
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Ciência e 

Engenharia de Petróleo  

 

 

TESE DE DOUTORADO 

 

 

 

Investigação e Gerenciamento de Áreas Contaminadas 

por Postos Revendedores de Combustíveis em 

Natal/RN  

  

 

 

Adriana Margarida Zanbotto Ramalho 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Djalma Ribeiro da Silva 

         

 

  

  

Natal/ RN, 

Maio/ 2013. 



 

 

 

 

Investigação e Gerenciamento de Áreas Contaminadas 

por Postos Revendedores de Combustíveis em 

Natal/RN  

  

 

 

Este trabalho corresponde à tese de 

doutorado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciência e Engenharia de 

Petróleo da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, como pré-requisito para 

obtenção do título de Doutor em Ciência e 

Engenharia de Petróleo. 

 

 

 

 

 

  

Natal/ RN, Maio/ 2013. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / SISBI / Biblioteca Setorial  
Centro de Ciências Exatas e da Terra – CCET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramalho, Adriana Margarida Zanbotto. 
Investigação e gerenciamento de áreas contaminadas por postos revendedores de 

combustíveis em Natal/RN / Adriana Margarida Zanbotto Ramalho. - Natal, 2013. 
228 f. : il. 
 
Orientador: Prof. Dr. Djalma Ribeiro da Silva. 
 
Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de 

Ciências Exatas e da Terra. Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia 
de Petróleo. 

 
1. Poluição ambiental – Tese. 2. Áreas contaminadas – Tese. 3. Postos 

revendedores de combustíveis – Tese. 4. Saúde humana - Análise de risco – Tese. 5. 
Passivo ambiental – Tese. I. Silva, Djalma Ribeiro da. II. Título. 

 
RN/UF/BSE-CCET                                                     CDU: 504.5 



Tese de doutorado PPGCEP/ UFRN                                                                                                             

 

 

Adriana Margarida Zanbotto Ramalho                                                                                                  ii 

 

Adriana Margarida Zanbotto Ramalho 
 

 
Investigação e gerenciamento de áreas contaminadas por postos revendedores de 

combustíveis em Natal  

Tese de doutorado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de 

Petróleo PPGCEP, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, como parte dos requisitos 

para obtenção do título de doutorado em Ciência 

e Engenharia de Petróleo. 

Aprovado em 06 de maio de 2013. 



Tese de doutorado PPGCEP/ UFRN                                                                                                             

 

 

Adriana Margarida Zanbotto Ramalho                                                                                                  iii 

 

RAMALHO, Adriana Margarida Zanbotto – Investigação e Gerenciamento de Áreas 
Contaminadas por Postos Revendedores de Combustíveis em Natal/RN. Tese de 
Doutorado, UFRN, Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo. 
Área de Concentração: Meio Ambiente.  

Orientador: Prof. Dr. Djalma Ribeiro da Silva 

RESUMO 

Atividades que possuem sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis são 
consideradas potencialmente poluidoras pela Resolução CONAMA 273/2000, devido à 
possibilidade de vazamento, derramamento e transbordamento de combustíveis para o 
solo. Sendo ainda mais preocupante quando contaminam águas subterrâneas destinadas 
ao abastecimento público, como o caso de Natal. Por este motivo, o Ministério 
Público/RN, em parceria com a UFRN, desenvolveu o projeto de adequação ambiental 
dos postos revendedores de combustíveis em Natal, dos quais 36% apresentaram 
indícios de contaminação. Este trabalho descreve as quatro etapas do gerenciamento de 
áreas contaminadas: avaliação preliminar do passivo ambiental, investigação 
confirmatória detalhada da contaminação, análise de risco a saúde humana (RBCA), 
bem como o plano de remediação das áreas degradadas. E apresenta um estudo de caso. 
Para a área investigada é proposto um método matemático para estimar o volume de 
fase livre auxiliado por um software CAD livre (ScketchUp), este foi comparado com o 
método de partição da área por grid. Também são realizados os designs gráficos 3D das 
plumas de contaminação. Os resultados da investigação de passivo mostraram que a 
contaminação por benzeno na água subterrânea foi 2791,77 µg/L, quando o máximo 
permitido pela Resolução CONAMA 420/2009 é de 5 µg/L que é o padrão de 
potabilidade. Os riscos individual e cumulativo calculados foram de 4,4x10-3, ambos 
acima dos limites aceitáveis pelo RBCA de 1,0x10-5 ou pelo Ministério Público/RN de 
1,0x10-6. A ação corretiva aponta que a remediação da fase dissolvida de benzeno 
deverá atingir uma concentração de 25 µg/L, com base no risco carcinogênico, para 
ingestão de água subterrânea para moradores residenciais, divergindo da legislação. De 
acordo com o modelo proposto, o volume de fase livre utilizando o ScketchUp foi de é 
de 17,59 m3, enquanto o método de partição por grid foi de 14,02 m3. Devido à baixa 
recuperação, a previsão de remoção da fase livre é de 11 anos, caso o sistema de 
extração multifásica instalado no empreendimento não seja otimizado.  

Palavras-chave: áreas contaminadas, postos de revendedores de combustíveis, passivo 
ambiental, análise de risco à saúde humana, remediação, fase livre. 
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ABSTRACT  

 

Activities that have fuel subterranean storage system are considered potentially 
polluting fuels by CONAMA Resolution 273, due to the possibility of leak, outpouring 
and overflow of fuel into the ground. Being even more worrying when contaminate 
groundwater for public supply, as the case of Natal City. For this reason, the Public 
Ministry/RN, in partnership with UFRN, developed the project environmental 
suitability of Gas stations in Natal, of which 36% showed evidence of contamination. 
This paper describes the four stages of the management of contaminated areas: 
preliminary assessment of environmental liabilities, detailed confirmatory investigation 
of the contamination, risk analysis to human health (RBCA), as well as the remediation 
plan of degraded areas. Therefore it is presented a case study. For the area investigated 
has been proposed a mathematical method to estimate the volume of LNAPL by a free 
CAD software (ScketchUp) and compare it with the partition method for grid area. 
Were also performed 3D graphics designs of feathers contamination. Research results 
showed that passive benzene contamination in groundwater was 2791.77 µg/L, when 
the maximum allowed by CONAMA Resolution 420 is 5 µg/L which is the potability 
standards. The individual and cumulative risks were calculated from 4.4 x10-3, both 
above the limits of 1.0 x10-5 or by RBCA 1.0 x10-6 by the Public Ministry/RN. 
Corrective action points that remediation of dissolved phase benzene is expected to 
reach a concentration of 25 µg/L, based on carcinogenic risk for ingestion of 
groundwater by residents residential, diverging legislation. According to the proposed 
model, the volume of LNAPL using the ScketchUp was 17.59 m3, while by the grid 
partitioning method was 14.02 m3. Because of the low recovery, the expected removal 
of LNAPL is 11 years, if the multiphase extraction system installed in the enterprise is 
not optimized. 

Keywords: contaminated areas, fuel stations, environmental liability, human health risk 
analysis, RBCA, remediation, LNAPL. 
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SAM: Modelo de Atenuação do Solo 

SAO: Separadora de Água e Óleo 

SASC: Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis  

SDS: Dodecil sulfato de sódio 

SEMADES: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

SEMURB: Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo 

SPE: Solid Phase Extration (ou extração em fase sólida) 

SERHID: Secretária de Recursos Hídricos 

SQI: Substância Química de Interesse 

SSTL: Site Specific Target Level (ou níveis aceitáveis específicos da área) 

SVE: Soil Vapor Extraction (ou extração de vapor do solo) 

TAC: Termo de Ajustamento de Conduta 

TEF: Equivalência de Toxicidade 

THQ: Risco Toxicológico 

TOG: Total Oil and Grease (ou teor de óleos e graxas) 

TPH: Total Petroleum Hydrocarbon (ou total de hidrocarbonetos de petróleo) 

TQ: Tanque 

TR: Risco Carcinogênico 

TR: Termos de Referência 

U.S.EPA: Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 

UFRN: Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

UO: Unidade de Operação  

USA: United States of America 

UST: Underground Storage Tanks (ou tanques de armazenamento subterrâneo) 

V: Volts 
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VI: Valores de Intervenção 

VOC: Compostos Orgânicos Voláteis 

VPH: Hidrocarbonetos Voláteis de Petróleo 

VROM: Ministério de Planejamento Territorial e Meio Ambiente da Holanda  

W.cm2: Watts vezes centímetro quadrado 

ZA: Zona Ambiental 

ZPA: Zonas de Proteção Ambiental 

ZV: Zona Vadosa ou insaturada 
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1. Introdução 

A contaminação de solo e águas subterrâneas por vazamentos, derramamentos e 

transbordamentos de combustíveis em postos de revenda é uma preocupação no Brasil, 

uma vez que, o país possui 35 mil estabelecimentos, cuja revenda álcool, diesel e 

gasolina foram de 9, 24 e 41 milhões de metros cúbicos em 2007 (ANP, 2008 apud 

TEXEIRA, 2012). Nestes postos, a média de vida útil é de 25 anos para tanques 

subterrâneos, dos quais se suspeita que muitos já estejam com sua integridade 

comprometida e causando contaminação ambiental (TEXEIRA, 2012).  

Poucas são as informações disponíveis no Brasil sobre o diagnóstico de áreas 

contaminadas, bem como as experiências no gerenciamento de áreas contaminadas, 

sendo o Estado de São Paulo o que mais avançou na última década sobre o assunto, o 

qual verificou que 77% das áreas contaminadas catalogadas são referentes à atividade 

de revenda de combustíveis (CETESB, 2012). 

Em Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte - conhecida pela 

contaminação do aquífero por nitrato (composto inorgânico que pode causar câncer no 

estômago e a síndrome do bebê azul (MELO et al., 1998; BELLINGIERI & 

CORAUCCI FILHO, 2004) - detectaram-se outros compostos químicos no aquífero que 

põem em risco a sáude da população local que é abastecida por águas subterrâneas. 

Isto foi possível a partir de 2009, através do projeto para adequação ambiental 

dos postos revendedores de combustíveis - desenvolvido pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte em parceria com 45ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio 

Ambiente do Rio Grande do Norte – pelo qual foi possível identificar e quantificar a 

contaminação por compostos orgânicos derivados de petróleo, notadamente os BTEX1, 

HPAs2 e TPH3, no solo e aquíferos em diferentes regiões metropolitanas de Natal. Os 

compostos aromáticos BTEX e HPAs são tóxicos e/ou cancerígeno (ALEGRETTI et 

al., 2004; FERRARESE et al., 2008). 

Para entendermos a gravidade da situação, o projeto constatou que dos 110 

postos da cidade, 97 operavam sem Licença Ambiental de Operação (LO) válida, fato 

considerado grave, uma vez que a LO é requisito essencial para funcionamento desta 

                                                           
1 Benzeno, Etil-benzeno, Tolueno e Xilenos. 
2 Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos  
3  Total de Hidrocarbonetos de Petróleo 
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atividade potencialmente poluidora de acordo com a Resolução CONAMA 273/2000 

(DIAS, 2012). Dos 473 tanques de combustíveis contabilizados nos postos da cidade 

(cuja capacidade de armazenamento total era 8.850.000 Litros), 349 precisavam de 

substituição imediata por não ser tanques de parede dupla (ibid, 2012). 

A fim de evitar que vazamentos de combustíveis continuassem a degradar o 

meio ambiente (ou estivessem na eminência de provocar o dano), a 45ª Promotoria de 

Justiça notificou 110 postos da cidade a celebrarem o Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC), o qual contemplava cláusulas, como (AQUINO SOBRINHO, 2011): 

“Licenciamento ambiental; adequação de compartimentos e acessórios não 

estanques ou desativados no empreendimento; à reforma do Sistema de 

Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis (SASC) e substituição dos 

tanques metálicos por tanques ecológicos; avaliação preliminar do passivo 

ambiental, investigação confirmatória detalhada; análise de risco a saúde 

humana; plano de remediação das áreas degradadas; a revenda de gás natural; 

à educação e propagação da sustentabilidade da atividade econômica 

desenvolvida; e a verificação de conformidade das novas instalações”.  

Aos proprietários dos postos ou arrendatários que cumprissem todas as cláusulas 

do TAC seria concedido o Selo Verde, para que a população pudesse identificar os 

empreendimentos que respeitam o meio ambiente. Além de poder regularizar a licença 

ambiental de operação perante SEMURB.  

Diante disto, o Ministério Público nomeou peritos vinculados a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, a fim de evitar fraudes, atestar a qualidade dos 

serviços e a veracidade dos laudos,  

Esta conduta adotada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MP/RN) 

seguiu alguns princípios de sustentabilidade da Engenharia Verde, citado por García-

Serna et al.,(2007), que são: 

� O princípio da precaução: Quando uma atividade gera ameaças de danos para saúde 

humana e ao meio ambiente, medidas de precaução devem ser tomadas mesmo se 

algumas relações de causa e efeito não estão plenamente estabelecidas 

cientificamente; 

� O princípio do poluidor pagador: O poluidor deve arcar com os custos das medidas 

preventivas, de mitigação e de remediação de danos ambientais.  

� Design ambiental de produtos e ciclo de vida: Os tanques jaquetados (ou 

ecológicos), por exemplo, atendem este princípio, pois possuem uma dupla parede 
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protetora (uma interna de aço carbono e outra externa de fibra de vidro) com um 

espaço intersticial, onde são instalados sensores eletrônicos para detectar 

vazamentos. Este tipo de tanque para armazenamento de combustível é uma das 

principais medidas preventivas, estabelecida pelas normas técnicas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) - a exemplo da NBR 13786 - para 

postos de combustíveis localizados em cidades que utilizam a água subterrânea para 

abastecimento público. Seu tempo de vida útil é de aproximadamente 20 anos 

(Marques et al., 2003). 

Além dos princípios citados anteriormente, a conduta do MP/RN também seguiu 

o princípio da prevenção, no qual os postos de revenda de combustíveis deviam 

substituir todas as instalações antigas, por instalações ecologicamente corretas, 

monitoradas periodicamente, a fim de que o dano não seja recorrente. Dentro os 

principais dispositivos de proteção e prevenção de danos ambientais, previstos no TAC 

(além dos tanques ecológicos), estão: Tubulações de Polietileno de Alta Densidade 

(PEAD); Válvula de Retenção junto a Bomba de abastecimento; Descarga Selada; 

Câmaras de contenção de descarga; Câmaras de contenção sob a Bomba de 

Abastecimento; Câmaras de Contenção de Tanque; Sistema de Monitoramento de 

Tanque; Piso Impermeável; Canaleta de Contenção na Projeção da Cobertura; e Caixa 

Separadora de Água e Óleo. 

Entretanto, o foco desta tese está em descrever as medidas de caráter remediável 

do Termo de Ajustamento de Conduta em Natal, a saber: avaliação preliminar do 

passivo ambiental, investigação confirmatória detalhada da contaminação, análise de 

risco a saúde humana, bem como o plano de remediação das áreas degradadas. A fim de 

esclarecer como estas medidas foram executadas nos postos de revenda de 

combustíveis, será apresentado um estudo de caso para um dos empreendimentos em 

adequação. O posto escolhido é um dos casos mais complexos da cidade de Natal, onde 

houve maior vazamento de combustível dos tanques para o aquífero, conhecido como 

fase livre, comprometendo a sua potabilidade.  

Estas medidas de caráter remediáveis compõem o processo de adequação 

ambiental dos postos revendedores de combustíveis em Natal, que apresenta como 

caráter inovador dois métodos matemáticos, ajustados pelos resultados de campo, para 

previsão do volume de combustível em forma de pluma de fase livre. A importância 

deste trabalho está em determinar o volume do combustível a ser recuparado do solo, 
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bem como estimar o tempo necessário para sua remoção, de acordo com a tecnologia de 

remediação empregada e o custo financeiro empregado.  

Também foi utilizado um software CAD para representação gráfica 3D das 

plumas de contaminação na área do posto revendedor de combustível em estudo. As 

plumas representadas foram as de Fase Livre, Fase Retida e Fase Dissolvida elaboradas 

a partir da investigação confirmatória detalhada. Esta ferramenta foi utilizada por 

Aquinho Sobrinho (2011) para representar a malha de VOC (compostos orgânicos 

voláteis), fase inicial da investigação de passivo ambiental. 

Objetivo Geral 

Propor um método matemático para estimar o volume de fase livre a ser 

recuparado do solo a partir de um softaware CAD livre, o Sketch Up, que faz 

comunicação com Google Earth; e compará-lo com o método de partição por grid. Bem 

como estimar o tempo necessário para sua remoção, de acordo com a técnica de 

remediação empregada e o custo financeiro empregado. 

Objetivos Específicos 

Acompanhar as etapas de avaliação preliminar do passivo ambiental e 

investigação confirmatória, realizar análise de risco a saúde humana através do software 

RBCA e monitorar a remediação da área em estudo. Para alcançar o objetivo geral se 

fez necessário: 

• Medir as espessuras aparentes de fase livre nos poços de monitoramento; 

• Corrigir os valores das espessuras aparentes, a fim de determinar espessuras 

próximas da realidade; 

• Calcular a área da extensão da pluma de fase livre utilizando dois métodos: 

partição por grid e integração utilizando o software SketchUp.  

• Calcular a volume de fase livre levando em consideração a espessura 

corrigida e a área da pluma de fase livre, bem como a porosidade do solo; 

• Estimar o tempo necessário para remoção de fase livre utilizando a média do 

volume de combustível extraído mensalmente pela técnica de extração 

multifásica e o volume de fase livre total estimado. 

• Calcular o custo financeiro através do tempo estimado para remoção da fase 

livre (considerando o número de poços de monitoramento instalados no local) e 

o custo anual. 
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RESUMO DOS CAPÍTULOS  

Capítulo II: Aspectos Teóricos   

O capítulo II apresenta a importância do solo e como a atividade de revenda por 

postos de combustíveis tem provocado à contaminação das zonas saturadas e não 

saturadas do solo. Apresenta as características dos marcadores de contaminação por 

derivados do petróleo e os seus limites pela Resolução CONAMA 420/2009. Apresenta 

o gerenciamento de áreas contaminadas por postos de revenda de combustíveis em 

Natal, através de quatro etapas: avaliação preliminar do passivo ambiental, investigação 

confirmatória, análise de risco a saúde humana e remediação da área contaminada.  

Capítulo III: Estado da Arte 

O capítulo III faz uma revisão bibliográfica do gerenciamento de áreas contaminadas de 

países que influenciaram a legislação brasileira. Bem como as ações neste tema pelos 

estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Norte. Além de 

apresentar trabalhos científicos envolvendo investigações de passivo ambiental, análises 

de risco à saúde humana e remediações de áreas contaminadas. 

Capítulo IV: Materiais e Metodologia 

O  capítulo  IV  faz  uma  abordagem  dos  materiais  utilizados  e  as  metodologias  

aplicadas na área em estudo para avaliação preliminar do passivo ambiental, 

investigação confirmatória, análise de risco a saúde humana e remediação da área 

contaminada pela técnica de extração multifásica. Bem como, apresenta a metodologia 

utilizada para os dois métodos matemáticos para previsão do volume de fase livre.  

Capítulo V: Resultados e Discussão  

O  capítulo  V  apresenta as delimitações das plumas de Fase Livre, Fase Retida e Fase 

Dissolvida. Apresenta e compara os resultados dos quatro modelos matemáticos para 

previsão de volume de fase livre. Apresenta os resultados da análise de risco à saúde 

humana.  Apresenta o resultado de remoção mensal de fase livre de óleo através da 

técnica de extração multifásica, o tempo estimado para sua remoção e os custos 

financeiros envolvidos. 
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Capítulo VI: Conclusões  

O capítulo VI menciona as conclusões do trabalho realizado.  

Capítulo VII: Recomendações  

O capítulo VII faz recomendações para trabalhos futuros. 
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2. Aspectos teóricos 

2.1 A importância dos solos 

A formação dos solos decorre de processos físicos, químicos e biológicos 

contínuos (conhecidos por intemperismo) que transformam as rochas, minerais e a 

matéria orgânica que lhes dão origem (EMBRAPA, 2008), como mostra a Figura 2.1. 

Esse processo leva muito tempo para ocorrer e cada centímetro do solo se forma num 

intervalo de tempo de 100 a 400 anos, enquanto os solos usados na agricultura demoram 

de 3000 a 12000 anos para tornarem-se produtivos (MORAES et al., 2011). 

 
Figura 2.1: Processo de formação de solos.  

Fonte: Moraes et al. (2011). 
 

O solo, de forma geral, é um recurso único, insubstituível e essencial para todos 

os organismos terrestres (incluindo o homem), e apresenta-se como uma fina camada na 

crosta terrestre que é explorada pelas raízes das plantas em busca de ancoragem, água e 

nutrientes (BREEMEN, 2002). 

Os solos são meios porosos e constituem sistemas físicos que apresentam três 

fases distintas: uma fase sólida composta de material mineral e orgânico; uma fase 

líquida que se refere à água do solo ou solução do solo; e uma fase gasosa que 

compõem o ar do solo (EMBRAPA, 2008). Essas fases estão distribuídas em proporções 

diferentes nas zonas não saturada e saturada do solo, podendo ser evidenciado na Figura 

2.2. Essas zonas são descritas a seguir por LNEG (2011): 

• “Na camada superficial do solo, encontra-se a zona não saturada ou 
vadosa que é a zona que se situa imediatamente abaixo da superfície 
topográfica e acima do nível freático, onde os espaços vazios entre as 
partículas estão parcialmente preenchidos por gases (essencialmente ar e 
vapor de água) e por água. A franja capilar (região do solo onde começa a 
ficar úmido, devido à presença do aquífero) também faz parte da zona não 
saturada do solo, situada imediatamente acima do nível freático, onde a 
existência da água ascende por capilaridade, a partir da zona freática.  
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• A zona saturada (ou aquífero) é a zona que pode ser constituída por 
diferentes níveis ou camadas de solo ou formações rochosas, onde todos 
os espaços porosos ou fraturas existentes estão completamente 
preenchidos por água (o limite superior desta zona é designado nível 
freático). “A água para abastecimento público de poços artesianos é 
extraída da zona saturada do solo”. 
 

 
Figura 2.2: Zona saturada e zona não saturada do solo. 

Fonte: Adaptado de Campos e Abreu (2012). 
 

O uso e ocupação do solo em áreas urbanas, industriais e agrícolas têm 

provocado à contaminação das zonas não saturada e saturada do solo. 

Para a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo - 

CETESB, uma área contaminada (ou Brownfields) pode ser definida como (CETESB, 

1999): 

“Uma área, local ou terreno onde há comprovadamente poluição ou 

contaminação, causada pela introdução de quaisquer substâncias ou resíduos 

que nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou 

infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural. Havendo a 

preocupação não apenas com a presença de poluentes, mas também a 

ocorrência de danos ou riscos aos bens a proteger, como a qualidade das 

águas em geral, a qualidade dos solos e das águas subterrâneas, a saúde do 

indivíduo e do público em geral”. 

2.2 O risco de contaminação por postos de combustíveis em Natal  

Em Natal, grande é a preocupação com a contaminação do aquífero, uma vez 

que mais de 70% do suprimento hídrico da população é feito por águas subterrâneas 
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(SERHID, 2005). Para Barbosa et al. (2011), essa preocupação se dá devido à 

fragilidade geológica da cidade, pois: 

“o manancial de águas subterrâneas ocorre no sistema aquífero Dunas-

Barreiras, onde o lençol freático é raso e induz a uma maior vulnerabilidade 

desse aquífero à contaminação; não só por sua menor profundidade, mas 

também pela natureza arenosa, bastante porosa e permeável do solo”.   

