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A contaminacao do lencol freatico e do solo por cromo hexavalente e urn problema que afeta
o meio ambiente e a saude publica de maneira efetiva. Este estudo visou a investigacao de
uma contaminacao do solo e da agua subterranea causada por uma galvanoplastia localizada
em Sao Paulo, em area de exposicao de granito as margens de reservatorio manancial de
abastecimento.
Foram realizadas sondagens mecanizadas para amostragem de solo e de agua subterranea que
permitiram a caracterizacao do lencol freatico e
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dimensionamento da pluma contaminante.

A distribuicao horizontal da contarninacao de cromo total e hexavalente indicou urn
deslocamento da pluma em ate 250 metros, coincidindo com os fluxos da agua subterranea.
Quanto

a distribuicao vertical, as

maiores concentracoes de cromo encontram-se nas porcoes

mais profundas do aquifere.
Uma avaliacao de riscos simulou as principais vias de exposicao ao cromo que as pessoas no
entomo da contaminacao estariam expostas. Na analise mais critica do caso ,
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risco assumido
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pelo modelo apresentou valores acima do aceitavel de 1,1* 10.3 para carcinogenicos e 1,1*10+

para efeitos toxicos, apenas para a ingestao da agua subterranea contaminada por cromo em

cacimbas,
Visando eliminar
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nsco de ingestao de agua subterranea contaminada foi solicitada a

lacracao das cacimbas existentes no entomo da galvanoplastia.
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Como medida de remediacao para a area , recornendou-se um aumento no raio de influencia
do poco de bombeamento instal ado a jusante da area contaminada contribuindo para uma
melhor captura da pluma de contaminacao. Alem disso, recomendou-se a instalacao de pecos
de reinjecao de agua com agente redutor a jusante da contaminacao para a lavagem do solo e
tratamento da agua contaminada atraves da reducao do cromo hexavelente.

