO
A contaminação do solo, decorrente da deposição de poluentes
atmosféricos, do uso de defensivos agrícolas e fertilizantes e da destinação de
resíduos sólidos industriais, urbanos e substâncias tóxicas diversas, tem sido, nas
últimas décadas, motivo de preocupação ambiental e visto como um problema de
saúde pública.
A avaliação de um solo suspeito de contaminação é importante para se
decidir sobre o uso e ocupação deste solo, ou a necessidade de remediação.
Para identificar um solo contaminado é necessário comparar as concentrações
obtidas das substâncias no diagnóstico do solo com os valores de intervenção
estabelecidos (que indicam o nível de contaminação acima do qual existe risco
potencial à saúde humana) e sua remediação deve ser executada com base em
modelos de avaliação de risco. A avaliação de risco é um trabalho mais complexo
e caro que fornece resultados mais exatos por ser específico do local analisado,
que deve ser executada no momento da decisão sobre a urgência da remediação.
A tendência mundial é o estabelecimento de uma lista orientadora geral
de valores de referência de qualidade que indicam o limite de qualidade para um
solo considerado limpo e de valores de intervenção que indicam o limite de
contaminação do solo, acima do qual, existe risco potencial à saúde humana
(Dias e Casarini, 1996). Os valores de referência são obtidos por meio de análises
químicas do solo e os valores de intervenção são obtidos por modelos
matemáticos de avaliação de risco, com base na definição de cenários de uso e
ocupação do solo, nas diferentes vias de exposição e na quantificação de
variáveis toxicológicas.
No Estado de São Paulo, a Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) tem a atribuição legal de proteger a
qualidade dos solos e controlar a poluição de áreas contaminadas e suspeitas de
contaminação. Desde 1996, a CETESB vem desenvolvendo um projeto para
estabelecer valores de referência de qualidade e valores de intervenção para
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