A facilidade da permeabilidade do contaminante tem uma relação direta com a 

porosidade do solo; em solos arenosos (como o caso de Natal), os poros são maiores, 

por isso sua permeabilidade é mais rápida (DE SANTI; TOMMASELLI, 2012). 

Dentre as atividades econômicas potencialmente poluidoras que comprometem a 

qualidade do solo e das águas subterrâneas em Natal, estão os 110 Postos Revendedores 

de Combustíveis investigados pelo Ministério Público, em parceria com a UFRN e 

SEMURB (adaptado de AQUINO SOBRINHO, 2011).  

Os serviços oferecidos pelos postos de revenda de combustível são bastante 

diversificados e envolvem não só o abastecimento, mas também troca de óleo e lavagem 

de veículo, loja de conveniência, lanchonete e restaurante (MARQUES et al., 2003), os 

quais podem causar impactos negativos sobre o meio ambiente, como podemos 

observar nas figuras 2.3 a 2.10 realizadas concomitante à investigação de passivo 

ambiental realizada em Natal/RN.  

A figura 2.3 mostra lixo comum na troca de óleo oriundo da loja de conveniência. 

A figura 2.4 mostra um vazamento no sistema de armazenamento subterrâneo da troca 

de óleo. Já a figura 2.5 mostra um funcionário limpando um derramamento de óleo, 

exposto ao risco de contaminação através do contato dérmico. A figura 2.6 apresenta o 

resultado de um incêndio devido à combinação de armazenamento de óleo queimado em 

ambiente fechado e serviço com solda no mesmo local. A figura 2.7 mostra água 

transbordando nas canaletas, devido a caixa sepadora de água/óleo ter atingido o seu 

limite. A figura 2.8 mostra canaletas não conservadas que causam a infiltração do óleo 

no solo. Já a figura 2.9 apresenta a atividade de lava-jatos, estas devem possuir 

canaletas que direcionem o efluente da lavagem para caixa separadora de água/óleo, a 

fim de que este não percole e infiltre o solo causando a sua contaminação. E a figura 

2.10 mostra a contaminação do solo por filtros de diesel.  

Mas, é importante ressaltar que as instalações subterrâneas dos postos 

revendedores causam um prejuízo maior do que as instalações aéreas, motivo que será 

explicado nos itens 2.2.1 e 2.2.2.  
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Figura 2.3: Lixo na troca de óleo oriundo da loja de conveniência.  

Fotos: Adriana M. Z. Ramalho. 
 

  
 

Figura 2.4: Derramamento no sistema de armazenamento subterrâneo da troca de óleo. 
Fotos: Adriana M. Z. Ramalho. 

 

 
 
Figura 2.5: Funcionário está exposto à 
contaminação em um vazamento de óleo. Foto: 
Adriana M. Z. Ramalho. 

 
Figura 2.6: Resultado de um incêndio em 
um posto de revenda de combustíveis. 
Foto: Adriana M. Z. Ramalho. 
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Figura 2.7: A água transbordando nas 
canaletas. Fotos: Adriana M. Z. Ramalho. 
 

 
Figura 2.8: Canaletas não conservadas. 
Fotos: Adriana M. Z. Ramalho. 

 
 

Figura 2.9: Atividade de lava-jatos. Foto: Adriana M. Z. Ramalho. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

 (d)  (e) 
Figura 2.10: Vazamentos e contaminações de solos por filtros de diesel.  

Fotos: Adriana M. Z. Ramalho. 
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2.2.1 A contaminação através do sistema de armazenamento subterrâneo de 

combustíveis nos postos revendedores  

A resolução 273/2000, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, 

considera as instalações e os sistemas de armazenamento subterrâneo de combustíveis 

como potencialmente poluidores e geradores de acidentes ambientais. Isso porque, 

quando os dispositivos de proteção ambiental instalados nos postos revendedores de 

combustíveis falham, ou seja, quando se encontram não estanques (ou seja, com 

vazamentos, devido ao dano a integridade dos tanques em decorrência da alta taxa de 

corrosão do solo ou a má instalação dos equipamentos, ou à falta de manutenção dos 

mesmos), os combustíveis passam a ser introduzidos no solo, gerando uma 

contaminação conhecida como passivo ambiental. 

 Para Mariano (2006), a dinâmica dos hidrocarbonetos no solo, após vazamentos 

de combustíveis, ocorre da seguinte forma: 

“[...] Os combustíveis migram verticalmente pela zona não saturada sob a 
influência das forças gravitacional e capilar, podendo atingir a zona saturada, 
ocorrendo também à expansão horizontal devido à atração das forças 
capilares. [...] E quando a estes atingem a zona saturada do solo, forma um 
sistema bifásico água/óleo denominado de Fase Líquida Não Aquosa Leve, 
ou do inglês Light Non-Aqueous Phase Liquid (LNAPL). Devido a esses 
compostos orgânicos serem de baixa miscibilidade e de menor densidade que 
a água encontram-se geralmente espalhados no topo da franja capilar e flui na 
direção da água subterrânea[...]” 

No solo, esses hidrocarbonetos irão formar quatro fases distintas: fase líquida 

residual, fase líquida livre, fase dissolvida e fase de vapor (Figura 2.11) determinadas 

pelos fenômenos da dissolução, volatilização e adsorção (Mariano, 2006, U.S.EPA, 

2003).  

Com base nos autores Mariano, 2006; Huntley & Beckett, 2002; Karapanagioti, 

et. al, 2003, estas fases são descritas a seguir: 

• Fase vapor: são hidrocarbonetos de cadeia curta e leve (exemplo do Benzeno, 

Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos – BTEX) que apresentam baixo ponto de ebulição, 

devido às baixas forças de atração moleculares, volatilizando e formando a fase de 

vapor (esses vapores podem condensar e adsorver-se no solo ou dissolver-se na água 

do solo). A descarga de vapores do solo por constituintes voláteis para receptores, 

como edifícios, estruturas no subsolo e trincheiras de utilidade (instalações elétrica, 

tubulações de gases, drenagem de água e esgotos) pode confinar os gases e causar 

riscos de explosões, bem como poluir a atmosfera inalada por trabalhadores e/ou 
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moradores residenciais. Em uma investigação de passivo, esses gases servem como 

indicador de contaminação, sendo conhecidos como compostos orgânicos voláteis 

(VOC). 

• Fase líquida residual: resíduos líquidos adsorvidos ou retidos no solo. 

• Fase líquida livre: conhecida também como Fase Livre é o combustível sobrenadante 

ou flutuante na água. A descarga direta de LNAPLs pode ocorrer em corpos hídricos 

receptores, como rios, poços e nascentes. 

• Fase dissolvida: é formada quando a fase líquida livre em contato com o nível d’água 

subterrâneo dissolve os componentes solúveis presentes na LNAPL (exemplo dos 

BTEX e HPA), formando a chamada pluma de fase dissolvida que se distribui por 

difusão e advecção. Esses processos são responsáveis pelo transporte de 

contaminantes através de áreas bastante extensas, devendo-se monitorar a velocidade 

do transporte desses contaminantes para poços de água para abastecimento público, 

conhecido como perímetro de proteção de poços. Um software mundialmente 

conhecido para realizar esse tipo de estudo é o Modflow, desenvolvido por 

Pesquisadores da Universidade de Waterloo, no Canadá.  

 

Figura 2.11: Modelo conceitual da pluma de contaminação baseado no artigo de  

Huntley & Beckett, 2002. 

Para Oliveira (2008), a velocidade do transporte da pluma depende da própria 

velocidade da água subterrânea, sendo essa determinada pelo seu gradiente hidráulico e 

pela condutividade hidráulica (parâmetros específicos para cada tipo de solo que 
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compõe o aquífero). O comportamento do contaminante nas águas subterrâneas depende 

de suas propriedades físicas e químicas, como densidade, solubilidade, viscosidade, 

entre outros.  

2.2.2 Características dos contaminantes presentes nos combustíveis fósseis 

A gasolina e o diesel são produtos petrolíferos complexos que consistem 

principalmente de parafinas, olefinas, naftalenos e hidrocarbonetos aromáticos – a 

composição exata do combustível varia de acordo com sua origem (GONZALEZ-

FLESCA et al., 2002). Os compostos BTEX, HPA e TPH podem ser utilizados como 

parâmetros desse tipo de contaminação do solo e da água subterrânea. A Figura 2.12 

apresenta a evidências de solos contaminados. 

  
Figura 2.12: Diferença visual de solos contaminados por combustíveis (cor esverdeada) e solos 

limpos (cor avermelhada). Fotos: Adriana M. Z. Ramalho. 

Porém, aditivos químicos utilizados para melhorar a octanagem ou queima do 

combustível, como éter metil-terc-butílico (MTBE), também têm contaminado e sido 

detectados em águas subterrâneas da Europa e dos USA (exemplo da Califórnia). Esse 

aditivo passou a ser utilizado a fim de substituir o chumbo tetraetila em 1978 (GIRONI 

& PIEMONTE, 2011).  No Brasil, onde o uso de MTBE é proibido por questões 

socioeconômicas, essa função é exercida pelo álcool (FACINA, 2000). 

Entretanto, para Lee (2008) e Tiburtius et al. (2004), a contaminação de águas 

subterrâneas por combustíveis com elevado teor de álcool tem sido apontada como um 

problema ambiental emergente. Estes autores explicam que isto ocorre devido: 

“Ao efeito cossolvente desse aditivo, que facilita a mobilização dos 
hidrocarbonetos em solos contaminados por derramamento. Em geral, 
estima-se que a adição de 10% de álcool (etílico ou metílico) favorece 
largamente a solubilização de benzeno e tolueno em água, com efeitos menos 
significativos para etilbenzeno e xilenos.Trata-se de uma observação que 
permite prever um potencial poluente ainda maior para a gasolina 
comercializada no Brasil, a qual é aditivada com cerca de 25% de etanol”.  
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O uso do etanol como um aditivo oxigenado, substituindo o MTBE, também 

pode resultar em aumentos significativos nas emissões de acetaldeído, um subproduto 

cancerígeno da combustão, com um aumento correspondente nas concentrações 

atmosféricas e, consequentemente, um aumento com os custos de saúde pública 

(FERNANDEZ & KELLER, 2000). 

2.2.2.1 Total de Hidrocarbonetos de Petróleo - TPH  

Total de Hidrocarbonetos de Petróleo (TPH) é um termo usado para descrever 

uma grande família de várias centenas de compostos químicos que originalmente vem 

do petróleo bruto. Existem tantos compostos químicos diferentes no petróleo, que não é 

prático medi-los separadamente, sendo mais útil medir a quantidade total de TPH em 

uma área contaminada (ATSDR, 1999). 

Alguns produtos químicos presentes no TPH podem afetar o sistema nervoso, 

causando dores de cabeça e tonturas. Os produtos químicos que podem ser encontrados 

em TPH são combustíveis, hexano, óleos minerais, benzeno, tolueno, xileno, naftaleno, 

fluoreno, assim como outros produtos de petróleo e componentes da gasolina e diesel. 

No entanto, é provável que as amostras de TPH contenham apenas alguns, ou uma 

mistura desses produtos químicos (ATSDR, 1999). 

2.2.2.2 Compostos Orgânicos Voláteis - VOC 

Produtos de petróleo envolvem misturas de diferentes compostos orgânicos 

voláteis (VOC), que podem representar um risco para as águas subterrâneas após um 

derrame para a zona insaturada (KARAPANAGIOTI, et. al, 2004). Os compostos 

orgânicos voláteis são contaminantes típicos do óleo diesel e da gasolina encontrados na 

zona insaturada do solo e geralmente afetam em primeiro lugar esta zona, antes de 

atingir o aquífero subjacente (KARAPANAGIOTI, et. al, 2003). Embora os compostos 

orgânicos voláteis possam ser atenuados na zona não saturada, eles constituem riscos 

para a saúde (KARAPANAGIOTI, et. al, 2003), pois podem atingir o lençol freático 

através da difusão rápida da fase de vapor ou do transporte na fase aquosa por meio de 

processos de transporte, incluindo advecção aquosa em água de recarga, difusão das 

fases gasosa e aquosa, e de dispersão mecânica (KARAPANAGIOTI, et. al, 2004).  
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Dentre os compostos orgânicos voláteis que são cancerígenos e/ou tóxicos estão 

o benzeno, etil-benzeno, tolueno e xilenos, cujos efeitos nos seres humanos são 

descritos por Alegretti et al. (2004): 

 

“Quando inaladas, estes compostos orgânicos são facilmente absorvidos 

pelos pulmões. A absorção significativa também pode ocorrer através da 

pele, sempre que entra em contanto. Parte é eliminada inalterada na urina, 

mas a maior parte é metabolizada no fígado e excretados sob a forma dos 

seus metabolitos. Tolueno e xilenos sofrem oxidação, seguido de conjugação 

com glicina, produzindo principalmente ácido hipúrico e ácido metil 

hipúrico, respectivamente. O Benzeno sofre a ação de oxidases e hidrolases, 

além de conjugação com glutação, sulfatos e ácido glicurônico, produzindo 

vários metabolitos, tais como o fenol, ácido fenilmercapturico, ácido trans, 

trans-mucônico e catecóis. A análise da concentração destes compostos 

biotransformados na urina é usado para monitoramento ocupacional de 

trabalhadores expostos a estes compostos. A análise quantitativa dos BTEX 

no sangue são  os que se correlacionam com as condições clínicas do 

paciente. Efeitos destes compostos inicia-se rapidamente, e pode conduzir a 

envenenamento grave.  

Os efeitos tóxicos resultantes são semelhantes aos causados por etanol, 

fazendo com que, em primeiro lugar, euforia, perda de inibição, e 

alucinações, seguido por letargia, fala arrastada, e outros efeitos depressores 

do sistema nervoso central. Doses elevadas podem levar a convulsões, 

asfixia, disfunções cardíacas, e cessação da respiração, coma e morte. Níveis 

de tolueno no sangue pode atingir concentrações de 500-5000 mg/L, o que 

pode induzir encefalopatia e anomalias graves, incluindo a degeneração 

cerebral, atrofia cortical e danos mental e no desempenho intelectual”. 

A figura 2.13 apresenta as estruturas químicas de alguns compostos orgânicos 

voláteis; e a figura 2.14 mostra um detector acusando a presença de VOC na massa de 

solo escavado durante uma Investigação de Passivo Ambiental. 
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Figura 2.13: Estruturas químicas de alguns compostos orgânicos voláteis. 

 
] 

 
 

Figura 2.14: Detector acusando a presença de VOC na massa de solo escavado durante uma 
Investigação de Passivo Ambiental. Foto: Adriana M. Z. Ramalho. 

 

2.2.2.3 Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos – HPAs 

Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) é um grupo de moléculas 

orgânicas compostas por anéis de benzeno fundidos, sendo classificados como 

compostos orgânicos hidrofóbicos (FERRARESE et al., 2008). Os HPAs tendem a 

persistir no meio ambiente e podem ser encontrados no solo, sedimentos, água e ar 

devido a uma distribuição generalizada por fontes de contaminação naturais e 

antropológicas (a exemplo dos incêndios em florestas, das operações de refino, 

transporte e revenda do petróleo, bem como da queima de combustíveis fósseis). 

Segundo os autores os HPAs podem se associar rapidamente com sedimentos, em 

função de sua natureza hidrofóbica e da baixa solubilidade em água. A Figura 2.15 

apresenta as estruturas e nomenclaturas dos 16 HPA prioritários estabelecidos pela 

U.S.EPA  
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Figura 2.15: Estruturas e nomenclaturas dos 16 HPA prioritários estabelecidos pela U.S.EPA.  
Fonte: Moura (2009). 

 

A presença destes compostos em matrizes ambientais é de grande preocupação 

por causa de sua alta toxicidade, efeitos cancerígenos e persistência no meio ambiente 

(FERRARESE et al., 2008). Por essa razão, foram listados pela Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (U.S.EPA) e pela Comunidade Europeia como poluentes 

ambientais prioritários e têm sido objeto de uma investigação detalhada por mais de 30 

anos (ibid, 2008). 

2.3 Conceitos de passivo ambiental 

Para entendermos melhor o que é o passivo ambiental, o quadro 2.1 apresenta 

definições sugeridas por alguns autores. 
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Quadro 2.1: Definições de passivo ambiental. 

Autor Definição de Passivo Ambiental 

Schianetz (1999) São deposições antigas e sítios contaminados que produzem riscos para o bem-

estar da coletividade, segundo avaliação tecnicamente respaldada, das 

autoridades competentes. 

Sánchez (2001) É o acúmulo de danos ambientais que devem ser reparados a fim de que seja 

mantida a qualidade ambiental de determinado local. 

Lage (2003) É alguma deficiência ou problema existente nas áreas de segurança, saúde e 

proteção ambiental cuja solução pode significar investimentos, ou mesmo, 

pode impedir a continuidade do negócio em avaliação. 

Moisa (2005) É o sacrifício de benefícios econômicos que serão realizados para a 

preservação, recuperação e proteção do meio ambiente de forma a permitir a 

compatibilidade entre o desenvolvimento econômico e o meio ecológico ou 

em decorrência de uma conduta inadequada em relação às questões 

ambientais.  

Fonte: Moisa (2005). 

2.3.1 Investigação de passivo ambiental 

A Investigação de Passivo Ambiental (conhecido internacionalmente como due 

diligence) pode ser definida como:  

 “um conjunto de atividades voltado à identificação e avaliação de todos os 
problemas ambientais existentes em um empreendimento e que foram 
gerados no passado e envolve um conjunto de procedimentos que visa 
levantar o histórico das práticas adotadas pela empresa nos locais onde ela 
operou” (BITAR & ORTEGA, 1998 apud REIS, 2011). 

Nos Estados Unidos da América, o objetivo principal da investigação de passivo 

ambiental é: 

“informar previamente a futuros proprietários de um empreendimento os 
problemas que poderão enfrentar em razão de alguma degradação ambiental 
causada pelos proprietários atuais, ou seja, definir o custo ambiental que os 
compradores terão que arcar com a aquisição de uma empresa, 
empreendimento ou terreno, caso estejam contaminados” (REIS, 2011). 
 

Em Natal, a iniciativa da 45ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente do Rio 

Grande do Norte em investigar os Passivos Ambientais em postos de revenda de 

combustíveis teve como foco principal a contaminação do aquífero, visto que mais de 

70% do abastecimento público provém da água subterrânea. Durante essa investigação, 

o responsável legal pela operação do posto tem arcado com os custos das medidas 

preventivas, de mitigação e de remediação de danos ambientais. 
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2.3.2 Gerenciamento de áreas contaminadas em Natal 

Natal foi à primeira cidade brasileira, na qual o sindicato dos postos 

revendedores de combustíveis aderiu ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 

estabelecido pelo Ministério Público. A adesão não foi voluntária, mas sob a penalidade 

de não ter a licença ambiental de operação - LO.  No Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC), a cláusula referente à investigação de passivo ambiental e remediação de áreas 

degradadas tem por base algumas diretrizes do gerenciamento de áreas contaminadas 

estabelecidas pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de 

São Paulo (CETESB), a saber:  

• Avaliação Preliminar (AP);  

• Investigação Confirmatória Detalhada (ICD);  

• Relatório de Avaliação de Risco à Saúde Humana e ao Meio Ambiente, como 

base na metodologia descrita na norma ASTM - Guide for Risk Based 

Corrective Action at Chemical Release Sites (RBCA) para áreas com 

problemas de contaminação por hidrocarbonetos derivados de petróleo; 

• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 

O Fluxograma 2.1 apresenta as etapas do Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas em Natal/RN (GAC), que seguiam o Termo de Referência emitido pela 

SEMURB. Além disso, os serviços eram acompanhados por peritos nomeados pelo 

Ministério Público (pesquisadores da UFRN).  
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Fluxograma 2.1: Etapas do Gerenciamento de Áreas Contaminadas (GAC). 

NOTA: Avaliação Preliminar (AP); Investigação Confirmatória (IC); Investigação 
Confirmatória Detalhada (ICD); Avaliação de Risco à Saúde Humana (RBCA). 
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2.3.2.1 Avaliação preliminar  

Para a CETESB (2001), a Avaliação Preliminar consiste na realização de um 

diagnóstico inicial das áreas potencialmente contaminadas, através de um levantamento 

das informações disponíveis sobre a área e do reconhecimento desta através de 

inspeções de campo, a fim de levantar evidências e fatos que levem a suspeitar ou 

confirmar a contaminação na área avaliada. Ou seja, a avaliação preliminar deve 

subsidiar a etapa da investigação confirmatória, pois estabelece um modelo conceitual 

inicial e indica a necessidade da adoção de medidas emergenciais na área. 

A princípio, a SEMURB tinha criado dois Termos de Referência para Avaliação 

Preliminar, um para áreas sem restrições e outro para zonas de proteção ambiental 

(ZPA). Adiante, segue uma breve descrição dos itens previstos nestes termos de 

referência (TR): 

• TR para áreas urbanas sem restrições: visitas ao local e entrevistas para 

coleta de dados básicos da área, caracterização do entorno no raio de 100 m, 

histórico das operações com combustíveis, eventos de vazamentos, 

levantamento de estudos geológicos e hidrogeológicos.  

• TR para Zonas de Proteção Ambiental (ZPA), nas quais se exigia, além dos 

itens do primeiro, os métodos de screening quantitativos em campo e em 

laboratório. Os métodos de screening em campo correspondem à avaliação 

de VOC no solo e ao índice de explosividade nas galerias subterrâneas – 

Figuras 2.16 e 2.17. Já os métodos de screening em laboratório, 

correspondem a análises de BTEX, HPA e TPH em amostras de solo e/ou 

água subterrânea coletadas em duas sondagens a trado – a jusante dos 

equipamentos – até 10 m de profundidade, nos pontos de maior leitura de 

VOC no solo – Figura 2.18.   
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Figura 2.16: (A) Avaliação de gases do solo (VOC); (B) Avaliação do índice de explosividade 
nas galerias subterrâneas. Fotos: Adriana M. Z. Ramalho (cedidas para Aquino, 2011). 

  

 
 

Figura 2.17: Avaliação do índice de explosividade nas galerias subterrâneas pela Potigás - 
Companhia Potiguar de Gás. Fotos: Adriana M. Z. Ramalho. 

 

 (a)  (b)  (c) 
 

Figura 2.18: (A) Sondagem a trado; (B) Coleta de solo; (C) Coleta de água subterrânea com 
bailer. Fotos: Adriana M. Z. Ramalho (cedidas para Aquino, 2011). 
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Diante do cenário ambiental de vulnerabilidade do aquífero da cidade de Natal, 

já muito conhecida por sua contaminação por nitrato, o Ministério Público determinou 

que todos os postos revendedores de combustíveis seguissem o Termo de Referência da 

SEMURB mais exigente para todos os postos. Assim, a Avaliação Preliminar em Natal 

teve características não só de avaliação preliminar, mas também de investigação 

confirmatória, tomando como referência o gerenciamento de áreas contaminadas da 

CETESB. 

O Termo de Referência da SEMURB orientava que a Investigação de Passivo 

Ambiental deveria ser conduzida em:  

“áreas próximas a fontes potenciais de contaminação, como tanques, bombas 
de abastecimento, área de lavagem de veículos, caixa separadora, área de 
abastecimento, área de carregamento, área de descarregamento, área de troca 
de óleo, filtro de diesel e tubulações, essas deveriam ser consideradas ainda 
no planejamento e na execução da investigação detalhada. Levando em 
consideração, também, o histórico de operação da área e de alterações no 
layout que tenham ocorrido no passado, onde existisse a possibilidade de 
terem sido desenvolvidas atividades de armazenamento e manejo de 
combustíveis, lubrificantes ou outras substâncias”. 

E a etapa de investigação confirmatória encerraria o processo de identificação da 

área como contaminada. Para CETESB (2001), o objetivo principal desta etapa é: 

“confirmar ou não a existência de contaminação e verificar a necessidade da 
realização de uma investigação detalhada nas áreas suspeitas, identificadas na 
etapa de avaliação preliminar A confirmação da contaminação em uma área 
dá-se basicamente pela tomada de amostras e análises de solo e/ou água 
subterrânea, em pontos estrategicamente posicionados”. 

2.3.2.1.1 Laboratório 

Assim, por determinação do Ministério Público, as amostras de solo e água 

subterrânea coletada nos postos revendedores de combustíveis deveriam ser 

encaminhadas para a Central de Análises da UFRN, localizado no Núcleo de 

Processamento Primário e Reúso de Água Produzida e Resíduos - NUPPRAR. A 

Central Analítica é um laboratório regional, financiado pela Petrobras, que possui a 

infraestrutura necessária para a realização das análises químicas previstas no Termo de 

Referência da SEMURB. As Figuras 2.19A, 2.19B e 2.19C apresentam os 

cromatógrafos disponíveis para análise de BTEX, HPA e TPH. 
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 (A) 

 (B) 

 (C) 

Figura 2.19: (A) Cromatógrafo Gasoso, Trace GC Ultra da Thermo Electron Corporation, com 
detectores FID/ PID para análise de BTEX; (B) Cromatógrafo Gasoso, Focus GC da Thermo 

Electron Corporation, com detector FID para análise de TPH. (C) Cromatógrafo Gasoso, Focus 
GC da Thermo Electron Corporation, com detector MS da Polaris para análise de HPAs. Fotos: 

Adriana M. Z. Ramalho  

Antes de chegar ao Laboratório da Central de Análises, as amostras são 

identificadas ainda em campo, através de um Termo de Custódia, que compreende a 

documentação das informações relacionadas a cada amostra coletada para propósitos 
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analíticos (SAUBER SYSTEM AMBIENTAL, 2012). As informações incluem nome 

do posto e localização, número do projeto, data da coleta, especificações das amostras, 

tipo de análise requisitada, bem como as condições climáticas durante a coleta. Essas 

informações serão geradas no site do registro de entrada de amostras do NUPPRAR 

(Apêndice A). 

2.3.2.2 Investigação confirmatória detalhada 

A Investigação Confirmatória Detalhada ocorre quando da Investigação 

Preliminar de Passivo Ambiental, os resultados das análises químicas do solo e/ou água 

do empreendimento apresentar indícios de contaminação (CETESB, 2004). Esta etapa é 

a primeira do processo de recuperação de áreas contaminadas, pois nela será necessário 

definir as medidas que deverão ser adotadas, para resguardar de imediato os possíveis 

receptores de risco (população, meio ambiente e bens a proteger, como poços de 

abastecimento públicos) identificados no entorno da área (ibid, 2004).  

As medidas poderão ser (CETESB, 2004):  

• Isolamento da área; 

• Restrição de uso do solo; 

• Restrição de consumo de águas superficiais ou subterrâneas; 

• Remoção imediata de resíduos, solos contaminados ou gases do subsolo; 

• Monitoramento ambiental; 

• Monitoramento de explosividade. 

A semelhança entre as etapas de Investigação Confirmatória e de Investigação 

Detalhada (em Natal) é que ambas possuem coleta de amostras de solo e de água 

subterrânea para análises em laboratório, porém, o objetivo da primeira é apenas 

confirmar a presença de contaminação na área suspeita, enquanto o da segunda é 

delimitar a pluma de contaminação.  

Na Investigação Detalhada da área com indícios de contaminação, aumenta-se o 

número de sondagens a trado para coletas de amostras de solo a cada metro de 

profundidade. As amostras coletadas são colocadas em sacos de polietileno e mantidas 

resfriadas por 10 minutos, logo em seguidas é medido o VOC. Esse procedimento 

continua enquanto as amostras de solos apresentarem valores significantes de VOC, 

caso atinja o lençol, se instalam poços de monitoramento para coleta de água, a fim de 
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delimitar tridimensionalmente as plumas de contaminação no meio físico (fase retida do 

contaminante no solo, fase livre de combustíveis sobrenadante no aquífero e fase 

dissolvida na água subterrânea) a partir das concentrações das substâncias químicas de 

interesse (Resolução CONAMA nº 420/2009), e avaliar a necessidade de adoção de 

medidas de intervenção (como a remoção da fase livre). A Figura 2.20 apresenta a 

representação gráfica das plumas de contaminação na área de um posto revendedor de 

combustível utilizando um software CAD.  

 
 
Figura 2.20: Representação gráfica das plumas de contaminação de Benzeno nas fases retida e 

dissolvida, bem como a fase livre, na área de um posto revendedor. 

Para CETESB (2004), nesta etapa, deve-se buscar a compreensão dos seguintes 

aspectos:  

“A geologia e a hidrogeologia regional e local; a natureza e a extensão da 
contaminação; a evolução da contaminação no tempo e no espaço (ex.: taxa 
de propagação dos contaminantes aos poços de abastecimento público); e as 
rotas de migração de contaminantes, vias de exposição e receptores de risco. 
Tem como finalidade subsidiar a avaliação de risco e a remediação, através 
da concepção de um projeto tecnicamente adequado, legalmente cabível e 
viável, para cada caso de contaminação, visando prevenir danos presentes e 
futuros à saúde e segurança pública, ao meio ambiente e outros bens a 
proteger”. 

E com base nos resultados obtidos da investigação confirmatória detalhada, 

deverá ser elaborado um modelo conceitual consolidado (Figura 2.21) que considere: 
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“as características das fontes primárias de contaminação, dos receptores, dos 
cenários de exposição e das medidas de intervenção a serem implantadas. 
Devendo ser representada no modelo conceitual a situação determinada após 
a realização da investigação detalhada e a situação esperada após a aplicação 
das medidas de intervenção a serem implantadas e definidas no plano de 
intervenção” - Termo de Referência da SEMURB (2010). 

 

Figura 2.21: Exemplo de um modelo conceitual para sites. 
Fonte: The Oklahoma Corporation Commission (2008). 

2.3.2.3 Investigação confirmatória complementar 

Para complementar as investigação do passivo ambiental nas etapas de avaliação 

preliminar e investigação confirmatória detalhada, coletas de solo e água foram 

realizadas nas cavas de tanques removidos, bem como nas caixas separadoras de água e 

óleo, relatados a seguir. 

2.3.2.3.1 Coleta de solo em cavas de tanques removidos 

Quando tanques de armazenamento subterrâneo de combustíveis apresentam 

vazamentos, devem ser desativados e removidos, após serem inertizados com 

nitrogênio, como mostram as Figura 2.22, 2.23 e 2.24, e substituídos por tanques novos 

(a norma ABNT NBR 14973/2003 estabelece os procedimentos para remoção de 

tanques). A coleta de amostras na cava de tanques removidos, como mostra a Figura 

2.25, é uma ótima oportunidade para confirmar a contaminação no solo através de 

métodos de screening in loco (Figura 2.26) e em laboratório (Figura 2.27).  
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Figura 2.22: Tanques sendo inertizados com N2 para posterior remoção. Foto: Adriana M. Z. 
Ramalho. 

 

 

Figura 2.23: Remoção de Tanque. Foto: Adriana M. Z. Ramalho. 

Para o processo de remoção de tanques subterrâneos, é necessária a realização de 

no mínimo 9 medições de gases para cada cava de tanque removido, de acordo com os 

seguintes critérios da SEMURB (2010c): 

•••• 1 ponto de medição de gases a meia altura e meia largura da cava em cada 

extremidade do tanque (calota); 

•••• 4 pontos de medição de gases, sendo dois em cada parede lateral, a meia 

altura, alinhados com os pontos de carga (enchimento) e sucção (saída de 

produto); 

•••• 3 pontos de medição no fundo da cava, sendo um na projeção do ponto de 

carga e o outro na projeção do ponto de sucção e 1 no meio. 
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A Figura 2.24 indica a localização dos pontos de medição.  

 

Figura 2.24: Indicação dos pontos de medição de gases na cava do tanque.  
Fonte: SEMURB, 2011. 

Caso seja constatada a presença de combustível ou óleo lubrificante no solo ou 

sobrenadante na água, eventualmente presente no interior da cava, é suficiente para que 

a área seja declarada contaminada (SEMURB, 2010c).  

Nessa situação, deve ser efetuada a recuperação do produto e, 

concomitantemente, realizada a investigação detalhada da área (ibid, 2010c). 

 

Figura 2.25: Coleta de solo na cava de tanques. Foto: Adriana M. Z. Ramalho. 
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Figura 2.26: Análise de VOC em amostras de solo da cava de tanques removidos. Foto: 
Adriana M. Z. Ramalho. 

 

 
 

Figura 2.27: Amostras envasadas e encaminhadas para laboratório para análises de BTEX, 

HPA e TPH. Foto: Adriana M. Z. Ramalho. 

 
2.3.2.3.2 Coleta de água na caixa separadora de água e óleo (SAO) 

Quando o combustível é derramado na pista de abastecimento, ou na área de 

descarga de combustíveis, ou na existência de efluentes de lavagem de veículos 

contaminados com óleo lubrificante, estes são direcionados para a caixa SAO (Figura 

2.28), cuja finalidade é separar a água e o óleo, antes do descarte desses efluentes, 

evitando a contaminação do solo. O efluente de saída da caixa SAO deve estar dentro 

dos limites da Resolução CONAMA 430/2011, ou seja, o teor de óleos minerais deve 

ser igual ou menor 20 mg.L-1. A Caixa SAO deve passar por manutenções periódicas a 

fim de assegurar o desempenho do funcionamento do sistema. A limpeza e a 

manutenção dessas caixas devem ser realizadas por empresa especializada e 

devidamente licenciada para a atividade, a qual dará destinação final adequada aos 
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resíduos contaminados com óleo (adaptado de RGE, 2012). Em geral, a limpeza é 

realizada por um caminhão auto vácuo que realiza a sucção dos efluentes líquidos 

(adaptado de RGE, 2012). 

Assim, um dos procedimentos complementares adotados na investigação de 

passivo em Natal foi à coleta do efluente de saída da caixa SAO (Figura 2.29), com 

vistas a verificar o seu desempenho.  

 
 

 
 

 
 

Figura 2.28: Efluente na caixa SAO (caixa separadora de água/óleo). Fotos: Adriana M. Z. 
Ramalho. 

 

  
 

Figura 2.29: Coleta de água na saída da Caixa SAO. Fotos: Adriana M. Z. Ramalho. 
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2.3.3 Análise de risco à saúde humana  

Para o IPT (2012), as áreas contaminadas muitas vezes apresentam riscos 

toxicológicos e cancerígenos às pessoas situadas no seu entorno, os quais devem ser 

quantificados, Este órgão ressalta que: 

“Com adensamento e proximidade de núcleos urbanos e industriais, torna-se 
necessária uma fiscalização mais efetiva por parte dos órgãos ambientais em 
relação às áreas contaminadas e ao potencial risco à saúde das pessoas que 
estão em suas proximidades” (IPT, 2012). 

A estatística mundial mostra que 25% da população venha desenvolver câncer 

naturalmente (adaptado de MAXIMIANO, 2011). O risco adicional conservador a este 

valor considera a probabilidade de ocorrência de câncer de 10-6 (ou seja, 1 caso 

adicional de câncer para 1 milhão de habitantes exposta a uma determinada área 

contaminada), ou seja, 0,250001(adaptado de MAXIMIANO, 2011).  Para Santos 

(2009), o risco potencial à saúde, devido a um efeito carcinogênico, existirá quando este 

for maior que 10-6.  
Para que uma população esteja exposta ao risco, devem existir três condições: as 

fontes de contaminação, as vias de exposição (ou caminhos, ou rotas) e receptores - 

eliminando uma dessas condições, o risco deixará de existir (ver Figura 2.30).  

CONTAMINAÇÃO ↔ VIA DE EXPOSIÇÃO ↔ RECEPTORES 

 

Figura 2.30: Condições para existência do risco. 
Fonte: Maximiano (2011). 

 
Assim, o processo de Avaliação de Risco Toxicológico qualitativo e/ou 

quantitativo determina as chances de ocorrência de efeitos adversos à saúde, decorrentes 



Tese de doutorado PPGCEP/ UFRN                                                                                                           

 

Adriana Margarida Zanbotto Ramalho                                                                                                    57 
 

da exposição humana a áreas contaminadas por substâncias perigosas (MAXIMIANO, 

2011). Sendo este: 

“Um procedimento tecnicamente defensável e conceitualmente sustentável 
voltado para o desenvolvimento de metas de remediação para áreas 
contaminadas que protejam a saúde humana e que seja aplicável técnica e 
financeiramente. Defensável e sustentável porque envolve várias áreas de 
conhecimentos (evidenciados na Figura 2.31) para respaldar a Avaliação de 
Risco” (MAXIMIANO, 2011).  
 

 

Figura 2.31: Abordagem científica que sustentam a avaliação de risco.  
Fonte: Maximiano (2011). 

 
A determinação e caracterização do risco são feitas pela análise das informações 

relativas à área contaminada, através da (SANTOS, 2009): 

•••• “Avaliação da exposição (estimativa da magnitude, frequência e duração 
da exposição, rotas e vias de exposição); 
•••• Avaliação da toxidade (existência de efeitos adversos à saúde como 
câncer, não câncer e efeitos sobre o desenvolvimento); 
•••• E a caracterização do risco (tolerável ou não)”  

De acordo com SANTOS (2009), o método para avaliação de risco, 

mundialmente empregado em cenários com vazamento de hidrocarbonetos de petróleo, 

é o RBCA (do inglês Risk Based Corrective Action, ou Ação Corretiva Baseada no 

Risco- ACBR). 

“Este método foi desenvolvido pela agência americana ASTM (American 
Society for Testing and Materials) e descrito nas normas ASTM E1739/95 
(Standard Guide for Risk-Based Corrective Action/RBCA Applied at 
Petroleum Release Sites) e ASTM E1912/98 (Standard Guide for Accelerated 
Site Characterization for confirmed or Suspected Petroleum Releases) ” 
(SANTOS, 2009).  

Assim, a Ação Corretiva Baseada no Risco à saúde humana são estratégias de 

ação corretiva que categoriza áreas contaminadas de acordo com o risco e estabelece 
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metas de remediação com níveis adequados de ação e fiscalização (GOVERNMENT 

OF MICHIGAN, 2012). Em síntese, essa ferramenta ajuda a (ibid, 2012):  

• Identificar as vias de exposição e receptores em um site (área contaminada); 

• Categorizar os sites segundo o risco; 

• Determinar o nível e a urgência da resposta necessária em um local; 

• Determinar o nível de supervisão adequada de um site; 

• Incorporar a análise de risco em todas as fases do processo de ação corretiva; 

• Selecionar medidas corretivas apropriadas e de baixo custo de adoção. 

Um alerta que o Governo do Michigan/EUA faz é que o RBCA não é um 

substituto de medidas corretivas, mas uma ferramenta para determinar a quantidade e a 

urgência de medidas necessárias; e também não deve ser manipulado para justificar a 

falta de ação em uma área contaminada ou para economizar dinheiro (GOVERNMENT 

OF MICHIGAN, 2012). 

No Brasil, o CETESB estabeleceu um procedimento padrão para Ação Corretiva 

Baseada no Risco em áreas contaminadas por derivados de petróleo na região de São 

Paulo, baseado nas normas ASTM. Isso foi feito a fim de que os dados não fossem 

manipulados para favorecer o poluidor. Assim, o procedimento adotado pelo CETESB 

considera dados regionais e meta de risco de 10-5, ou seja, se aceita o risco de que 1 em 

cada 100.000 habitantes sofra algum efeito adverso à saúde devido à exposição à 

contaminação. Já em Natal/RN, foram considerados dados locais para cada posto de 

combustível analisado e a meta de risco foi mais restrita, de 10-6 (1 a cada 1.000.000 

habitantes), cujos relatórios de análise de risco foram avaliados por peritos do 

Ministério Público. Considerando que Natal tem 800 mil habitantes, por esta meta, não 

se aceita que nenhum habitante sofra algum efeito adverso à saúde devido à exposição à 

contaminação. 

Nesse procedimento, a quantificação do risco à saúde humana, bem como no 

estabelecimento de metas de remediação, são realizadas por meio: 

“da integração das características dos contaminantes (mobilidade, 
solubilidade, volatilização etc.), do meio impactado (porosidade, gradiente 
hidráulico, condutividade hidráulica etc.), dos meios de transporte (água 
subterrânea, solo superficial, solo subsuperficial e ar), das vias de ingresso 
(ingestão, inalação e cutânea) e das populações potencialmente receptoras 
(massa corpórea média, expectativa de vida etc.)” (CETESB, 2012).  
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Os cenários de exposição considerados no procedimento ACBR/CETESB e que 

também são considerados no RBCA/ASTM, são:  

• Inalação, em Ambientes Abertos, de Vapores Provenientes do Solo 

Subsuperficial (Figura 2.32); 

• Inalação, em Ambientes Fechados, de Vapores provenientes do Solo 

Subsuperficial (Figura 2.33); 

• Inalação, em Ambientes Abertos, de Vapores provenientes da Água Subterrânea 

(Figura 2.34); 

• Inalação, em Ambientes Fechados, de Vapores provenientes da Água 

Subterrânea (Figura 2.35); 

• Ingestão, Contato Dérmico e Inalação de Vapores e Partículas, a partir do Solo 

Superficial Contaminado (Figura 2.36); 

• Ingestão de Água Subterrânea Contaminada a partir da Lixiviação do Solo 

Subsuperficial (Figura 2.37); 

• Ingestão de Água Subterrânea Contaminada (Figura 2.38); 

• Contato Dérmico com Água Subterrânea Contaminada a partir da Lixiviação do 

Solo Subsuperficial (Figura 2.39). 

 

 
 

Figura 2.32: Inalação, em Ambientes Abertos, de Vapores Provenientes do Solo Subsuperficial.  
Fonte: CETESB, 2012. 
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Figura 2.33: Inalação, em Ambientes Fechados, de Vapores provenientes do Solo 
Subsuperficial. Fonte: CETESB, 2012. 

 
 

 

Figura 2.34: Inalação, em Ambientes Abertos, de Vapores provenientes da Água Subterrânea.  
Fonte: CETESB, 2012. 

 

 
 
Figura 2.35: Inalação, em Ambientes Fechados, de Vapores provenientes da Água Subterrânea.  

Fonte: CETESB, 2012. 
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Figura 2.36: Ingestão, Contato Dérmico e Inalação de Vapores e Partículas, a partir do Solo 
Superficial Contaminado. Fonte: CETESB, 2012. 

 
 

 

Figura 2.37: Ingestão de Água Subterrânea Contaminada a partir da Lixiviação do Solo 
Subsuperficial. Fonte: CETESB, 2012. 

 
 

 

Figura 2.38: Ingestão de Água Subterrânea Contaminada.  
Fonte: CETESB, 2012. 
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Figura 2.39: Contato Dérmico com Água Subterrânea Contaminada a partir da Lixiviação do 
Solo Subsuperficial. Fonte: CETESB, 2012. 

 

2.3.4 Remediação de áreas contaminadas 

A partir dos objetivos da remediação definidos pela Avaliação de Risco à Saúde 

Humana, devem ser selecionadas as técnicas de remediação mais adequadas, entre as 

várias existentes, para o caso considerado (CETESB, 2010). 

Para a realização da etapa de investigação para remediação, devem ser 

desenvolvidos os seguintes trabalhos (ibid, 2010): 

• “levantamento das técnicas de remediação; 
• elaboração do plano de investigação; 
• execução de ensaios piloto em campo e em laboratório; 
• realização de monitoramento e modelagem matemática; 
• interpretação dos resultados; 
• definição das técnicas de remediação”. 

O plano de investigação se faz necessário para a implantação e execução de 

ensaios piloto em campo e em laboratório, cuja finalidade é (CETESB, 2010): 

“[...] testar a adequabilidade de cada uma das técnicas para conter ou tratar 
(reduzir ou eliminar) a contaminação, avaliar a eficiência e a confiabilidade 
destas, além de considerar aspectos legais e ambientais, custos e tempo de 
implantação e operação.  

2.3.4.1 Técnicas de remediação de solo e águas subterrâneas 

Segundo a U.S.EPA (2012a), existem alguns princípios fundamentais quando se 

trata de seleção de tecnologias de ação corretiva: 

1º) os objetivos primários em qualquer local onde ocorreu vazamento de 

petróleo são: interromper imediatamente a continuidade do vazamento, tomar 
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medidas para garantir que ele não irá recorrer, e recuperar emergencialmente a 

fase livre na subsuperfície do solo; 

2º) não existe um remédio "presumível". A seleção de uma tecnologia de 

medidas corretivas adequadas é uma decisão específica do local e pode haver 

mais de uma tecnologia que poderia ser apropriada para um determinado local;  

3º) uma tecnologia apropriada é aquela voltada totalmente à proteção à saúde 

humana e ao meio ambiente e cumpre os objetivos de remediação do local 

dentro de um prazo razoável;  

4º) os dados essenciais de uma área contaminada específica só pode ser derivada 

de uma avaliação abrangente desta. 

Assim, algumas tecnologias de limpeza alternativas têm se mostrado eficazes. 

Estas técnicas surgiram como opção ao Pump and Treat (bombeamento e tratamento) - 

processo físico de extração de águas subterrâneas contaminadas - e ao tratamento ex 

situ, ou seja, fora do local, como a escavação e eliminação do solo (U.S.EPA, 2012a). 

Tais técnicas estão descritas no Quadro 2.2. 

Quadro 2.2: Descrição das técnicas alternativas de remediação de áreas contaminadas e suas 
aplicações. 
 
TECNOLOGIA DESCRIÇÃO APLICAÇÃO 

 
TEMPO DE 

TRATAMENTO/ 
CUSTO 

Extração de 
Vapor do solo 

(Figura 2.40) 

É uma em tecnologia de correção in 
situ (no local) que reduz as 
concentrações dos constituintes 
voláteis do petróleo adsorvido na 
zona vadosa do solo. 

Aplicada para os produtos 
mais leves de petróleo (de 
caracterísitca volátil), tais 
como a gasolina. 

Tempo:  
6 meses a 2 anos 

Custo:  
U$ 20-50/ton solo 
 

Bioaeração 

(Figura 2.41) 

É uma tecnologia de remediação in 
situ que utiliza microrganismos 
indígenas para biodegradar 
constituintes orgânicos adsorvidos 
em solos na zona insaturada. 

Usado em locais com 
derrame de produtos 
petrolíferos mais pesados 
(ou seja, óleo diesel e 
combustível de aviação). 

Tempo:  
6 meses a 2 anos 

Custo:  
U$ 45-140/ton solo 

Biopilhas 

(Figura 2.42) 

Esta tecnologia envolve 
empilhamento de solos contaminados 
e estimula a atividade microbiana 
aeróbia dentro dos solos através da 
aeração e/ou minerais, nutrientes e 
umidade. A atividade microbiana 
reforçada resulta na degradação do 
petróleo adsorvido através de 
respiração microbiana.  

Eficaz na redução 
das concentrações de quase 
todos os componentes de 
produtos petrolíferos 
tipicamente encontrados 
em sítios com tanque de 
armazenamento 
subterrâneo. 

Tempo:  
6 meses a 2 anos 

Custo:  
U$ 30-90/ton solo 

Landfarming É uma técnica de remediação na 
superfície do solo que reduz as 
concentrações de constituintes de 

Eficaz na redução 
das concentrações de quase 
todos os componentes de 

Tempo:  
6 meses a 2 anos  
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(Figura 2.43) petróleo através de biodegradação. 
Esta tecnologia geralmente envolve a 
escação e depois o espalhamento de 
solos contaminados em uma fina 
camada e estimula a atividade 
microbiana aeróbia dentro dos solos 
através de arejamento e/ou a adição 
de minerais, nutrientes e umidade. 

produtos petrolíferos 
tipicamente encontrados 
em sítios com tanque de 
armazenamento 
subterrâneo. 

Custo:  
U$ 30-60/ton solo 

Dessorção 
térmica a baixa 
temperatura 

(Figura 2.44) 

É uma tecnologia corretiva ex situ 
(fora do local) que utiliza calor para 
separar fisicamente os 
hidrocarbonetos de petróleo dos solos 
escavados. Bombas de calor são 
utilizadas para aquecer solos a 
temperaturas suficientes para causar 
volatilização e dessorção dos 
constituintes (fisicamente separado) a 
partir do solo. 

Eficaz na redução das 
concentrações de produtos 
petrolíferos, incluindo a 
gasolina, os combustíveis 
para aviação, querosene, 
óleo diesel, óleos de 
aquecimento e óleos 
lubrificantes. Esta técnica 
é aplicável a constituintes 
que são voláteis a 
temperaturas tão grande 
como 650°C.  

Tempo:  
Muito rápido  

Custo:  
U$ 30-70/ton solo 
 

Air Sparging  

(Figura 2.45) 

É uma tecnologia de remediação in 
situ, que reduz as concentrações dos 
constituintes voláteis dos produtos de 
petróleo adsorvido no solo e 
dissolvido em águas subterrâneas. 
Esta tecnologia envolve a injecção de 
ar para dentro da subsuperfície da 
zona saturada, permitindo a 
transferência de hidrocarbonetos no 
estado dissolvido para uma fase de 
vapor.  

Eficaz na redução das 
concentrações de 
compostos orgânicos 
voláteis (VOC). É 
aplicável aos constituintes 
da gasolina (BTEX), 
porque eles são fáceis de 
transferir a fase dissolvida 
para a fase gasosa. 

Tempo:  
1 a 3 anos 

Custo:  
U$ 20-50/ton solo 

Biosparging 

(Figura 2.46) 

É uma tecnologia de remediação in 
situ que utiliza microrganismos 
indígenas para biodegradar 
constituintes orgânicos na zona 
saturada. Em biosparging, o ar (ou 
oxigênio) e nutrientes (se necessário) 
são injetados na zona saturada para  
aumentar a atividade biológica dos 
microrganismos indígenas. Esta 
técnica pode ser utilizada para reduzir 
as concentrações de constituintes de 
petróleo que são dissolvidos em 
águas subterrâneas, adsorvidos no 
solo abaixo do nível da água e dentro 
da franja capilar. 

Frequentemente, usado em 
locais onde houve derrame 
de óleo diesel, querosene 
de aviação e gasolina.  
 

Tempo:  
6 meses a 2 anos  

Custo:  
Competitivo 

Atenuação 
Natural 
Monitorada 

(Figura 2.47) 

Refere-se à dependência dos 
processos naturais de atenuação 
(dentro do contexto de limpeza do 
site cuidadosamente controlada e 
monitorada) para alcançar os 
objetivos específicos de remediação 
do local dentro de um prazo que seja 
razoável quando comparado ao 
oferecido por outros métodos mais  
ativos. O longo prazo de 

É utilizado para a pluma de 
contaminante diluída. 

Tempo:  
Pode ser longo o 
período de tempo 
necessário para 
mitigar os 
contaminantes 

Custo:  
Menor custo  
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monitoramento de desempenho é um 
componente fundamental neste tipo 
de remediação, daí a ênfase no 
"monitoramento" no termo 
"atenuação natural monitorada". 

 

 

 

Biorremediação 

(Figura 2.48) 

É uma tecnologia que estimula o 
crescimento e a reprodução de 
microrganismos indígenas para 
melhorar a biodegradação dos 
constituintes orgânicos na zona 
saturada. A biorremediação 
geralmente requer um mecanismo 
para estimular e manter a atividade 
desses microrganismos, como: 
receptores de elétron (nitrato, 
oxigênio); nutrientes (nitrogênio, 
fósforo) e fonte de energia (carbono). 

Eficaz para toda a gama de 
hidrocarbonetos de 
petróleo. 

Tempo:  
Curto, dentre as 
técnicas de 
remediação 
disponíveis.  
 
Custo:  
Custo baixo  dentre 
as técnicas de 
remediação 
disponíveis. 

Extração 
multifásica 

(Figuras 2.49) 

É uma tecnologia in situ que utiliza 
bombas para remover várias 
combinações de águas subterrâneas 
contaminadas, produtos de petróleo 
de fase separada e vapor de 
hidrocarbonetos para subsuperfície. 
Os líquidos extraídos e os vapores 
são recolhidos e tratados para 
eliminação ou re-injeção para a 
subsuperfície (onde é permissível). O 
sistema de extração multifásica pode 
ser eficaz na remoção de produto de 
fase livre para a subsuperfície, 
reduzindo assim concentrações de 
hidrocarbonetos de petróleo, tanto 
das zonas saturadas e não saturadas 
do subsolo. 

Pode ser eficaz na remoção 
de produto de fase livre 
para a subsuperfície, 
reduzindo assim 
concentrações de 
hidrocarbonetos de 
petróleo, tanto das zonas 
saturadas e não saturadas 
do subsolo. 

Tempo:  
6 meses a 2 anos  

Custo:  
Caro para 
implementar.  

Biorremediação 
aeróbia 
aprimorada 

(Figura 2.50) 

 

As tecnologias de biorremediação 
aeróbia aprimorada são utilizadas 
para acelerar naturalmente a 
biorremediação in situ de 
hidrocarbonetos de petróleo e alguns 
combustíveis oxigenados, tais como 
MTBE, por microrganismos 
indígenas no subsolo. Estas 
tecnologias incluem: biosparging; 
bioventing; uso de compostos que 
liberam oxigênio; injeção de oxigênio 
puro; infiltração de peróxido de 
hidrogênio; e injeção ozônio. Estas 
tecnologias trabalham fornecendo 
uma fonte suplementar de oxigênio 
para a subsuperfície, que torna-se 
disponível para degradação dos 
hidrocarbonetos por bactérias 
aeróbias. 

Esta tecnologia é mais 
frequentemente utilizada 
em sítios com produtos de 
petróleo de peso médio. 

Tempo:  
Tempo maior de 
reparação quando 
comparados a 
técnicas mais 
agressivas. 

Custo:  
Relativamente 
barato. 

Oxidação 
Química 

A decomposição de contaminantes de 
petróleo e destruição in situ pode ser 
conseguida utilizando oxidantes 

Tecnologias químicas de 
oxidação são empregadas 
para tratar pequenas áreas 

Tempo:  
Rapida destruição 
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(Figura 2.51) químicos (Peróxido de Hidrogênio/ 
Reagente Fenton, Ozônio, 
Permanganato de potássio). Em 
contraste com outras tecnologias de 
remediação, a eliminação dos 
contaminantes pode ser vista em 
períodos curtos de tempo (semanas 
ou meses). Sendo o tempo de contato 
suficiente com os contaminantes 
orgânicos, os oxidantes químicos 
podem ser capazes de converter a 
massa de hidrocarbonetos de petróleo 
em dióxido de carbono e água em 
última análise, reduzindo de forma 
irreversível as concentrações de 
hidrocarbonetos de petróleo no solo e 
nas águas subterrâneas.  

fonte, onde a massa do 
petróleo é mais 
concentrada. 

dos contaminantes. 

Custo:  
U$ 190–660/ ton 
solo. Entretanto, 
reduz os custos com 
monitoramento e 
operação. 

 
Fontes: U.S.EPA (2012 b; 2012 c; 2012 d; 2012 e; 2012 f; 2012 g; 2012 h; 2012 i; 2012 j; 2012 
l; 2012 n; 2012 m). 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.40: Extração de vapor do solo – SVE. Fonte: Silva (2011). 
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Figura 2.41: Bioaeração. Fonte: U.S.EPA (2012c). 
 
 
 

 

 
Figura 2.42: Biopilhas. Fonte: U.S.EPA (2012d). 
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Figura 2.43: Landfarming. Fonte: U.S.EPA (2012e). 

 

 

Figura 2.44: Dessorção térmica a baixa temperatura. Fonte: U.S.EPA (2012f). 
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Figura 2.45: Sistema Air Sparging com SVE. Fonte: U.S.EPA (2012g). 
 
 
 

 

 Figura 2.46: Sistema Biosparging com SVE. Fonte: U.S.EPA (2012h). 
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Figura 2.47: Atenuação Natural Monitorada – ANM. Fonte: REMAS (2011). 

 

 

 

 

Figura 2.48: Sistema de Biorremediação in situ em águas subterrâneas.  Fonte: U.S.EPA 
(2012j). 
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Figura 2.49: Sistema de Extração Multifásica com Única Bomba. Fonte: U.S.EPA (2012l). 
 
 

 
 

Figura 2.50: Sistema típico de biorremediação aeróbia aprimorada usando compostos que 
liberam oxigênio. Fonte: U.S.EPA (2012m).  
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Figura 2.51: Oxidação química in situ. Fonte: Regenesis (2012). 
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CAPÍTULO III:

Estado da Arte
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3. Estado da arte 

Este estado da arte será dividido em quatro tópicos: 

• No primeiro tópico será apresentado o gerenciamento de áreas contaminadas a 

nível governamental por países. Onde serão abordadas as ações desenvolvidas 

na Holanda, Alemanha, EUA e Brasil. Estes países influenciaram a legislação 

brasileira. No Brasil, será dada ênfase aos estados de São Paulo (pioneiro no 

Brasil), Mato Grosso do Sul (este Estado usa técnicas de geoprocessamento para 

auxiliar no licenciamento ambiental e proteção de poços de abastecimento 

público) e a ação do Ministério Público no Rio Grande do Norte (foco deste 

trabalho); 

• No segundo tópico serão apresentados trabalhos científicos envolvendo 

investigações de passivo ambiental; 

• No terceiro tópico serão apresentados trabalhos científicos envolvendo análises 

de risco à saúde humana; 

• E no quarto e último tópico serão apresentados trabalhos científicos envolvendo 

as diversas técnicas de remediação de áreas contaminadas. 

3.1 Gerenciamento de áreas contaminadas a nível governamental por 

países 

3.1.1 Holanda 

3.1.1.1 Legislação Holandesa 

As especificações para o uso do solo na Holanda permitiu que a descontaminação 

do solo alcançasse os melhores padrões do mundo. As normas holandesas não 

derivaram de métodos ecotoxicológicos, mas de outras exigências de qualidade, tais 

como: água potável, normas alimentares e outros. Possui uma abordagem interativa que 

estabelece padrões totalmente baseados em relações causa-efeito (EPELBAUM & 

CLÁUDIO, 2012). Dois princípios regem a proteção dos solos na Holanda 

(EPELBAUM & CLÁUDIO, 2012): 

• Multifuncional: o uso atual do solo não deve afetar qualquer possibilidade de 

usos potenciais no futuro; 
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• Poluidor-pagador: a organização ou indivíduo que gerou a poluição é 

responsável pelo pagamento e remoção da poluição, a menos os financeiramente 

incapazes de fazê-lo. 

O conceito de multifuncionalidade do solo foi estabelecido em 1987, por meio da 

promulgação da Lei de Proteção do Solo (Soil Protection Act) pelo governo federal 

holandês (CETESB, 2001). Para atender a essa lei, o Ministério de Planejamento 

Territorial e Meio Ambiente da Holanda (VROM), publicou em 1994 a nova proposta 

de valores de qualidade do solo e da água subterrânea, cuja a característica principal é: 

“A criação de três valores distintos de qualidade para os compartimentos 
ambientais [ver tabelas de 3.1 a 3.4], chamados de STI que significam: 

• Valor de referência (S): indica um nível de qualidade do solo e da água 
subterrânea que permite considerá-los “limpos”, considerando-se a sua 
utilização para qualquer finalidade. 
• Valor de intervenção (I): indica um nível de qualidade do solo acima do 
qual existem riscos para a saúde humana e para o ambiente. A ultrapassagem 
desse valor em um volume de solo de 25 m3 ou em 100 m3 de água 
subterrânea, indica a necessidade de implementação na área avaliada de ações 
voltadas para a sua remediação. 

• Valor de alerta (T): é um valor médio entre os dois primeiros S e I. Ele 
indica que já ocorreu certa alteração que diminuiu, ainda que pouco, as 
propriedades funcionais do solo, sendo necessária uma investigação 
detalhada na área para quantificação dessa alteração” (CETESB, 2001). 

Tabela 3.1: Valores referenciais para benzeno no solo, considerando-se um teor de argila e de 

matéria orgânica de 0%. 

Parâmetro Concentração em peso seco (mg.kg-1) 

S T I 

Benzeno 0,01 0,11 0,20 

 Fonte: CETESB, 2001. 

 

Tabela 3.2: Valores referenciais para benzeno no solo, considerando-se um teor de argila de 

25,0% e de matéria orgânica de 10,0%. 

Parâmetro Concentração em peso seco (mg.kg-1) 

S T I 

Benzeno 0,05 0,53 1,00 

Fonte: CETESB, 2001. 

 

 



Tese de doutorado PPGCEP/ UFRN                                                                                                           

 

Adriana Margarida Zanbotto Ramalho                                                                                                    76 
 

Tabela 3.3: Valores referenciais para benzeno na água subterrânea, considerando-se um solo 

com teor de argila e de matéria orgânica de 0%. 

Parâmetro Concentração em peso seco (mg.L-1) 

S T I 

Benzeno 0,2 15 30 

Fonte: CETESB, 2001. 

 

Tabela 3.4: Valores referenciais para benzeno na água subterrânea, considerando-se um solo 

com teor de argila de 25,0% e de matéria orgânica de 10,0%. 

Parâmetro Concentração em peso seco (mg.L-1) 

S T I 

Benzeno 0,2 15 30 

Fonte: CETESB, 2001. 

3.1.1.2 Estatísticas de áreas contaminadas na Holanda 

Em 1988, mais de 7.500 áreas contaminadas foram identificadas na Holanda, 

cobrindo cerca de 20% da área do país (EPELBAUM & CLÁUDIO, 2012). Em 2004, 

de acordo com Center for Ecological Risk Assessment (2007), foram identificadas 

710.000 áreas potencialmente contaminadas, das quais 60.000 precisam remediar 

urgentemente. O orçamento previsto para remediá-las corresponde entre 10 a 12 bilhões 

de euros, com expectativa de concluí-lás entre 2040 a 2045, uma vez que orçamento 

anual destinado para este fim é de apenas 0,4 bilhões de euros (50% do governo e 50% 

de partes privadas). Anualmente são realizadas de 1200 a 1500 remediações (isto 

corresponde entre 200 a 300 hectares) e 1400 a 1600 investigações de passivo.  

Com base no inventário realizado em 2004 (CENTER FOR ECOLOGICAL RISK 

ASSESSMENT, 2007): 

• 50%  das remediações foram em solo e águas subterrâneas, 40% só em águas 

subterrâneas e 10% só em solos; 

• 40% das remediações são em locais com alto risco de susceptibilidade (áreas de estar 

com jardins, áreas onde as crianças brincam, casa com jardins), 20% inseridas na 

natureza e agricultura, 40% em edifícios, indústria e infra-estrutura. 

• 65% das remediações foram em áreas urbanas, 20% em áreas rurais e 15% em 

parques industriais. 
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• Na distribuição dos sites, por segmento, que possui acompanhamento na remediação, 

os postos de revenda de combustíveis representam 6,2% e os custos estimados são de 

12,4%. 

3.1.2 Alemanha 

A investigação e remediação de solos contaminados na Alemanha também são 

muito avançadas. Além dos níveis elevados de industrialização deste século, o país 

também sofreu muitos atentados durante as duas Guerras Mundiais, em ocasiões que 

certamente o solo foi poluído de várias maneiras. Como agravante, se deve lembrar que 

a maior parte do fornecimento de água do país vem de fontes subterrâneas. Esta situação 

justifica o comportamento alemão em relação à contaminação do solo como um dos 

mais rigorosos países nesta matéria (EPELBAUM & CLÁUDIO, 2012). 

A política de proteção do solo na Alemanha é regida pelo princípio da prevenção 

ambiental e o risco à saúde humana causada pela contaminação do solo e das águas 

subterrâneas. Portanto, a investigação do solo e sua remediação são estabelecidas de 

acordo com os episódios de contaminação do solo, onde as decisões são baseadas nas 

avaliações de risco da contaminação. Além disso, os custos de limpeza são sempre 

levados em consideração, de modo se eles são aceitáveis em relação aos benefícios 

obtidos (EPELBAUM & CLÁUDIO, 2012). 

3.1.2.1 Legislação Alemã 

A lei federal Alemã de proteção do solo de 1998 dispõe (CETESB, 2001): 

“sobre a atuação do Estado em caso de alterações nocivas ao solo, definindo-
as como modificações das condições física, química e biológica do solo, 
levando a prejuízos o homem e a sociedade. Ela define o "risco" como dano 
persistente da função natural do solo e estabelece a definição de áreas 
suspeitas de contaminação e áreas contaminadas [como mostra o quadro 
3.1]”. 

Quadro 3.1: Definições de áreas contaminadas e suspeitas de contaminação. 

Áreas suspeitas de 

contaminação (AS) 

 

• Lixões desativados, onde resíduos foram manuseados, 
armazenados e depositados; 

• Terrenos de estabelecimentos/instalações (industriais) 
desativados e áreas de uso comercial, nos quais foram manuseadas 
substâncias com risco ambiental. 

Áreas contaminadas (AC) • Áreas que podem causar poluição do solo ou outros riscos ao 
bem-estar público e individual. 

Fonte: CETESB, 2001. 
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Os aspectos centrais na questão de áreas contaminadas abordados na Lei de 

Proteção do Solo alemã são (CETESB, 2001): 

•“Obrigatoriedade de levantamento e cadastramento de áreas suspeitas de 
contaminação (AS) pelo órgão público responsável; 
• definição do responsável:  

− causador ou seu sucessor;  
− proprietário ou arrendatário, locatário; 

• elaboração de um plano de remediação pelo responsável pela contaminação; 
• obrigatoriedade do responsável pela contaminação de realizar a remediação; 
• obrigatoriedade de informação ao público; 
• obrigatoriedade de colaboração e acesso aos dados relevantes do 
responsável; 
• obrigatoriedade de monitoramento”. 

De forma a avaliar a necessidade de medidas corretivas do solo e águas 

subterrâneas, as autoridades alemãs adotam a "Lista holandesa" como referência 

(através da regulamentação da Lei de Proteção do Solo e de áreas contaminadas/ 1999) 

– adaptado de Epelbaum & Cláudio, 2012.  

Esta lei traz como instrumento central, para a investigação e avaliação de áreas 

suspeitas de contaminação, uma lista de valores-limite, os chamados valores de 

investigação e valores de intervenção, bem como as exigências para amostragem, 

análise e controle de qualidade na investigação. Em conjunto com essa regulamentação, 

a lei federal é um instrumento completo dando orientação para todos os envolvidos 

responsáveis pela questão de áreas contaminadas (CETESB, 2001). 

3.1.2.2 Estatísticas de áreas contaminadas na Alemanha 

 O número de sites sob suspeita de contaminação na Alemanha é de 272.760, 

áreas declaradas remediadas é de 13622 e as áreas que estão sob remediação é de 18533 

(FRAUENSTEIN, 2007). De acordo com a European Environment Agency (2012), 

apesar do "poluidor-pagador" ser geralmente aplicado, uma soma enorme de dinheiro 

público tem que ser disponibilizados para financiar atividades de remediação em sites 

contaminados, sendo um fator comum em toda a Europa. Frauenstein (2007) estima que 

cerca de 500 milhões de Euros do dinheiro público são gastos por ano na Alemanha. A 

figura 3.1 mostra que este país é um dos que menos investe em remediação, os custos 

são um pouco mais de 0,6 euros per capita; já a Holanda é o país que mais gasta com 

remediação, cerca 35 euros per capita. 
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Figura 3.1: Gastos anuais com remediação em sítios contaminados em países europeus. Fonte: 
European Environment Agency (2012). 

3.1.3 EUA 

3.1.3.1 Legislação Norte Americana 

Os principais programas de investigação e remediação de áreas contaminadas 

americanos foram criados a partir de decretos federais. Podendo-se destacar (CETESB, 

2012):  

• “O Superfund é o principal programa americano, foi instituído em 1980, 
pelo decreto “Comprehensive Environmental Response, Compensation, and 
Liability Act” (CERCLA), visando remediar as chamadas áreas órfãs, cujos 
riscos à saúde da população ou ao meio ambiente são reconhecidamente 
elevados e onde não existe um responsável identificado ou o responsável 
identificado não possui condições financeiras para arcar com os custos de 
investigação e remediação. Dados detalhados sobre este programa podem ser 
encontrados na publicação An Analysis of State Superfund Programs – 50-
State Study, 2001 Update do Environmental Law Institute - ELI; 

• Além do “Superfund”, com base no decreto “Resource Conservation and 
Recovery Act” (RCRA), instituído em 1976, foram criados outros programas 
federais voltados à remediação de áreas contaminadas em empreendimentos 
onde estão sendo ou foram desenvolvidas atividades de tratamento, produção, 
armazenamento ou disposição final de resíduos ou substâncias perigosas. 
Como os programas: 

− Underground Storage Tanks – UST: endereçado à remediação de áreas 
contaminadas por substâncias provenientes de tanques subterrâneos de 
armazenamento, principalmente de combustíveis, 

− Brownfields: a investigação e viabilização da reutilização de propriedades 
para novos usos”. 
−  
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3.1.3.2 Critérios para remediação 

Os critérios adotados para identificar a necessidade de medidas corretivas são 

análogos aos da Alemanha e estão baseados nos efeitos das causas de contaminação e os 

riscos sobre a saúde humana e o ambiente. As concentrações seguras das substâncias 

químicas na água, solo e ar são calculados de acordo com as vias e doses de exposição, 

de modo a não afetar os homens ou o meio ambiente (U.S.EPA, 1989 apud 

EPELBAUM & CLÁUDIO, 2012.). 

A U.S.EPA federal vem estudando os efeitos de elementos/substâncias na saúde. 

Como exemplo, relacionados à contaminação por hidrocarbonetos de petróleo, 

poderíamos mencionar os estudos sobre o benzeno, etilbenzeno, tolueno e xileno. A 

USEPA na Califórnia também utiliza outros parâmetros como referência para a 

investigação de solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo: TPH – Total 

Petróleo Hidrocarbonetos e VOC - Compostos Orgânicos Voláteis no ar subsuperficial 

(EPELBAUM & CLÁUDIO, 2012.). 

3.1.3.3 Estatísitcas de áreas contaminadas nos Estados Unidos 

O programa “Superfund” possui um cadastro de áreas contaminadas denominado 

CERCLIS e uma lista das áreas consideradas prioritárias para remediação denominada 

NPL (CETESB, 2012), cujas informações disponíveis que se destacam estão no Quadro 

3.2, bem como as informações de outros programas como RCRA, UST e Browsfield. 

Quadro 3.2: Dados dos programas de investigação e remediação de áreas contaminadas 

americanos. 

SUPERFUND 
CERCLIS 

• Cerca de 11.500 áreas contaminadas, com riscos relativamente mais baixos, 
permanecem no cadastro CERCLIS aguardando uma ação; 

• A partir do início da década de 90, cerca de 33.000 áreas contaminadas foram 
retiradas do cadastro CERCLIS, por apresentarem baixos riscos à saúde da 
população e ao meio ambiente, não se justificando a utilização dos recursos do 
Superfund. Essas áreas foram encaminhadas para programas estaduais de 
revitalização, conhecidos como programas brownfields”.  

NPL 
• Entre 1980 e 2004 foram registradas na NPL 1.518 áreas contaminadas, das 

quais 926 já tiveram a remediação concluída; 

RCRA • Implementou da remediação em 3.800 áreas contaminadas em áreas 
industriais de tratamento e disposição de resíduos. 

Underground Storage Tanks 
(UST) 

• Registrou, desde 1984, 439.385 áreas contaminadas, das quais 303.120 foram 
remediadas. 

Brownfields 

• Até 2003, apoiaram a investigação e viabilização da reutilização de 4.500 
propriedades, proporcionando mais de 6,5 bilhões de dólares de investimento 
proveniente da iniciativa privada na revitalização de áreas industriais ou 
comerciais abandonadas para novos usos (residencial, lazer, industrial ou 
comercial). 

Fonte: CETESB, 2012. 
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A publicação “An Analysis of State Superfund Programs – 50 State Study, 2001 

Update” cita que os estados americanos proporcionaram o encerramento de, 

aproximadamente, 29.000 remediações, desde o início de seus programas. Além disso, 

até o ano de 2.000, foram registradas 63.000 áreas contaminadas em todos os estados 

americanos, sendo necessárias ações para remediação em 23.000 delas (CETESB, 

2012). 

3.1.4 Brasil 

3.1.4.1 Legislação federal para áreas contaminadas  

No Brasil, a resolução CONAMA n° 420/2009 dispõe sobre critérios e valores 

orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e 

estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas 

substâncias em decorrência de atividades antrópicas (feitas pelo homem). A Tabela 3.5 

mostra a lista de valores orientadores de contaminantes típicos da gasolina e do diesel 

para solos em áreas urbanas e águas subterrâneas da Resolução n°420/09. 

Tabela 3.5: Lista de valores orientadores de contaminantes típicos da gasolina e do diesel para 
solos em áreas urbanas e águas subterrâneas da Resolução n°420/09 e Decisão de Diretoria n° 
010/2006/CETESB. 

Substância 

Solo  
(mg.kg-1 de peso seco) 

Área Urbana 

Água subterrânea  
(µg.L-1) 

 

Hidrocarbonetos aromáticos voláteis 
Benzeno 0,08 5 
Etilbenzeno 40 300 
Tolueno 30 700 
Xilenos 30 500 

Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 
Antraceno - - 
Benzo(a)antraceno 20 1,75 
Benzo(k)fluoranteno - - 
Benzo(g,h,i)perileno - - 
Benzo(a)pireno 1,5 0,7 
Criseno - - 
Dibenzo(a,h)antraceno 0,6 0,18 
Fenantreno 40 140 
Indeno(1,2,3-c,d)pireno 25 0,17 
Naftaleno 60 140 

Total de Hidrocarbonetos de Petróleo 
TPH 1000* 600* 

Fonte: Resolução CONAMA n° 420/09 e Decisão de Diretoria n° 010/2006/CETESB. 
Nota:*Item 3.7, do Anexo V, a que se refere o artigo 1°, inciso V, da Decisão de Diretoria n° 
010/2006/CETESB. 
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Vale ressaltar que a Resolução CONAMA 420/2009 é produto das discussões de 

grupos distintos de especialistas, nas esferas federal e estadual, mas que partiram de 

uma minuta inicial comum, elaborada pela Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental do Estado de São Paulo/Brasil (CETESB). É uma adaptação da Decisão de 

Diretoria nº 195-2005 e da Lei Estadual nº 13.577/99 do Estado de São Paulo, tendo 

como base as práticas adotadas em outros países, como Estados Unidos, Alemanha e 

Holanda (FEAM, 2010; CASARINI, 2010).  

3.1.4.2 São Paulo 

3.1.4.2.1 Legislação Estadual 

No Brasil, as diretrizes para o gerenciamento de áreas contaminadas foram 

criadas pioneiramente pela CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental do Estado de São Paulo), viabilizadas em cooperação técnica com o governo 

da Alemanha, por meio de sua Sociedade de Cooperação Técnica (Deutsche 

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GTZ). Estas diretrizes foram baseadas em 

experiências de países, como: 

 

- Alemanha: O “manual de gerenciamento de áreas contaminadas do CETESB” 

introduz a classificação de: áreas potencialmente contaminadas (APs), áreas 

suspeitas de contaminação (ASs) ou áreas contaminadas (ACs), baseadas na lei 

federal Alemã de proteção do solo de 1998. 

- Holanda: Na decisão de diretoria nº 195/2005 estabelece três valores 

orientadores para qualidade dos solos e águas subterrâneas (valores de 

referência, prevenção e intervenção) para o Estado de São Paulo. Estes estão 

baseados na Lista Holandesa. 

- Estados Unidos: o CETESB adotou o procedimento para “ações corretivas com 

base no risco à saúde humana aplicada para áreas com problemas de 

contaminação por hidrocarbonetos derivados de petróleo (HDP)”. Este 

procedimento é baseado na norma Guide for Risk Based Corrective Action at 

Chemical Release Sites (RBCA), desenvolvida pela American Society for 

Testing and Materials (ASTM).  
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Como já foi dito anteriormente, a Resolução Federal CONAMA 420/2009 é 

produto das diretrizes estabelecidas pela Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental do Estado de São Paulo/Brasil (CETESB).  

3.1.4.2.2 Estatísitcas de áreas contaminadas em São Paulo 

Desde 2002, a CETESB vem atualizado o seu registro das áreas contaminadas e, 

após sete atualizações (2003, 2004, maio e novembro de 2005, maio e novembro de 

2006, e 2007), o número de áreas contaminadas totalizou, em novembro de 2007, 2.272 

áreas contaminadas (CETESB, 2012). O gráfico 3.1, a seguir, apresenta a evolução do 

número de áreas contaminadas cadastradas e a situação destas áreas quanto às ações de 

remediação.  

Considerando as 2.272 áreas contaminadas, os postos de combustíveis lideram 

na lista de novembro de 2007, com 1.745 registros (77% do total) – ver gráfico 3.2. De 

acordo com o CETESB (2012), esta contribuição é resultado: 

“do desenvolvimento do programa de licenciamento que se iniciou em 2001, 
com a publicação da Resolução CONAMA nº 273 de 2000. No atendimento à 
Resolução e contando com o apoio e sugestões da Câmara Ambiental do 
Comércio de Derivados de Petróleo, fórum que congrega técnicos da 
CETESB e representantes do setor de combustíveis, da indústria de 
equipamentos e das empresas de consultoria ambiental, a CETESB 
desenvolveu e vem conduzindo esse programa, que dentre outras ações, exige 
a realização de investigação confirmatória, com o objetivo de verificar a 
situação ambiental do empreendimento a ser licenciado, bem como a 
realização da troca dos equipamentos com mais de 15 anos de operação”. 
 

 

Gráfico 3.1: Evolução da classificação de áreas contaminadas no Estado de São Paulo. 
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Fonte: CETESB, 2012. 

 

Gráfico 3.2: Distribuição de áreas contaminadas por atividade no Estado de São Paulo. 
Fonte: CETESB, 2012. 

 
 

3.1.4.3 Mato Grosso do Sul 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(SEMADES) tem utilizado técnicas de geoprocessamento para auxiliar no 

licenciamento ambiental de postos de combustíveis no município de Campo Grande/ 

MS.   

Os técnicos deste órgão ambiental e pesquisadores realizaram a espacialização e 

levantamento das condições ambientais de cada posto revendedor de combustíveis, além 

de cruzar com dados de hidrografia, Áreas de Preservação Permanente (APP) e a carta 

geotécnica do município. A Figura 3.2, a seguir, mostra a localização dos postos de 

revenda de combustíveis e poços de abastecimento de água subterrânea na cidade de 

Campo Grande. 

Os resultados obtidos pela SEMADES encontrados no trabalho de Oliveira et. 

al, 2008, mostram que: 

“Dos 152 postos de combustíveis que estavam em processo de licenciamento 
ambiental, 58 postos apresentaram contaminação, destes 24 encontram-se na 
Região Urbana do Centro, devido a grande concentração de postos antigos, 
sujeitos a vazamentos. Dos postos que apresentaram contaminação, 17 
iniciaram procedimentos e técnicas de remediação e 2 postos concluíram tal 
processo com êxito. E aqueles que atingiram as metas de remediação 
estabelecidas pela Análise de Risco, foram exigidos o monitoramento por um 
período de mais um ano, realizado por técnico habilitado, objetivando 
verificar possíveis ressurgências de contaminantes no local outrora 
contaminado”.  
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Figura 3.2: Localização dos postos de combustíveis e poços de abastecimento de água 
subterrânea Campo Grande/ MS. Fonte: Oliveira et. al, 2008. 

3.1.4.4 Rio Grande do Norte  

 No Rio Grande do Norte, a sua capital, Natal, foi à pioneira no gerenciamento de 

áreas contaminadas através da ação do Ministério Público que interviu no processo de 

licenciamento ambiental de posto de revenda de combustíveis, cujas licenças de 

instalação e operação precisavam atender a todas as normas ABNT relativas a este tipo 

de estabelecimento. Assim, a promotoria sugeriu algumas mudanças: 

- Suspensão de novas licenças de operação e até que os proprietários dos 

empreendimentos assinassem um “Termo de Ajustamento de Conduta” (TAC) 

para adequação das instalações, cumprindo todos os requisitos das normas 

ABNT, e reparação dos danos ambientais resultantes de vazamento de 

combustíveis. No TAC, os proprietários do posto poderiam ser responsabilizados 

e penalizados com multa de R$ 5000, caso não cumprissem as clausulas e prazos 

estabelecidos;  

- Nomeação de peritos para atestar a veracidade de laudos e procedimentos 

adotados em testes de estanqueidade, verificação da conformidade das 

instalações, investigação, análise de risco e remediação do passivo ambiental. 
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Para Akaoui e Rodrigues (2010), o termo de ajustamento de conduta é: 

“um título executivo extrajudicial, na qual os proprietários dos postos de 
revenda de combustíveis admitem ter consciência da ofensa que está 
praticando contra o meio ambiente, e se comprometem, num espaço de tempo 
pré-estabelecido no próprio termo, deixar de causar dano ou recuperar o meio 
ambiente à sua forma original. Caso este não venha cumprir ao que fora 
determinado no termo de ajustamento, o Ministério Público tem o poder de 
exigir o cumprimento do acordo. E o proprietário poluidor, então, será 
submetido a penalidades dispostas tanto no próprio termo de acordo, quanto 
às penalidades previstas pelo Juiz”.  

3.1.4.4.1 Legislação versus RBCA 

Tanto o Estado do Rio Grande do Norte, quanto a sua capital, não possuem 

legislação estadual e municipal específicas para áreas contaminadas, sendo adotada a 

Resolução Federal CONAMA nº 420/2009. Entretanto, no processo de gerenciamento 

das áreas contaminadas, foi observado um conflito entre as metas alvo de remediação 

calculados pelo RBCA (clausula do TAC) e os valores orientadores desta legislação (os 

quais são geralmente mais restritivos). O entendimento do MP/RN foi que os valores 

estabelecidos pela legislação deveriam ser os considerados. Isto significa que os 

recursos financeiros serão maiores para alcançar as metas de limpeza. Talvez este seja o 

entendimento, por se tratar do capital privado, no qual o princípio do poluidor pagador 

tem sido adotado para reparar o meio ambiente para um estado mais próximo do 

original.  

Mas, assim como já acontece em outros países, o governo deverá criar fundos 

orçamentários para reparar áreas contaminadas carentes que oferecem riscos à saúde 

pública. Talvez, neste momento, o entendimento do governo seja o de alcançar as metas 

do RBCA, pois gastará menos recursos financeiros e conseguirá reparar um maior 

número de áreas contaminadas.  

De acordo com Maximiano et al. (2000), nos EUA, o processo de caracterização 

e remediação destas áreas era financeiramente dispendioso e, frente às centenas de 

milhares de áreas contaminadas existentes, somente uma pequena parte delas estava 

sendo efetivamente remediada. Como consequência deste fato, os profissionais da 

agência ambiental americana lançaram mão da ferramenta de Avaliação de Risco 

denominado Risk Assessment Guidance for Superfund (U.S.EPA, 1989), para otimizar 

os investimentos, devido o grande número de áreas a serem remediadas. 

O uso do RBCA é previsto na Resolução CONAMA 420/2009 e poderia até ser 

considerando, entretanto, as metas de remediação devem passar por uma verificação 



Tese de doutorado PPGCEP/ UFRN                                                                                                           

 

Adriana Margarida Zanbotto Ramalho                                                                                                    87 
 

criteriosa do analista ambiental. Este deve ser devidamente treinado, experiente e 

honesto, a fim de que possa detectar qualquer manipulação do software que leve a não 

intervenção da área contaminada. Entretanto, o uso dos valores estabelecidos pelo 

CONAMA 420/2009, torna-se uma segurança, em caso de corrupção da administração 

pública. Além de que, existe no Brasil, a tendência por parte do interesse privado, em 

treinar os órgãos ambientais no gerenciamento de áreas contaminadas. Isto deve ser 

analisado com muito cuidado! 

3.1.4.4.2 Estatísticas de áreas contaminadas em Natal 

Em agosto de 2012, foi realizado um levantamento parcial, por peritos do 

Ministério Público, quanto à situação dos 110 postos revendedores de combustíveis 

investigados em Natal relacionado ao passivo ambiental; dos quais, aproximadamente 

36% possuiam indícios de contaminação na avaliação preliminar, levando-os a uma 

segunda etapa, isto é, a necessidade de uma Investigação Confirmatória Detalhada. 

Desse percentual, aproxidamente 11,7% (13 postos) apresentou contaminação nas 

amostras retiradas dos fundos de cavas de tanques removidos e 1 posto foi interditado 

por causa da contaminação em seu efluente na caixa separadora de água e óleo (caixa 

SAO). 

No que diz respeito à Investigação Confirmatória Detalhada, dos 40 postos 

revendedores de combustíveis, 22 postos foram para a terceira fase (Análise de Risco à 

Saúde Humana) e 18 terão que remediar a área contaminada. Dos 18 postos que terão de 

remediar, 5 apresentaram fase livre, dos quais 3 postos já iniciaram a remoção da fase 

livre em Natal. Vale lembrar que esse número pode ser alterado de acordo com o 

andamento da investigação. 

3.1.4.4.3 Custo das etapas de investigação e gerenciamento de áreas contaminadas 

em Natal 

 De acordo com informações coletas com a empresa GEOTECH, o custo para 

realizar a Investigação de Passivo Ambiental Confirmatória (1ª Fase) é de R$ 5.000,00 e 

na Investigação de Passivo Ambiental Detalhada (2ª Fase) é de 10.000,00. Já para 

realizar a remediação, o custo mensal é de R$ 6.000,00. Considerando que o processo 

de remediação seja de dois anos, isto representaria R$ 144.000,00. 

 Nestes valores não estão inclusos o preço das análises laboratoriais do 

NUPPRAR, os custos por amostra é de R$ 385 para os parâmetros BTEX, HPA e TPH. 
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Na 1ª fase são realizadas até 2 amostragens de solo e 2 amostragens de água subterrânea 

que custa R$ 1.540,00. Na 2ª fase, em Natal, existe caso com mais de 30 poços de 

monitoramento, no qual foram feitas 2 amostragens no solo e 1 na água por poço de 

monitoramento, o que representa R$ 34.650,00. 

 O custo da análise técnica do perito na 1ª Fase é de R$ 600,00 e na 2ª Fase é de 

R$ 1.200,00. O fluxograma 3.1 mostra os custos do gerenciamento de áreas 

contaminadas em Natal/RN. 

 

Fluxograma 3.1: Custos do gerenciamento de áreas contaminadas em Natal/RN. 
Fonte: GEOTECH e NUPPRAR, 2012. 

 
3.2  Investigação de Passivo Ambiental 

Neste tópico serão apresentados trabalhos científicos envolvendo investigações 

de passivo ambiental: 

Pearce et al. (2002) avaliaram a viabilidade de completar protocolos de 

monitoramento de águas subterrâneas, avaliando a fase de vapor na zona vadosa do 

solo, utilizando piezômetros multiníveis (no Brasil, os poços multiníveis tem o objetivo 

de determinar a existência de fluxo vertical, bem como avaliar a espessura da 

contaminação na zona saturada). A contaminação do solo, de um antigo posto de 

combustíveis em Ottawa/ Canadá, foi determinada por análise de amostras de solo 

tiradas de sondagens. Uma série de 10 poços com profundidades de monitorização de 

0,75, 1,5, 2,25 e 3,0 m foram instalados. Usando estes poços, foram realizadas pesquisas 
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de gases de solo, em intervalos regulares, para quantificar TPH gasoso, o oxigênio e 

dióxido de carbono no solo. Os resultados indicaram que os poços localizados próximos 

à fonte de contaminação exibiram flutuações significativas de TPH, oxigênio, e dióxido 

de carbono com o tempo. Já os poços localizados além da contaminação do solo 

demonstraram correlação limitada entre TPH, oxigênio e dióxido de carbono e também 

diminuição com a variabilidade sazonal. 

Lin et al. (2005) investigaram as concentrações de MTBE e compostos 

aromáticos no ar em um posto de combustível localizado em Changhua County, 

Taiwan. Estudando as condições ambientais, como temperatura, velocidade e direção de 

vento, que podiam afetar as concentrações dos constituintes nas medidas. As amostras 

ambientais foram coletados através de tubos de Tenax adsorventes para análise por 

espectrometria de massa. Os autores compararam os resultantes das concentrações 

medidas no ar ambiente com os padrões regulamentares para poluentes atmosféricos 

perigosos em Taiwan. As autores recomendaram, a Agência de Proteção Ambiental de  

Taiwan, a instalação de um sistema de recuperação de vapores no posto de combustível 

estudado. 

Rego & Pereira-Netto (2007) estudaram a contaminação de HPAs e BTEX em 

águas subterrâneas de poços de monitoramento de postos de combustíveis no Rio de 

Janeiro, durante 2003 e 2004. As concentrações de HPAs variaram entre 0,05-84,9 

µg/L. As concentrações de BTEX total variaram entre não-detectado e 3,6 × 103 µg / L. 

Os resultados mostraram que algumas amostras excederam o limite máximo de 

concentração de normas brasileiras para o benzeno em água doce ou potável. Já, para os 

HPAs cancerígenos, apenas uma amostra/ano superou as concentrações regulamentados 

para o benzo[a]pireno. As concentrações de HPAs e BTEX indicaramm que alguns 

postos estavam contaminados por vazamento de gasolina. 

Coelho (2011) avaliou a correlação entre análise granulométrica e elementos 

tóxicos (metais pesados) em solo, oriundos da contaminação de um posto de serviço e 

revenda de combustíveis em Natal/RN. O autor utilizou 19 amostras coletadas com 

trado manual, estas foram peneiradas em peneira de aço de 1 mm. Em seguida, as 

amostras foram pesadas (0,5 g de cada amostra, aproximadamente) e colocadas em um 

vaso digestor de teflon, adicionando  uma  solução  na  proporção  de  10  mL  de  ácido  

nítrico  (HNO3)  1:1  e  colocado  em um forno de microondas. Após digestão, as 
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amostras foram filtradas e avolumadas, a 30 mL com água ultra-pura e então analisadas 

no ICP-OES. O método utilizado foi adaptado do 3051A da United States 

Environmental Protection Agency (U.S.EPA). A quantificação das frações 

granulométricas nas amostras de solo foi determinada pelo método clássico de 

peneiramento fracionado, onde as amostras, previamente secas e peneiradas, foram 

desagregadas  em  água  utilizando-se  um  aparelho  de  ultrassom  para  promover  a  

dispersão  das partículas.  A análise granulométrica  foi  realizada  em  um  analisador  

de  diâmetro  de  partículas por laser. Os resultados analíticos determinados nas 

amostras de solo na área estudada mostraram que as concentrações das espécies 

metálicas ficaram abaixo dos valores de prevenção da Resolução Nº 420, de 28 de 

dezembro de 2009 do CONAMA, mesmo o solo tendo apresentado uma fração do tipo 

silte que maior tendência de adsorver metais devido à maior razão área 

superficial/tamanho do grão. 

Aquino Sobrinho (2011) propôs o uso do software CAD Google SketchUp como 

ferramenta para interpretação de cenários ambientais de contaminação. O software CAD 

utilizado permitiu georeferenciar a área investigada, realizar design gráfico 3D das 

instalações aéreas e subterrâneas, assim como representar graficamente a malha de 

compostos orgânicos voláteis no solo, que indicaram a contaminação por 

hidrocarbonetos de petróleo. A ferramenta auxiliou na determinação de sondagens a 

trado, através das quais foram realizadas coletas de amostras de solo e água para 

análises químicas de BTEX, HPAs e TPH que confirmaram a contaminação. 

Lopes (2011) realizou uma avaliação preliminar da contaminação da água 

subterrânea em poços tubulares, por combustíveis fósseis, no município de Natal/RN. 

Coletando amostras em 6 diferentes zonas no município, compreendendo 10 poços 

localizados na zona urbana, nos períodos de março/2009, dezembro/2009 e junho/2010. 

A autora avaliou a contaminação por BTEX utilizando o método EPA 8021b e técnica 

de headspace acoplado à cromatografia gasosa de alta resolução com detector seletivo 

de fotoionização (PID) e ionização em chama (FID). O procedimento adotado permitiu 

detecção de concentrações da ordem de µg/L. A análise dos dados com relação aos 

BTEX nas águas subterrâneas mostrou que a qualidade da água estava preservada, no 

intervalo de tempo avaliado, dentro dos padrões de potabilidade da Resolução 

CONAMA 396/08. 
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3.3  Análise de Risco à Saúde Humana 

Neste tópico serão apresentados trabalhos científicos envolvendo análises de 

risco à saúde humana: 

Walden & Spence (1997) estudaram a exposição humana para o cenário de 

irrigação, geralmente não considerado. Isto se refere ao uso residencial de água de poço 

contaminada para regar gramados ou jardins em casas. Os autores consideraram na 

modelagem as exposições à ingestão, contato cutâneo e inalação de vapores por uma 

criança brincando sobre um aspersor de água no jardim; inalação de vapores por um 

adulto a jusante do aspersor (considerando a direção do vento) durante a jardinagem; e a 

ingestão por adultos e crianças de hortaliças cultivadas em um jardim irrigado pelo 

aspersor. Na modelagem foi considerado um período de 30 anos de exposições ao 

BTEX pelos receptores residenciais (crianças e adultos). Considerando um nível de 

risco de câncer de 1 x 10-5. Como resultado, o alvo de limpeza para o benzeno foi de 1,1 

mg/criança e 3,2 mg/adulto. Para o caso de criança/adulto combinados, a meta foi de 

0,85 mg/pessoa. Com base em um índice de perigo de 1, os compostos têm níveis alvo 

de TEX variando 9,5-1090 mg/pessoa nos três cenários de receptores. 

Sevigny et al. (2003) estudaram a importância das diferentes frações de 

hidrocarbonetos voláteis de petróleo na avaliação risco à saúde humana. Os autores 

utilizaram dados de vapor do solo para o benzeno, frações de quatro alifáticos e cinco 

hidrocarbonetos aromáticos para os hidrocarbonetos voláteis de petróleo (VPH) de 

sítios contaminados no oeste do Canadá (utilizados em conjunto com o Conselho de 

Meio Ambiente do Canadá).  As concentrações de vapor de VPH nas amostras de solo 

variaram 4,0-4200 mg/m3, dos quais 0 a 4,6% foi BTEX, e 90 a 95% foi de frações de 

hidrocarbonetos alifático de C5-8. A inalação de VPH por um receptor adulto em um 

edifício, hipotético comercial foi modelado deterministicamente assumindo o intervalo 

de 16 a 70 anos de trabalho. As magnitudes dos quocientes de perigo variaram 

amplamente entre os sites. Estes foram caracterizados por elevados quocientes de perigo 

em alifáticos de C5-8 e C9-10 e frações aromáticas C9-10 em relação ao benzeno e a 

fração aromática de TEX. O trabalho demonstrou que frações alifáticas de C5 e C9-10 

produzem maior risco relativo do que os compostos comumente regulados como os 

TEX; e que o benzeno se torna o produto químico de preocupação potencial apenas 

quando uma ocupação ocupacional se aproxima dos 70 anos. 
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 Kitwattanavong et al. (2012) avaliaram o risco à saúde dos trabalhadores de 

postos de combustível no interior da cidade de Bangkok (Tailândia) a exposição por 

inalação aos compostos BTEX e carbonilas. A amostragem individual foi realizada na 

zona de respiração dos trabalhadores usando cartuchos de 2,4 dinitrofenilidrazina e 

tubos de vidro de carvão ligados a uma bomba de ar pessoal durante oito horas de 

trabalho nas seis estações de serviço. Os compostos BTEX e carbonilas foram 

analisados quantitativamente por GC/FID e HPLC/UV, respectivamente. De todos os 

compostos detectáveis BTEX e carbonilas, os níveis dos quatro compostos mais 

prevalecentes (benzeno, etilbenzeno, formaldeído e acetaldeído) foram utilizados para 

avaliar o risco de câncer. Os níveis de risco encontrados foram maiores que o aceitável 

para o benzeno (1,82×10-4 – 2,50×10-4), formaldeído (7,81×10-6 – 1,04×10-5) 

etilbenzeno (4,11×10-6 – 5,52×10-6) e de acetaldeído (1,39×10-6 – 2,45× 10-6). 

Concluindo que os trabalhadores de estações de serviço no centro da cidade de Bangkok 

têm um risco de câncer potencialmente elevado através de exposição por inalação.  

Rajput & Lakhani (2009) estudaram os HPAs e seus potências cancerígenos em 

óleo diesel e na exaustão de gerador a Diesel. O perfil de HPAs foi caracterizado em 

amostras de diesel recolhidos em seis postos revendedores de combustíveis em Agra 

(India) utilizando um cromatógrafo de fase gasosa equipado com um detector de 

ionização de chama (FID). O baixo peso molecular HPAs foi predominante, variando de 

4,4×102 - 1,7×103 mg.L-1 em combustível. As emissões de gases de um gerador a diesel 

e um motor de quatro tempos (Skoda) alimentado por esses combustíveis foram 

monitorados por um amostrador de pilha e quantificados para HPAs. O alto peso 

molecular dos HPAs (DBA + IP, BghiP, e BaP, BbF BKF+) foram dominante na 

emissão de gases. Os autores concluíram que os fatores de emissão e razão de 

saída/entrada para os HPAs sugerem que os compostos de baixo peso molecular 

presentes no combustível contribuem para pirosíntese de alto peso molecular no escape. 

E que o combustível não queimado parcialmente contribui para liberação de HPAs de 

baixo peso molecular no escape. Já as contribuições relativas de cada um dos compostos 

cancerígenos do combustível, os DBA + IP e BaP foram os que contribuem 

significativamente para a carcinogenicidade da mistura de HAP no escapamento. 

Chowdhury et al. (2009) avaliaram as probabilidades de risco por 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em água produzida nas descargas em ambiente 
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marinho. Devido à ausência de dados de toxicidade disponíveis para os HPAs, os 

fatores de inclinação de câncer foram determinados, pelos autores, utilizando os fatores 

de potência relativa (RPF) e Fatores de Equivalência de Toxicidade (TEF). Os riscos de 

câncer previsto em seres humanos foram baixos 4,07×10-7 a 2,95 × 10-6 e dentro dos 

limites aceitáveis. 

Takeuchi & Roisenberg (2009), definiram os valores de NABR (Níveis 

Aceitáveis Baseados no Risco) para hidrocarbonetos no Município de Porto Alegre, de 

acordo a metodologia RBCA, adotando-se dados hidrogeológicos dos compartimentos 

Embasamento Cristalino alterado e Depósitos Sedimentares Quaternários. Os 

parâmetros de exposição adequados à população do município, bem como dados de 

toxicidade dos compostos selecionados, foram definidos a partir de fontes bibliográficas 

e bancos toxicológicos disponíveis. Comparados às tabelas  de  referência  da  Cetesb,  

os  valores  correspondentes  a  Porto  Alegre  foram  inferiores,  resultando  na  

necessidade  de investigações ambientais mais detalhadas em áreas impactadas por 

hidrocarbonetos. 

3.4  Remediação de Áreas Contaminadas 

Neste tópico serão apresentados trabalhos científicos envolvendo as diversas 

técnicas de remediação de áreas contaminadas. 

3.4.1 Extração de Vapor do Solo ou Soil Vapor Extraction (SVE) 

Albergaria et al. (2012) estudaram a remediação de solos arenosos, contendo 

seis dos contaminantes (benzeno, tolueno, etilbenzeno, xilen 

o, tricloroetileno e tetracloroetileno) usando extração de vapor do solo (SVE). 

Os autores avaliaram a influência da umidade do solo sobre a eficiência do processo 

considerando o tipo de solo e de contaminante. Para os solos contaminados 

artificialmente com teores de argila e matéria orgânica insignificantes, concluíram que: 

todos os processos de remediação apresentaram eficiência acima de 92%; quanto maior 

o teor de água no solo, mais demorada era a recuperação; períodos mais longos de 

reparação foram observados para os contaminantes com baixas pressões de vapor e 

baixas solubilidade em água, devido às limitações de transferência de massa. Com base 
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nestes resultados foram realizadas previsões nos tempos de remediação de solos reais, 

dos quais 83% apresentaram desvios relativos inferiores a 14%. 

3.4.2 Bioaeração ou Bioventing 

Sui & Li (2011) desenvolveram um modelo bidimensional numérico para 

simular o fluxo de transporte e biodegradação de tolueno durante o processos bioventing 

(BV) nas zonas não saturadas. Na simulação do sistema de BV foi utilizado um único 

poço para ilustrar o efeito da velocidade de injecção de ar na eficiência de reparação. O 

ar injetado na zona vadosa foi utilizado para criar uma pressão positiva. Nas taxas de 

injeção de 81,504 m3.d-1 (Ensaio 1) e 407,52 m3.d-1 (Ensaio 2) foram removidos a massa 

total de tolueno de 169,14 kg e 170,59 kg, respectivamente. Os coeficientes de 

volatilização à biodegradação, nos ensaios 1 e 2, foram 0,57: 1 e 0,89: 1, indicando que 

a taxa mais baixa de injeção de ar aumentou a eficiência de biodegradação. Os autores 

concluíram que a taxa de injeção de ar devia ser otimizada para atender a demanda de 

oxigênio e minimizar o custo operacional. 

3.4.3 Biopilhas ou Biopiles 

Jørgensen et al. (2000) estudaram a remediação de solos contaminados por 

petróleo de hidrocarbonetos (óleo lubrificante e diesel) utilizando biopiles. A 

compostagem de solo em biopiles foi realizada em escala de campo (5×40 m3), 

utilizando lascas de casca como o agente de volume, mistura de dois inóculos 

microbianos disponíveis comercialmente e adição de nutrientes (N, P, K ). A taxa de 

degradação de óleo mineral foi o mais rápido durante os primeiros meses, e seguiu uma 

curva de degradação típica de primeira ordem. Durante 5 meses, a compostagem do 

óleo mineral diminuiu em todas as pilhas com o óleo de lubrificação de 2400 a 700 

mg/kg (cerca de 70%). Correspondentemente, o teor de óleo mineral na pilha com diesel 

diminuiu com 71% (de 700 a 200 mg/kg). Os autores observaram que adicionando uma 

grande quantidade de matéria orgânica, a atividade microbiana foi aumentada, porém 

nenhum efeito especial foi observado com adição de inóculos. 

3.4.4 Landfarming 

Besalatpour et al. (2011) estudaram os efeitos do processo landfarming sobre as 

propriedades bioquímicas de dois solos contaminados com Petróleo (S1 e S2). Os 
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resultados mostraram que cerca de 50 e 57% do conteúdo de hidrocarbonetos foram 

eliminados dos solos S1 e S2, respectivamente.  A taxa de respiração microbiana foi 

melhorada em ambos os solos, o processo de landfarming. Os valores de biomassa 

microbiana foram significativamente mais elevados do que nos lotes de controle (sem 

operações landfarming). Atividade de urease aumentou em 21, 45, 26, e 23% nos lotes 

landfarming quando em comparação com os lotes de controlo para o solo S2 no final do 

primeiro ao quarto mês da experiência, respectivamente. Também houve diferenças 

significativas dos valores de pH do solo entre o tratamento e controle de landfarming. 

Condutividade elétrica do solo nas parcelas landfarming foi menor do que nos 

controles. Matéria orgânica total e nitrogênio total nas parcelas landfarming foram 

significativamente menores em comparação à testemunha. Os autores concluíram que a 

melhoria do arejamento do solo e expondo novas camadas de solo à luz do sol e do ar, 

como um resultado das operações de landfarming, facilitou a degradação de 

hidrocarbonetos de petróleo. 

3.4.5 Dessorção térmica a baixa temperature ou Low-Temperature Thermal 

Desorption 

Falciglia et al. (2011) estudaram a influência da textura do solo na capacidade de 

adsorção e eficiência de remoção de contaminantes em solos contaminados por diesel 

através da técnica de dessorção térmica. Os autores utilizaram cinco tipos de 

granulometria de solo: areia grossa (500-840 mm), areia média (200-350 mm), areia 

fina(75-200 mm) fina, silte (10-75 mm) e argila (<4 mm). Estes foram contaminados 

artificialmente com diesel e tratados termicamente usando um aparelho de escala 

laboratorial para investigar os efeitos da textura do solo sobre a remoção de 

contaminantes. O processo térmico ex situ  foi simulado utilizando hélio como gás 

transportador, a uma pressão de 1,0 atm, uma taxa de fluxo de 1,5 L. min -1 e utilizadas 

diferentes temperaturas (100-300 ° C).  As concentrações de contaminantes residuais 

sorvidos no solo (como compostos n -alcanos de C 10 -C 25 ) foram determinados por 

cromatografia gasosa. Os principais resultados mostram que a remoção de 

contaminantes foi afetada pela textura do solo com variação de até 37,1%; e o solo de 

areia fina exibiu o maior grau de dessorção do diesel por um tratamento térmico de 30 

min.  
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3.4.6  Air Sparging 

Kim & Annable (2006) estudaram o efeito da redução da tensão superficial na 

remoção de VOC durante o processo de Air Sparging aprimorada com Surfactante. Em 

laboratório foram utilizados dois experimentos com air sparging: o primeiro possuia 

uma tensão superficial de 69 dine/cm sem nenhum agente tensoativo aplicado e com 

uma concentração de tolueno de 110 mg/L; o segundo, possuia a uma tensão superficial 

de 50 dines/cm, 110  mg/L de surfactante aniônico e 99 mg/L de tolueno. A zona de 

influência de aspersão estimada, na menor tensão superficial, era cerca de 2,5 vezes 

maior que o estimado para maior tensão superficial. Os autores verificaram que a taxa 

de remoção do tolueno por air sparging era mais rápido na tensão superficial menor. O 

tempo de pulverização necessário para a remoção de 50% da massa inicial de tolueno 

foi de 16,8 horas a 50 dyne/cm, bem menor do que 82,5 horas medidos a 69 

dyne/cm. As recuperações de massa finais nas tensões superficiais de baixa e alta foram 

de 92,1% e 56,6%, respectivamente. Concluíram que o air sparging com a tensão 

superficial reduzida (devido a presença do surfactante) melhorou a eficiência de 

remoção de compostos orgânicos voláteis no meio poroso, em relação ao air sparging 

sem surfactante. 

3.4.7  Biosparging 

Wu et al. (2005), estudaram a separação de hidrocarbonetos de petróleo de solo 

e água subterrânea através de biosparging. Os autores investigaram como os modos de 

injeção de ar poderiam melhorar as técnicas de biosparging na remediação de solo 

subsuperficial contaminado com VOC. A experiência em escala de bancada tinha por 

objetivo reduzir os custos de funcionamento, diminuir o gás de tratamento e aumentar a 

eficácia da remoção de contaminantes. Os resultados indicaram que a utilização de 

injeção de ar pulsado por um sistema de ar biosparging reduziram significativamente a 

concentração de benzeno, tanto no sistema contendo só areia fina, quanto no sistema 

contendo 95% de areia fina e 5% argila. As taxas de biodegradação aeróbia para o 

benzeno no sistema com água e sistema com água e solo foram maiores nos sistemas 

estudados. Os autores observaram que o efeito do teor de argila, diminuía a remoção do 

benzeno, devido à redução do fluxo de ar no sistema. 
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3.4.8 Atenuação natural monitorada ou Monitored Natural Attenuation  

Choi & Lee (2011) estudaram a contaminação das águas subterrâneas e a 

capacidade de atenuação natural em uma instalação militar da Coréia, na qual houve 

derrame de petróleo. Os autores verificaram que as condições hidrogeológicas, tais 

como nível de água elevado, camada do solo superior permeável e frequentes chuvas, 

foram favoráveis a atenuação natural do site. As variações nas concentrações dos 

aceitadores e doadores de elétrons, bem como as condições hidroquímicas relevantes 

indicaram a ocorrência de respiração aeróbica, desnitrificação, redução de ferro, 

manganês e redução de sulfato. A capacidade de biodegradação calculada para o BTEX 

variaram entre 20,52 e 33,67 mg/L, as quais os autores julgaram eficaz para o redução 

dos níveis de contaminantes. A contribuição de cada processo na biodegradação total 

seguiu a ordem: desnitrificação > redução do ferro> redução do sulfato> respiração 

aeróbia> redução de manganês. As taxas de atenuação de BTEX e benzeno foram de 

0,0058 - 0,0064 e 0,0005 - 0,0032 dia-1, respectivamente, e o tempo de recuperação foi 

de 0,7-1,2 e 2,5-30 anos, respectivamente. As taxas de atenuação das massas de BTEX e 

benzeno foram 8,69×10-4 e 1,05x10-3 dia-1;  bem como a reabilitação para o BTEX e 

benzeno foram 7,2 e 17,5 anos. Os autores concluíram que a maior parte da atenuação 

natural que ocorriam neste local eram atribuídas a diluição e dispersão. A 

biodegradação e a capacidade natural de atenuação foram boas para reduzir os níveis de 

contaminantes, em compensação suas taxas foram insuficientes para atingir a meta de 

remediação dentro de um prazo razoável, sendo necessárias algumas medidas ativas de 

reparação. 

3.4.9  Biorremediação ou  Bioremediation 

Kampbell et al. (1996) caracterizaram um site para implantar a técnica de 

biorremediação intrínseca em um posto de combustível que sofreu vazamento de 

gasolina em 1986. O resíduo de fase oleosa na subsuperfície permaneceu 8 anos em 

contato com o aquífero após ser liberado para o meio ambiente. A subsuperfície era 

constituída por areia de praia com fragmentos de conchas do mar. O lençol freático 

estava próximo de 1,3 m abaixo da superfície do solo. As dimensões da superfície da 

pluma foram de 200 m x 60 m de largura. Três pontos na pluma foram selecionados 

para avaliar a qualidade da água, considerando a direção do fluxo de água subterrânea. 

Tanto o metano e trimetilbenzeno foram usados como marcadores substitutos para 
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normalizar a perda de contaminantes. A respiração aeróbica e metanogênese 

representaram a biodegradação obtida. Capacidades de assimilação de oxigênio 

dissolvido, ferro ferroso, e distribuições de metano foram comparadas com as 

concentrações BTEX e mostraram que a água do solo tinha capacidade suficiente para 

degradar todos os BTEX dissolvidos antes da pluma atingir 250 m. As evidências 

obtidas de perda de contaminantes, geoquímica, e produtos químicos de degradação 

microbiana mostraram que a tecnologia de biorremediação intrínseca seria uma opção 

viável para restaurar o local. 

Kwon (2000) estudou a viabilidade da biorremediação através de um composto 

que liberava oxigênio (o qual chamou de ORC) em águas subterrâneas contaminadas 

com petróleo. A função do ORC era liberar oxigênio para favorecer a atividade 

microbiológica das bactérias aeróbias que degradam compostos como TPH e BTEX. As 

concentrações de TPH e BTEX foram reduzidas em 99% do valor original utilizando 

ORC, devido à atividade microbiana elevada. Em contraste, o autor só observou uma 

redução de 18,9% de TPH e 2,1% de BTEX total no lote de controle, após duas semanas 

de incubação. O autor concluiu que a melhora do processo de biodegradação através do 

ORC, aumentou a eficiência do tratamento em um curto período, podendo ser uma boa 

abordagem para aplicações de campo, tanto em solos, como em águas subterrâneas. 

Gogoi et al. (2003) estudaram processo de biorremediação em solo contaminado 

com hidrocarbonetos de petróleo, em campos de óleo de Borhola, Assam, India. Foram 

realizados experimentos em laboratório e de campo, assim como simulação 

computacional. Na avaliação laboratorial do potencial de biorremediação, em 

experimentos de biodegradação em frascos com microscosmos, foi demonstrado que os 

consórcios bacterianos obtidos foram capazes de aumentar a dessorção e solubilização 

do óleo cru, facilitando à degradação de hidrocarbonetos presentes no petróleo. Nos 

estudos em campo, 6 células foram construídas e diferentes parâmetros como aeração, 

disponibilidade de nutrientes e tipo bacteriano foram testados objetivando a combinação 

ideal desses parâmetros na cinética de biodegradação por um período de 1 ano. Estes 

testes mostraram que os consórcios microbianos, em condições ideais de aeração, são 

capazes de reduzir em 75% os componentes do petróleo presentes na amostra de solo. 

Os estudos complementares de simulação computacional, utilizando os dados obtidos 

em laboratório, indicaram que a atividade de biodegradação é restrita aos macroporos 
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durante o período inicial de um ano, não penetrando suficientemente nos agregados no 

solo. Matematicamente, o modelo utilizado necessita ser refinado, principalmente 

considerando altas concentrações iniciais do contaminante.  

Chagas-Spinelli et al. (2012) avaliaram a remoção de hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (HPAs) em solo argiloso tropical contaminado com óleo diesel. 

Três tratamentos de biorremediação foram utilizados: landfarming (LF), bioestimulação 

(BS) e bioestimulação com bioaumentação (BSBA). A eficiência de remoção de HPA 

total diferenciam das eficiências de remoção de HAP individuais. No caso de HPAs 

totais, a remoção ao fim do período de 129 dias experimentais foram 87%, 89% e 87% 

para LF, BS e BSBA, respectivamente. Assim, a eficiência não foi melhorada através da 

adição de nutrientes e microrganismos. Tipicamente, duas fases distintas foram 

observadas. A maior taxa de remoção ocorreu nos primeiros 17 dias (P-I) e uma taxa 

mais baixa ocorreu nos últimos 112 dias (P-II). P-I foi caracterizada por uma queda 

acentuada do pH para menos de 5,0 para os tratamentos BS e BSBA, enquanto que o pH 

permaneceu próximo de 6,5 para LF. Em geral, os compostos com anéis aromáticos 

foram menos removidos por BS ou BSBA, enquanto que aqueles com 4 ou mais anéis 

foram mais eficazmente removidos por LF. O comportamento de remoção bifásica foi 

observada apenas para alguns compostos. No caso da remoção do naftaleno, pireno, 

criseno, benzo(k)fluoranteno e benzo(a)pireno, ocorreram principalmente na fase de P-I. 

Os autores concluíram que o melhor processo de degradação de HPAs total ou 

individual deve ser selecionado considerando os compostos-alvo e as condições locais, 

tais como microbiota nativa e tipo de solo. 

3.4.10 Extração Multifásica ou Dual-phase Extraction ou Multiphase 

Extraction 

Huang et al. (2007) estudaram a remediação de um sítio contaminado por 

petróleo, no Oeste do Canadá,  utilizando uma abordagem integrada baseada na 

simulação de um sistema de extração multifásica. Os autores avaliaram as condições 

específicas do local, modelos de transporte de contaminantes, e os cenários de técnicas 

de remediação com eficiências de tratamento diferentes. A abordagem proposta por eles 

criou seis alternativas de remediação, baseadas em combinações de várias tecnologias, 

com análises dos sistemas e custos. O estudo forneceu apoio à decisão para ações de 

correção adicionais no local. 
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3.4.11 Biorremediação aeróbica aprimorada ou Enhanced Aerobic 

Bioremediation 

Rahman et al. (2003) investigaram métodos para aumentar a velocidade de 

biodegradação das lamas de óleo do fundo do tanque de petróleo bruto. O estímulo da 

biodegradação foi conseguida através de bioaumentação e bioestimulação. As amostras 

de lamas contaminadas (estéreis e não-estéreis) foram tratadas com consórcio bacteriano 

(BC), biossurfactante ramnolipido (RL) e solução de nitrogênio, fósforo e potássio 

(NPK). A máxima degradação de n-alcanos ocorreram em 10% de lamas amostras de 

solo contaminado. Os efeitos do tratamento efetuado com amostras de solo não estéril 

foram mais pronunciadas do que nos solos estéreis. A máxima degradação foi alcançado 

após o 56º dia de tratamento. Os n-alcanos na gama de nC8-nC11 foram completamente 

degradados, seguido por nC12-nC21, nC22-nC31 e nC32-nC40 com degradações nas 

percentagens de 100%, 83-98%, 80-85% e 57-73%, respectivamente.  

3.4.12 Oxidação Química ou Chemical Oxidation 

Ferrarese et al. (2008) avaliaram a viabilidade do uso de química de oxidação 

para degradar hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) adsorvidos em 

sedimentos. Foram utilizados ensaios de laboratório com os seguintes reagentes 

líquidos: peróxido de hidrogênio, reagente de Fenton modificado, persulfato de sódio 

ativado, permanganato de potássio, uma combinação de permanganato de potássio e 

peróxido de hidrogênio, e uma combinação de persulfato de sódio ativado e peróxido de 

hidrogênio. O alvo principal do estudo era descobrir qual oxidante líquido era mais 

eficaz na redução do teor de poluentes e avaliar as doses reagentes ideais. A 

concentração de HPAs inicial total em amostras de sedimentos foi de cerca de 2800 

mg/kg. Os melhores  desempenhos de remediação  foram obtidos com o uso do reagente 

de Fenton modificado, peróxido de hidrogênio e permanganato de potássio, com 

dosagens de cerca de 100 mmols oxidantes por 30 g de sedimento. Em todos estes 

casos, a concentração de HPA residual pesada, nas amostras tratadas foi inferior a 100 

mg/kg de solo seco. As doses oxidantes ótimas foram bastante elevados para os solos e 

sedimentos com alto teor de matéria orgânica. Os resultados indicaram que a dose ótima 

de oxidante deve ser cuidadosamente determinada sob condições específicas do 

local. Os autores concluíram que se condições de oxidação não forem fortes, os 

reagentes podem não serem capazes de atacar os compostos mais recalcitrantes 
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(persistentes), ao mesmo tempo que as doses de oxidante muito elevadas pode resultar 

numa diminuição da  eficiência de  oxidação, falhando assim na satisfação das metas de 

remediação. 

Sirguey et al. (2008) avaliaram o impacto na qualidade do solo através das 

técnicas remediação por oxidação utilizando permanganato e Fenton. A qualidade do 

solo foi avaliada apenas para o potencial de crescimento de plantas. As amostras foram 

coletadas a partir de um campo agrícola (S1) e em uma coqueria (S4). O solo agrícola 

foi enriquecido com fenantreno (PHE) e pireno (PIR) em duas concentrações (S2: 700 

mg. PHE kg-1, S3: 700 mg. PHE kg-1 e 2.100 mg. PIR kg-1). Os solos foram tratados 

com ambos processos de oxidação, e analisadas os HPAs e um conjunto de parâmetros 

agronômicos. A germinação de plantas e teste de crescimento foram executados com 

gramíneas em solos tratados. Os resultados mostraram que ambos os tratamentos 

produziram o esperado na redução da concentração de PAH (de 64% para 97%). Além 

disso, observa-se uma perda significativa de C orgânico e N, além de fortes mudanças 

na disponibilidade nutrientes. O tratamento com permanganato aumentada a área de 

superfície específica e a capacidade de permuta catiónica, em relação a precipitação de 

dióxido manganês, produzindo um aumento de pH. A oxidação por Fenton diminuiu o 

pH do solo e aumentou a capacidade de retenção de água. O crescimento das plantas foi 

afetado negativamente pelo permanganato, relacionada à permeabilidade do solo e 

menor aeração. Ambos os tratamentos tiveram efeito sobre propriedades do solo, mas de 

oxidação Fenton pareceu ser mais compatível com revegetação. 

Rivas et al. (2009a) estudaram dois processos diferentes para remediação de solo 

contaminado artificialmente com quatro diferentes hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (acenafteno, fenantreno, antraceno e fluoranteno). O primeiro processo foi 

com peróxido de hidrogênio concentrado, em condições moderadas de temperatura 

(343-393 K) e pressão (0.5MPa); e o segundo processo foi com extração de água quente 

a uma temperatura relativamente elevada (523-657K) e pressão (10MPa). Ambos os  

métodos alcançaram porcentagens de remoção aceitáveis de HPAs do solo. O 

acenafteno (o HPA mais solúvel) foi completamente removido com o tratamento, 

independentemente das condições de funcionamento utilizadas. Sob condições ideais, o 

restante dos HPAs também foram largamente removidos, com ambas as tecnologias. A 

temperatura e quantidade de peróxido de hidrogénio desempenharam um papel 
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importante no primeiro processo. Da mesma forma, a temperatura e a vazão de água são 

os parâmetros que mais influenciaram o segundo processo. No último caso, uma etapa 

posterior para extracção da água de lavagem se faz necessária. 

Rivas et al. (2009b) estudaram os efeitos das variáveis operacionais no 

tratamento com ozônio em solos contaminados com HPAs. Três níveis de 

planejamento fatorial foi realizado para avaliar a influência da vazão de ozônio, 

concentração e tempo de reação na remediação de solos contaminados com quatro 

HPAs (acenafteno, fenantreno, antraceno e fluoranteno). Sob as condições operacionais 

investigadas, o tempo de reação e concentração de ozônio exercem um efeito 

ligeiramente positivo, enquanto que o gás não afeta a eficiência do processo. 

Conversões médias (relacionadas com amostras não-ozonizadas) estão na proximidade 

de 50, 70, 60 e 100% para acenafteno, fenantreno, antraceno e fluoranteno, 

respectivamente. A percentagem de conversão elevada foi obtida nos primeiros minutos 

do processo. A decomposição de ozônio na superfície do solo foi modelada através de 

suas reações com a matéria orgânica facilmente oxidável, ozonização dos intermediários 

recalcitrante e sítios ativos inorgânicos. 

Jonsson et al. (2007) investigaram como a degradabilidade química de 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) em amostras de solo antigas, a partir de 

vários locais contaminados, é influenciada por características do solo e pela 

propriedades físico-químicas dos HPAs. Os resultados foram avaliados a partir da 

análise multivariada, projeções de mínimos quadrados parciais para estruturas latentes 

(PLS). As amostras de solo contaminado com HPAs foram caracterizados por: 

condutividade, pH, conteúdo de matéria orgânica, o teor de óxido, o tamanho de 

partícula, área de superfície específica, e o tempo decorrido desde os acontecimentos de 

contaminação, isto é, a idade; e submetidos a reação por Fenton. De um modo geral, 

HPAs de baixo peso molecular foram degradadas em maior extensão, variantes 

altamente hidrofóbicos. Antraceno, benzo(a)pireno e pireno foram mais susceptíveis à 

degradação do que os outros HPAs, estruturalmente semelhante; um efeito atribuído à 

susceptibilidade, destes compostos, para as reacções com radicais hidroxila. A presença 

da matéria orgânica e a área de superfície específica do solo infuenciam negativamente 

na degradação dos HPAs bi e tri cíclico, ao passo que a quantidade de matéria orgânica 

degradada influencia positivamente com a degradação de HPAs com cinco ou seis anéis 
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fundidos. Isto foi explicado pelos autores pela maior disponibilidade de HPAs maiores, 

os quais foram libertados na degradação da matéria orgânica. O estudo mostrou que 

sorção de HPAs é influenciada por uma combinação de características do solo e 

propriedades físico-químicas dos HPAs individuais. As ferramentas estatísticas 

multivariadas utilizadas apresentaram grande potencial para avaliar a importância 

relativa destes parâmetros. 

Gómez-Alvarez et al. (2012) estudaram a decomposição do antraceno por 

ozonização em solo modelo e real, considerando parâmetros como: tipo de solo, efeito 

da água e presença de materia orgânica. Foram também identificados e avaliados os 

produtos secundários gerados durante ozonização da fase sólida. A ozonização dos solos 

contaminados foi realizada em reatores pelo princípio de “fluid bed” utilizando 40 g de 

amostra de solo, durante diferentes tempos de tratamento, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 e 90 

minutos. Os resultados obtidos mostraram que em “baked soil”  e solo real, o antraceno 

pode ser completamente decomposto por uma simples ozonização na fase sólida, num 

período de 12 minutos. Pode ser observado a formação de 7 sub-produtos, os quais 3 

foram identificados como 9,10-antraquinona, antrona e ácido ftálico, os quais se 

acumularam por 30 minutos e depois foram degradados. Em solo úmido, foi aplicada a 

ozonização trifásica, na qual o antraceno foi decomposto em 30 minutos, com mudanças 

na dinâmica dos produtos formados. A presença de água provavelmente formou um 

filme na superfície da partícula de areia, servindo como uma barreira na transferência de 

massa do ozônio. Em adição, a formação do radical OH formado pela decomposição do 

ozônio na água auxilia na degradação do antraceno. No “burned soil”, o antraceno foi 

degradado durante 5 minutos de tratamento, com formação de 7 sub-produtos 

observados durante 2 horas, dentre os produtos formados, o principal observado foi o 9, 

10-antraquinona. Já em um solo de agricultura, apenas 30% de antraceno inicial foi 

degrado em 90 minutos de tratamento, com a formação de sub-produtos como o , 9-10-

antraquinona e o ácido ftálico, além de dois outros não identificados. Conclusivamente, 

os sistemas estudados mostraram a eficiência da ozonização na decomposição do 

antraceno, com a quebra de certos compostos e acúmulo de outros, sendo a 9-10-

antraquinona, o composto intermediário comum a todos os sistemas, e menos tóxico que 

o antraceno.  
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3.4.13 Técnicas Inovadoras de Remediação 

Além das técnicas tradicionais de remediação (pump and treat e escavação do 

solo) e as técnicas alternativas já citadas (extração de vapor do solo, bioaeração, 

biopilhas, landfarming, dessorção térmica a baixa temperatura, air sparging, 

biosparging, atenuação natural monitorada, biorremediação, extração multifásica, 

biorremediação aeróbia aprimorada e oxidação química), também existem as técnicas 

inovadoras, como: tratamento eletroquímico, ultrassom, lavagem de solo, lavagem de 

solo com tensoativos, injeção de água quente e injeção de vapor. Alguns trabalhos 

utilizando estas técnicas são relatados abaixo. 

3.4.13.1 Tratamento Eletroquímico 

Ramalho (2008 e 2010) estudou um reator eletroquímico de fluxo contínuo, para 

tratar água contaminada por BTEX, avaliando três tipos vazões para o tratamento desta 

(0,26 L/h, 0,8 L/h e 1,3 L/h). O reator era composto por cátodo de aço carbônico e 

ânodo tipo DSA de Ti/TiO2-RuO2-SnO2 que  produziam agentes oxidantes fortes como 

Cl2, radical hidroxila e HOCl- que ajudaram a degradar o BTEX entre 84,1 e 97,6%. 

Como indicador da viabilidade do tratamento eletroquímico foram analisados os 

consumos energéticos para as três vazões utilizadas que variou entre 281,04 e 1406,14 

R$/m3. A autora concluiu que o tratamento eletroquímico seria viável com o uso de 

fontes de energia alternativas. 

Pontes (2010) estudou o tratamento eletroquímico para tratar água contaminada 

com 16 hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs): naftaleno, acenaftileno, 

acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, benzo(a)antraceno, 

criseno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, indeno(1,2,3-

cd)pireno, dibenzo(a,h)antraceno, benzo(g,h,i)perileno. Utilizou-se o processo de 

oxidação eletroquímica com um reator eletroquímico em batelada contendo um par de 

eletrodos paralelos, acoplados a uma fonte de corrente contínua e usando um agitador 

magnético para favorecer o transporte de massa na solução sintética. Como material 

anódico utilizou-se um eletrodo de ânodo dimensionalmente estável (DSA), constituído 

de Ti/Pt, enquanto o material catódico foi o Ti. O eletrólito foi H2SO4 0,5M. Os 

resultados foram eficazes, obtendo-se remoções significativas dos HPAs superiores a 

80%.   
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Silva (2011) estudou a eficiência do tratamento eletroquímico em amostras de 

água subterrânea contaminada por vazamentos de derivados de petróleo em um posto 

revendedor de combustíveis em Natal/RN. O autor avaliou os parâmetros HPA, TPH e 

BTEX a fim de verificar a possibilidade de aplicação da técnica em plano de remedição. 

Foram realizados quatros ensaios eletroquímicos cada um utilizando 1750 ml de água e 

6 horas de tratamento. O 1º ensaio utilizou uma corrente elétrica de 0,31 A  e potencial 

31,4 V; no 2º ensaio, foi adicionado 10 g de Na2SO4 na amostra, utilizando uma 

corrente elétrica de 2,1 A e  potencial  21,6 V;  no 3º ensaio, foi adicionado 10 g de 

Na2SO4 na amostra, utilizando  uma corrente elétrica de 1,06 A e  potencial 23,6 V; e no 

4º ensaio, foi adicionado 10 g de Na2SO4 na amostra, utilizando uma corrente elétrica de 

0,53 A e  potencial 11,9 V. Os resultados apontam que em todos os ensaios foi possível 

reduzir as concentrações dos contaminantes a níveis aceitáveis estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 420/2009. 

3.4.13.2 Ultrassom 

Feng & Aldrich (2000) demonstraram que o tratamento químico sonoro é um 

método eficaz para remediar solos contaminados com hidrocarbonetos. Os autores 

avaliaram os efeitos dos fatores, tais como: concentração de lama, intensidade da 

potência de ultrassons; duração da irradiação; tamanho de partícula; conteúdo de diesel; 

pH da lama; salinidade, concentrações de tensoativos na dessorção de diesel a partir de 

quartzo. Em resumo, os resultados obtidos foram: 

• Um aumento na intensidade de energia de radiação ultra-sons resultou em um 

aumento na eficiência de remoção de diesel, no intervalo estudado (20-100 

W.cm2). No entanto, o aumento foi muito pequeno. 

• A eficiência da remoção de diesel foi significativamente afetada pelo tamanho 

da partícula e o conteúdo do diesel. O diesel foi mais facilmente removido em 

partículas relativamente grosseiras, devido às suas áreas mais baixas de superfície. 

A porcentagem mais elevada de diesel foi em areia contaminada, devido à maiores 

concentrações de óleo livre nestes sistemas. 

• A irradiação ultrassônica prolongada não aumentou a eficiência da remoção de 

diesel, possivelmente devido a equilíbrio entre a dessorção dos hidrocarbonetos a 

partir das superfícies das partículas e a re-adsorção de finas gotículas de óleo 

sobre as partículas. 
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• Os melhores resultados obtidos com um processo de tratamento em multi-

estágios. Para areia 0,1 mm com conteúdo diesel 1%, uma remoção de diesel de 

86,8%, com diesel residual de 1320 ppm foi obtido após tratamento ultrassônico 

com um período de irradiação de 5 min e uma intensidade de energia de 460 

W.cm2, concentração de lama de 50% sólidos e um pH da lama de 7. Após um 

tratamento de seis fases, a remoção de diesel foi de 98,5%, com um diesel residual 

de 135 ppm. 

• O pH de lodo e salinidade afetaram a eficiência de remoção diesel, alterando o 

potencial zeta do quartzo. Os valores de pH mais elevados resultaram na remoção 

melhorada de diesel, enquanto que a concentração de KCl teve apenas uma 

pequena influência sobre a remoção diesel. 

• O surfactante SDS afetou a remoção de diesel através solubilização e incorporou 

os hidrocarbonetos nas micelas do surfactante. A remoção de diesel aumentou 

com o aumento na concentração de SDS até certo ponto, após deste, os aumentos 

foram negligenciáveis. 

• O tratamento ultrassônico foi mais eficaz para altas velocidades de agitação 

mecânica. A eficiência da remoção de diesel poderia ser melhorada através da 

utilização de um tratamento ultrassônico em vários estágios, mas pareceu ser 

invariável quando múltiplos estágios de tratamento mecânico foram utilizados. 

3.4.13.3  Lavagem do solo  

Petitgirard et al. (2009) estudaram a descontaminação de solos contaminados por 

HPAs (fenantreno e pireno) através da reutilização de uma solução aquosa de metil-b-

ciclodextrina (bpmCD). Os HPAs foram removidos por extração líquido-líquido com 

óleo de colza, o que permitiu a regeneração de ciclodextrinas, através da concentração 

os poluentes na fase orgânica com uma pequena perda. Os solos contaminados foram 

quase completamente despoluído após 2 dias de re-circulação, usando uma solução de 

10 mM de bpmCD. Para reduzir a quantidade de perda bpmCD na fase de óleo, foi 

fixado uma baixa fração de óleo de colza, por meio de uma micro-emulsão ou por 

impregnação de uma membrana biológica com o óleo. Os autores avaliaram a última 

possibilidade mais interessante. 
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3.4.13.4  Lavagem do solo com tensoativos 

Dwarakanath et. al (1999) estudaram o processo de lavagem de uma coluna de 

solo por dodecil sulfato de surfactante iónico de sódio (SDS). A taxa de fluxo de água e 

o tempo de contaminação foram estudados. O desempenho da água na remoção de 

diesel foi considerado não negligenciável, pois a água contribuiu com 24,7% na 

eliminação global de n-alcanos. O efeito do SDS foi significativa para uma 

concentração além de 8 mM. Após 4 h de tratamento com uma solução de agente 

tensoativo, o teor de gasóleo no solo manteve-se constante, o que demonstra a 

existência de um tempo de contacto necessário para o agente tensoativo necessária para 

ser eficaz. O processo de lavagem do solo, a uma taxa de 3,2 mL/min, foi removido 

97% do combustível diesel. O processo de remediação do solo com este surfactante foi 

governado pela cinética de primeira ordem. Estes resultados são de interesse prático no 

desenvolvimento de tecnologia de recuperação efetiva de surfactante de solos 

contaminados de combustível diesel. 

3.4.13.5  Injeção de água quente 

O'Carroll & Sleep (2007) avaliaram a técnica de injeção de água quente para 

remover fase livre (NAPL) da sub-superfície. Neste estudo, combinou-se a investigação 

laboratorial com modelagem para determinar se as técnicas de injeção de água quente 

(50°C) iria melhorar remoção de fase livre em comparação com a lavagem de água a 

temperatura ambiente (22°C). Dois experimentos foram realizados em escala de 

bancada utilizando uma caixa de areia bidimensional (55 cm × 45 cm × 1,3 cm) e com 

saturações iniciais NAPL da ordem de 85%. Os resultados experimentais sugerem que a 

injeção de água quente reduziu a saturação de NAPL, em comparação com o fluxo de 

água fria, e produziu recuperação maior de NAPL (75% versus 64%). O simulador 

numérico foi modificado para incluir o fluxo simultâneo das fases de água e orgânicos, 

da energia, temperatura e pressão. Uma análise de sensibilidade indica que a injeção de 

água quente melhora com o aumento da dependência da temperatura de NAPL. 

3.4.13.6  Injeção de Vapor 

Nilsson et al. (2011) realizaram um experimento com injecção de vapor, em 

escala piloto, na zona não saturada de um solo heterogêneo contaminado por 

combustível.  Antes do tratamento, o solo foi estimulado pela criação de fraturas 
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hidráulicas em três profundidades. O vapor foi injetado através de uma fratura 

hidráulica e gás/água/fase livre (NAPL) foram extraídos a partir das fraturas restantes 

por aplicação de um vácuo para poços de extração. A estratégia de injeção foi projetada 

para maximizar o fornecimento de calor sobre toda a célula (10 m x 10 m x 5 m). O 

perfil de temperatura do solo, a fase livre recuperada, a água extraída e as concentrações 

de compostos orgânicos voláteis (VOCs) em fase gasosa foram monitorados durante o 

ensaio de campo. As análises químicas CG-MS de amostras pré e pós-tratamento do 

solo permitiu a avaliação quantitativa da eficiência de remediação. A concentração 

média total de hidrocarbonetos (g/kg de solo) foi reduzida para 43% na zona superior 

(profundidade entre 1,5 e 3,9 m) e para 72% ao longo de toda a zona (profundidade 

entre 1,5 e 5,5 m). 
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CAPÍTULO IV:

Materiais e Metodologias
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4. Materiais e Metodologias 

Este espaço irá descrever detalhadamente as metodologias utilizadas na 

investigação de passivo ambiental (IPA) e remediação de áreas degradadas, 

estabelecidas e divididas em quatro fases conforme sugeridas pelo Ministério 

Público/RN, SEMURB, e peritos (professores da UFRN), as quais foram utilizadas no 

estudo de caso desta tese de doutorado. 

• 1ª e 2ª Fases (Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória Detalhada): 

seguem os termos de referência da SEMURB, a metodologia da dissertação de 

Aquino Sobrinho (2011), o artigo de Schlender e Rowe (1989) e os métodos 

U.S.EPA para análises de BTEX, HPA e TPH. 

• 3ª Fase - Avaliação de Risco à Saúde Humana e ao Meio Ambiente: metodologia 

descrita na norma ASTM - Guide for Risk Based Corrective Action at Chemical 

Release Sites (RBCA) para áreas com problemas de contaminação por 

hidrocarbonetos derivados de petróleo; 

• 4ª Fase - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD): foram empregadas 

as metodologias de remediação Pump and Treat (bombeamento e tratamento) e 

MPE (extração multifásica), que obdeceram os termos de referência da SEMURB 

para remediação. 

4.1 Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória Detalhada  

 A fim de não ficar repetitivo, a descrição das etapas da avaliação preliminar e da 

investigação confirmatória detalhada serão unificadas, já que ambas tem muitos itens 

comum. 

4.1.1 Caracterização da área de interesse 

A caracterização da área de interesse levou em conta os seguintes bens a 

proteger: o solo e água subterrânea. Para isto, foi realizado um levantamento geológico 

e hidrogeológico regional e local, incluindo: a permeabilidade e o potencial de corrosão 

do solo, sentido de fluxo das águas subterrâneas e identificação das áreas de recarga; 

bem como das possíveis interferências das atividades com corpos d’água superficiais e 

subterrâneos (baseado em SEMURB, 2010a e 2010b; AQUINO SOBRINHO, 2011).  

Estas informações foram obtidas do inquérito civil aberto pelo Ministério 

Público/RN utilizando como referências bibliográficas os estudos geoambientais 
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realizados pelo geólogo Curioso (2011) e pelas empresas Green Brasil (2010) e 

ENVITEK (2011). Estes estudos foram entregues e aprovados pelo perito do órgão 

supracitado. 

4.1.1.1 Caracterização geológica pedológica  

4.1.1.1.1 Geologia/pedologia na região de Natal  

De acordo com Duarte (1995) apud Santos Jr. et al. (2012), toda a região de 

Natal é constituída por material de origem sedimentar de idade cenozóica (63 a 65 

milhões de anos). As unidades aflorantes consistem na Formação Barreiras, Formação 

Potengi, Arenitos de Praia, Paleodunas ou Dunas Fixas, Dunas Recentes ou Móveis, 

Sedimentos Aluvionares e de Mangue e Sedimentos Praiais (ibid, 2012), cuja descrição 

destas unidades encontram-se na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1: Unidades geológicas presentes na região de Natal. 

Unidades aflorantes Descrição 

Sedimentos da Formação 
Barreiras 

Consistem de camadas arenosas a conglomeráticas intercaladas com camadas 
areno-argilosas, depositadas em ambiente fluvial. Afloram nas encostas do 
rio Potengi e em algumas encostas próximas à praia. No restante da região 
esta unidade está abaixo daquelas aflorantes. Apresentam várias cores 
dependendo da sua constituição granulométrica e mineralógica. Em geral 
apresentam cores variando entre laranja, vermelho e roxo. São identificadas 
ainda camadas com concreções ferruginosas. 

Formação Potengi Constituída por sedimentos de cor avermelhada predominantemente arenosa. 
Ocupa uma boa parte da superfície da região urbana de Natal. Esses 
sedimentos estão sobrepostos aos da Formação Barreiras. A granulometria 
dos sedimentos são areias finas, com grãos bem selecionados, decorrentes do 
transporte eólico. A presença de partículas com diâmetros superiores a 2 mm 
atribuísse a uma possível contribuição fluvial pós-deposição. Caracteriza-se o 
ambiente de sedimentação do material como um terraço fluvial.  

Arenitos de Praia Formam os recifes que ocorrem na forma de cordões alongados em vários 
trechos do litoral. 

Paleodunas ou Dunas 
Fixas 

Constituídas por sedimentos quartzosos amarelos devido à ação do 
intemperismo, com grãos do tamanho de areia média e fina bem selecionada; 
e forma sub- arredondada a sub- angulosa. 

Dunas Móveis Apresentam as mesmas características granulométricas das Paleodunas, 
exceto pelo fato de apresentar uma coloração esbranquiçada. Estão 
distribuídas ao longo da faixa leste da cidade, onde atingem cota de até 106 
m. 

Sedimentos Aluvionares 
e de Mangue 

São encontrados nas margens dos principais rios. 

Sedimentos Praiais São depositados ao longo das faixas de praia. 

Fonte: Duarte (1995) apud Santos Jr. et al. (2012). 
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A Figura 4.1 apresenta o mapa da caracterização pedológica (ou seja, os tipos de 

solos) do município de Natal. 

 
Figura 4.1: Mapa da caracterização pedológica do município de Natal.  

Fonte: adaptado da Prefeitura de Parnamirim, 2012. 
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4.1.1.1.2 Geologia/pedologia da Zona Ambiental -7 

A área em estudo encontra-se localizada no bairro do Alecrim (Figura 4.2), 

inserido na zona ambiental 7 (ZA-7) da cidade de Natal/RN. De acordo com Curioso 

(2011), litoestratigraficamente essa zona é formada: 

 “por depósitos de cobertura de espraiamento – compreendendo os 
sedimentos arenosos, geralmente inconsolidados, dispostos sobre a Formação 
Potengi e Barreiras, resultantes do intemperismo e erosão das rochas 
subjacentes e adjacentes, podendo sugerir um pequeno transporte eólico ou 
pelas águas”. 

 
 

Figura 4.2: Bairro do Alecrim. 
Fonte: Prefeitura de Natal, 2012. 
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Para Curioso (2011), algumas características do solo na ZA-7 devem ser 

consideradas: 

• “Os solos são constituídos de areias Quartzosas Distróficas, profundos, 
caracterizados pela fertilidade natural muito baixa e pobre em nutrientes com 
teores insignificantes de finos (silte mais argila), com transição para 
Latossolos Distróficos. Areias Quartzosas Distróficas são solos que ocorrem, 
geralmente, nas feições de tabuleiro costeiro, comumente sobre os 
sedimentos da Formação Potengi e Formação Barreiras, excessivamente 
drenada, com muito baixos teores de argila. 
• Constituem solos ácidos, com coloração esbranquiçada e amarelada ou 
avermelhada. Os Latossolos apresentam-se com coloração amarela e 
vermelha, geralmente mosqueada com seixos de quartzo nas bordas dos 
vales. Estas tonalidades de cores amarelas e avermelhadas provêem da 
concentração do minério de ferro e da lixiviação das bases trocáveis, 
tornando-o ácido, sendo este processo de laterização responsável pelo 
aparecimento de concreções ferruginosas. Esta associação se originou do 
intemperismo sobre sedimentos areno-silte-argiloso da Formação Barreiras, 
apresentando textura média, relevo plano, grande espessura e baixa 
fertilidade”. 

 

4.1.1.1.3 Geologia/pedologia do local em estudo e seu entorno 

A partir do perfil litológico (figura 4.3), na área do posto revendedor de 

combustíveis em estudo, o geólogo Curioso, (em seu Relatório sobre área em 2011) 

definiu a geologia local, como: 

“solo constituído de sedimentos arenosos de granulometria fina a média com 
grãos bem selecionados até +/- 2,4 m de profundidade. Seguido de um pacote 
de argilo-arenoso, com grãos finos e bem selecionados, podendo ser 
associados ao topo do Grupo Barreiras, a Formação Potengi. As coberturas 
coluvionares referidas na sondagem compõe a parte mineralogia dos solos, 
podendo ser interpretados como as areias Quartzosas Distróficas, nesse caso 
não muito profundos, caracterizados pela fertilidade natural muito baixa e 
pobre em nutrientes com teores insignificantes de finos (silte mais argila), 
com transição para Latossolos Distróficos”. 

Ensaios de granulometria do solo coletado nas sondagens a trado - realizado pela 

Central Analítica da UFRN, utilizando um granulômetro a laser, modelo S3500, da 

marca MicroTrac – classificou-o como areia, cuja granulação corresponde a 7% areia 

grossa, 49% areia média, 24% areia fina e 20% de silte. 

Já o potencial de corrosão do solo foi definido como de grau ALTO, através de 

método de geofísico de resistividade realizado pela empresa GREEN BRASIL, o que 

pode ser justificado pela acidez do solo e pelo poder de troca iônica das argilas. 
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Figura 4.3: Perfil Litológico da Sondagem a Trado baseado nos dados da Green Brasil 
(2011). 

 

4.1.1.2 Caracterização hidrogeológica  

4.1.1.2.1 Hidrogeologia Regional  

Na região de Natal predomina o Aqüífero Barreiras que é constituído de 

seqüências sedimentares clásticas que constituem as formações Potengi, Guararapes e 

Macaíba. De forma generalizada, está dividido em (CURIOSO, 2011): 

“uma parte superior constituída predominantemente por sedimentos argilosos 
com intercalações arenosas e, a inferior constituída por arenitos médios a 
grosseiros, pouco argilosos e com raras intercalações argilosas - dentro desse 
perfil geral, são relativamente freqüentes as intercalações de níveis micro 
conglomeráticos a conglomeráticos [...] Deve-se destacar a presença da 
porção superior de caráter mais argiloso é de ocorrência mais generalizada na 
porção do aquífero situada ao sul da cidade do Natal (IPT, 1982). Bem como, 
os lençóis de dunas, que devido a sua ampla distribuição, assim como a 
importância hidráulica para os sedimentos situados abaixo, devem ser 
analisados de forma conjunta com o Aqüífero Barreiras, constituindo assim o 



Tese de doutorado PPGCEP/ UFRN                                                                                                           

 

Adriana Margarida Zanbotto Ramalho                                                                                                    116 
 

que vem sendo denominado de Sistema Aqüífero Dunas-Barreiras, o qual 
está presente em boa parte da Bacia da Costa Leste do Rio Grande do Norte”. 

No geral, considera-se que o Aqüífero Barreiras apresenta um comportamento 

hidrodinâmico do tipo livre à semiconfinado, com nível potenciométrico flutuando 

conforme as variações sazonais, sendo estas diretamente relacionadas à infiltração de 

águas de chuvas (CURIOSO, 2011). 

Estudos realizados pela SERHID (1998) apud Curioso (2011) forneceram os 

seguintes valores médios para alguns dos parâmetros hidrodinâmicos do Aqüífero 

Barreiras: 

• Transmissividade média = 4,76 x 10-3 m²/seg 

• Condutividade Hidráulica = 1,81 x 10-4 m/seg 

• Porosidade Efetiva = 10% 

4.1.1.2.2 Hidrogeologia da Zona Ambiental -7 

A ausência ou a pouca presença de sedimentos com potencial de formar aqüífero 

livre, mesmo que efêmero, caracteriza a zona ambiental-7 como: 

“praticamente, desprovida de aqüífero livre. Entretanto, podem ocorrer, 
pontualmente, aqüíferos livres nos locais onde os baixos topográficos foram 
preenchidos de por areias inconsolidadas, próximos a cordões dunares. Por 
outro lado, o aqüífero confinado encontra-se presente em toda a área com 
ocorrência, muitas vezes, em mais de dois níveis aqüíferos a uma 
profundidade média entre 25,00m e 30,00m” (CURIOSO, 2011). 

A ZA-7 possui capacidade natural de drenagem fraca, pois: 

“a presença do aquitard com sua constituição de arenitos a argilitos obstrui a 
passagem da água na vertical, podendo permitir uma discretíssima drenança, 
muito embora as condições de fortíssima cimentação e compactação de sua 
fácies não contribuam, favoravelmente, para essa drenança. Em 
compensação, a capacidade natural de filtração é excelente” (CURIOSO, 
2011). 

4.1.1.2.3 Hidrogeologia Local 

A área de influencia do posto não existe corpos de água naturais e nem 

artificiais.  

“As águas pluviais são na maior parte drenadas pelas guias das ruas e pelo 
sistema de drenagem público. O declive natural do terreno segue em direção 
ao Canal do Baldo ou ao Rio Potengi, no qual o sistema de arruamentos 
distribui a direção da drenagem. Quanto à recarga do aquífero, parte da água 
pluvial é infiltrada nas áreas permeáveis como canteiros, áreas verdes 
públicas ou residenciais”  (CURIOSO, 2011). 
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Já os recursos subterrâneos do local em estudo estão representados pelo 

Aqüífero Barreiras. O aquífero freático local é de caráter livre em meio poroso, com 

nível d’água próximo entre 6 a 9 metros, cuja profundidade diferem das curvas iso-

potenciométricas elaboradas para a cidade de Natal, em torno de 20 m (Figura 4.4), (o 

qual Curioso (2011) acredita não ser o lençol principal do aqüífero. 

 

Figura 4.4: Localização da sondagem e curvas iso-potenciométricas na cidade de Natal. 
Fonte: Curioso, 2011. 

 

Para Curioso (2011), a proteção da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos 

tem como base técnica a restrição ao uso e ocupação do solo em função da 

vulnerabilidade dos aquíferos.  

“A estimativa da vulnerabilidade de aqüífero na área foi determinada por este 
autor através da Metodologia GOD (G: forma de ocorrência da água 
subterrânea, livre ou confinado; O: grau de consolidação e características 
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litológicas; D: profundidade de ocorrência da água subterrânea), a qual gera 
um índice que é produto de GxOxD. O índice de vulnerabilidade do aqüífero 
na área investigada foi dado pelo produto dos três fatores anteriores, ou seja: 
0,35 x 0,7 x 0,8 = 0,18, índice este indicativo de aqüíferos com baixa 
vulnerabilidade natural à contaminação. Para Curioso (2011), trata-se de um 
aqüífero vulnerável a contaminantes conservativos (ou persistentes) quando 
são descarregados ou lixiviados de forma ampla e contínua durante longos 
períodos de tempo”  (CURIOSO, 2011). 
 

As características da carga contaminante associada a postos revendedores de 

combustíveis que apresentam maior ameaça à saúde pública são os derivados do 

petróleo mais solúveis em água. Desta forma, quanto a sua ocupação da área do posto 

em estudo, Curioso (2012) avalia que a atividade é agressiva e impactante ao solo e a 

água subterrânea. 

Vale ressaltar, que no posto há um poço de captação de água subterrânea, 

entretanto, de acordo com as informações obtidas, este se encontra inativo; e o consumo 

de água no empreendimento e a água utilizada para fins operacionais são provenientes 

da Companhia de Águas e Esgotos do RN - CAERN.   

Muitos donos de postos omitem possuir ou utilizar poços de abastecimento em 

suas propriedades por não ter a outorga da SERHID (Secretária de Recursos Hídricos) 

para exploração de água subterrânea. Caso estejam explorando o poço haverá o risco de 

ingestão e o contato dérmico com a água subterrânea contaminada. 

4.1.1.2.4 Caracterização Hidrogeotécnica do local 

A empresa ENVITEK (2012) realizou o ensaio geotécnico de permeabilidade 

(HVORSLEV, 1951), de caráter pontual, com a finalidade de determinar os coeficientes 

de permeabilidade do terreno investigado permitindo a caracterização hidrogeotécnica 

da área do empreendimento. O ensaio foi realizado nos poços de monitoramento 

instalados PM-19 e PM-21. Obtendo os valores de condutividade hidráulica (k), de 8,8 

x 10-5 cm/s no PM-19 e 7,9x10-5 cm/s no PM-21. 

A porosidade efetiva (ne) do solo em questão também foi determinada pela 

ENVITEK, cujo valor foi de 0,20 (adimensional), obtida a partir da amostra 

indeformada. 

O sentido preferencial de fluxo das águas subterrâneas desloca-se de Sudoeste 

para Nordeste, em direção ao canal do baldo (figura 4.5). Através da Lei de Darcy, 

calculou-se a velocidade em meio poroso das águas subterrâneas, de: 3,92 x 10-6 cm/s 
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no PM-19 e de 3,51 x 10-6 cm/s no PM-21 (ibid, 2012). Estes dados são necessários para 

cálculo da análise de risco a saúde humana que será apresentada mais adiante. 

 
Figura 4.5: Fluxo de águas subterrâneas no local. 

 

4.1.2 Caracterização do entorno do empreendimento 

Durante a avaliação preliminar de passivo ambiental foi realizado o inventário 

do entorno do posto conforme formulário da NBR 13.786 que considerada uma área de 

influência com centro geométrico de um círculo imaginário com 100 m de raio. A partir 

deste formulário pode se classificar o risco do empreendimento, em uma escala de 0 a 3, 

onde 3 é a classe de maior risco (GREEN BRASIL, 2010; AQUINO SOBRINHO, 

2011). 

De acordo com aplicação do formulário NBR 13.786, o entorno é classificada 

como Classe 3, principalmente pelo fato da cidade de Natal ser abastecida pela água de 

subsolo, agravado pelo fato de existir dentro do próprio empreendimento um poço de 

captação (ver Tabela 4.2). Não foi encontrados registros da existência de outros poços 

nas cercanias (GREEN BRASIL, 2010). 
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Tabela 4.2: Formulário para caracterização do entorno do empreendimento - NBR 13.786. 

CLASSE 0 
Quando não possuir nenhum dos fatores de agravamento das classes seguintes 

 
CLASSE 1 Sim Não 

Rede de drenagem de aguas pluviais X  
Rede subterrânea de serviços (água, esgotos, telefone, energia elétrica, etc). X  
Fossa em áreas urbanas  X 
Edifício sem garagem subterrânea, até quatro andares.  X 

   
CLASSE 2 

Asilo  X 
Creche  X 
Edifício multifamiliar com mais de quatro andares  X 
Favela em cora igual ou superior à do posto  X 
Edifício de escritórios comerciais com quatro ou mais pavimentos  X 
Poço de água, artesiano ou não para o consumo doméstico  X 
Casa de espetáculo, templo ou casa de oração  X 
Hospital  X 
Escola X  

   
CLASSE 3 

Favela em cota inferior ao posto  X 
Metrô em cota inferior ao posto  X 
Garagem residencial ou comercial construída em cota inferior à do solo  X 
Túnel construído em cota inferior a do solo  X 
Edificação residencial, comercial ou industrial, construída em cota inferior a do solo  X 
Atividades industriais e operação de risco*  X 
Água do subsolo utilizada para abastecimento público da cidade (independente de 100 m) X  

Corpos naturais superficiais de água, bem como seus formadores destinados a: 

A – Abastecimento doméstico  X 
B – Proteção das comunidades aquáticas  X 
C – Recreação de contato primário ( natação, esqui aquático e mergulho)  X 
D – Irrigação  X 
E – Criação natural e/ou intensiva de espécies destinadas à alimentação humana   X 

*Entende-se como atividades e operações de risco o armazenamento e manuseio de explosivos bem 
como locais de carga e descarga de inflamáveis líquidos (base e terminal). 

Fonte: adaptado de Green Brasil, 2010. 

O entorno do posto é em sua grande maioria composta por comércios, casas 

residenciais, condomínio residencial, escola e casa de oração de senhoras da igreja 

católica, como pode ser verificado na Figura 4.6 que mostra o mapa da entorno (Green 

Brasil, 2010). Percebe-se que são locais que aglomeram pessoas, e consequentemente 

aumenta o número de pessoas exposta a esta área contaminada. 
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Figura 4.6: Mapa do entorno. 

4.1.3 Caracterização do empreendimento 

Para caracterização do empreendimento, a SEMURB (2010a e 2010b) orienta 

que sejam realizados levantamentos e entrevistas com pessoas que possuem 

conhecimento sobre a área, visando à obtenção das informações relacionadas a seguir: 

• O histórico das construções da área, considerando as principais melhorias, 

demolições e reformas realizadas; 

• O histórico da operação com combustíveis na área; 

• As operações atuais com combustíveis; 

• Os sistemas de drenagem existentes na área (água pluvial e esgoto); 

• As características e situações (em uso ou desativado) dos tanques e das linhas de 

combustíveis; 

• A movimentação média mensal de combustíveis, por produto; 

• A distribuição dos sistemas de abastecimento de combustíveis; 

• Os eventos de vazamento, as medidas tomadas e os relatórios emitidos; 

• As plantas da construção e o layout da área; 

• Os diagramas esquemáticos do sistema de abastecimento de combustíveis. 

4.1.3.1 Operações com combustíveis 

  O empreendimento ocupa uma área de aproximadamente 2.000 m2 e oferece 

infraestrutura para loja de conveniências, loja de revenda de pneus, depósitos, escritório, 
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banheiros, troca de óleo e instalações referentes ao sistema de abastecimento de GNV 

(ENVITEK, 2012). A Figura 4.7 apresenta uma fotografia área do posto. 

 

Figura 4.7: Fotografia área do posto de combustível investigado com sobreposição da planta. 
Fonte: Google Earth com ScketchUp. 

Na área do empreendimento é comercializado gás liquefeito de petróleo (GLP), 

Gás Natural Veicular (GNV) e combustíveis líquidos, como gasolina comum, gasolina 

aditivada, álcool comum, diesel comum, diesel aditivado e troca de óleo (ENVITEK, 

2012). Assim, o seu Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis (SASC) 

é composto por 11 (onze) tanques, sendo 01 (um) bipartido e 10 (dez) plenos 

(apresentado na Figura 4.8 e Tabela 4.3).  
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Figura 4.8: Croqui das instalações do posto revendedor de combustível em estudo.  
Fonte: adaptado de ENVITEK, 2012. 

Tabela 4.3: Descrições do SASC. 

Tanque Compartimentos Situação Tipo de 
parede 

Idade Capacidade Produto 

TQ 01 Pleno Ativo Semi-
ecológico 

6 anos 15 m3 GC 

TQ 02 Pleno Ativo Semi-
ecológico 

6 anos 15 m3 GA 

TQ 03 Pleno Ativo Semi-
ecológico 

6 anos 15 m3 GA 

TQ 04 Pleno Ativo Semi-
ecológico 

6 anos 15 m3 ET 

TQ 05 Pleno Ativo Semi-
ecológico 

6 anos 15 m3 ET 

TQ 06 Pleno Ativo Semi-
ecológico 

6 anos 15 m3 GA 

TQ 07 Pleno Ativo Semi-
ecológico 

6 anos 15 m3 GC 

TQ 08 Pleno Ativo Semi-
ecológico 

6 anos 15 m3 ET 

TQ 09 Bipartido Ativo Ecológico 6 anos 20 m3/10 m3 DA/ DC 
TQ 10 Pleno Ativo Ecológico 6 anos 30 m3 GC 

TQ óleo Pleno Ativo Ecológico 6 anos 10 m3 OQ 

Fonte: adaptado de ENVITEK, 2012. 
Nota: “GC” Gasolina Comum; “GA” Gasolina Aditivada; “ET” Etanol; “DC” Diesel, “DA” 

Diesel Aditivado, “OQ” Óleo Queimado da troca de óleo. 



Tese de doutorado PPGCEP/ UFRN                                                                                                           

 

Adriana Margarida Zanbotto Ramalho                                                                                                    124 
 

Algumas informações importantes devem ser destacadas quanto ao 

comprometimento da integridade das instalações aéreas e subterrâneas que podem 

causar danos ambientais (ibid, 2012): 

• Os tanques 7 e 8 apresentaram estado corrosivo na porta de visita e acúmulo de 

vapores orgânicos voláteis em suas instalações; 

• Todas as bombas de abastecimento possuem  sumps (um dispositivo de proteção 

embaixo das bombas, semelhante ao um dique de contenção), porém nas bombas de 

diesel comum e aditivado apresentam vazamento. 

• Os dois filtros de diesel existentes no posto apresentam diesel em ambos os sumps. 

Foi observado vazamento proveniente destes filtros para os sumps. 

4.1.3.2 Histórico de operações com combustíveis na área 

O empreendimento foi instalado no local em 1979, apresentando apenas 25% da 

área atual, cuja operação com combustível se dava pela comercialização de gasolina e 

diesel. Os tanques antigos foram removidos do local, o que levantou a suspeita da 

ocorrência de vazamento dos mesmos. De acordo com informações coletadas suspeita-

se de vazamento por gasolina (área em vermelho na Figura 4.9). 

 

Figura 4.9: Área do posto suspeita de contaminação por gasolina. 

Entrevistas realizadas com funcionários antigos revelaram que em outra parcela 

do empreendimento foi removido um tanque de diesel comum, com capacidade para 15 
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mil litros, em 2006 (área em azul na Figura 4.9). A gerência do posto de combustível 

percebeu a ausência de aproximadamente 2.000 Litros de diesel no registro de entrada e 

saída de combustível. De acordo com o relato dos funcionários, na remoção do tanque 

de diesel foi confirmado o vazamento, no momento de sua retirada. Este tanque ainda 

continha um pouco de produto em seu interior.  

4.1.4 Métodos de Screening - Investigação Confirmatória no Local 

4.1.4.1 Locação dos Pontos de Leitura de Malha de VOC (Soil Gas Survey) 

Para Schlender e Rowe (1989), as amostragens e análises de gases perto da 

superfície do solo tem mostrado uma grande promessa para as investigações de tanques 

de armazenamento subterrâneo. A identificação de concentrações elevadas de 

compostos orgânicos voláteis (VOC) em amostras de solo tem sido utilizada para 

identificar áreas de origem perto de tanques enterrados e mapear a migração de 

vazamentos em águas subterrâneas e na zona vadosa do solo. Os levantamentos de gases 

do solo também é uma ferramenta eficaz para posicionar sondagens do solo, escavações 

e instalação de poços de monitoramento, enquanto o equipamento de apoio (sondas de 

perfuração, retroescavadeiras, etc.) ainda está no local.  

Para o estudo de caso desta tese - com base no artigo de Schlender e Rowe 

(1989), os termos de referência da SEMURB e a dissertação de Aquino Sobrinho (2011) 

- foram executados, na área do posto, 15 sondagens com uma perfuratriz (Figura 4.10), 

na profundidade de 1,00 m, a fim de avaliar a presença de VOC nas possíveis áreas 

fontes de contaminação do solo, bem como auxiliar na locação dos pontos para 

amostragem de solo e água.  

Os pontos de leitura de VOC (compostos orgânicos voláteis) foram situados em 

áreas desobstruídas e preferencialmente a jusante dos equipamentos, afastados no 

mínimo a 1m de qualquer utilidade (tanques, filtros, bombas, descarga, separador água-

óleo, respiro e etc.), conforme a seguinte sequencia de priorização (baseado em 

SEMURB, 2010a e 2010b). 

1 - tanques de armazenamento de combustíveis, em uso e desativados, exceto os 

tanques de armazenamento de álcool; 

2 - filtros de diesel; 

3 - bocais de descarga à distância; 
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4 - unidades de abastecimento (bombas), exceto as de abastecimento de álcool; 

5 - tanque de óleo usado; 

6- unidades de lavagem de veículos. 

7- troca de óleo. 

Foram considerados no estabelecimento, a ampliação e substituição dos tanques 

antigos removidos e substituídos, na locação dos pontos de leitura.  

 

Figura 4.10: Localização das sondagens para Soil Gas Survey. 

 

4.1.4.2 Metodologia de perfuração e leitura de VOC 

O piso e o solo subjacente foram perfurados até a profundidade de 1 metro, com 

uma perfuratriz com broca de 16 mm de diâmetro (Figura 4.11). Imediatamente após a 

retirada da perfuratriz, foi introduzida uma sonda e realizada a medição por meio de 

analisadores de gases adaptados a uma mangueira de teflon. Estes estão baseados no 

Termo de Referêcia da SEMURB (2010a e 2010b). 
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Figura 4.11: Perfuração para avaliação dos gases do solo (malha de VOC). 

Foto: Adriana M. Z. Ramalho. 
 

4.1.4.3 Analisador de gases do solo para investigação confirmatória da área 

A medição de gases do solo foi realizada com o analisador portátil de vapores 

orgânicos, fabricado pela empresa RAE SYSTEMS, modelo Mini RAE 3000 (Figura 

4.12) que utiliza a tecnologia PID (detector por photo ionização), igualmente ao 

utilizado por Aquino Sobrinho (2011). 

 

Figura 4.12: Detector de gases MiniRae 3000.  
Foto: Adriana M. Z. Ramalho. 

4.1.5 Métodos de Screening - Investigação Confirmatória em Laboratório 

4.1.5.1 Instalação de poços de monitoramento 

Com base nos dados Soil Gas Survey foram executadas 23 sondagens a trado 

(Figura 4.14) a fim de instalar 23 poços de monitoramento (PM) - Figura 4.13. Este 

procedimento está baseado em Schlender e Rowe (1989), SEMURB (2010a e 2010b) e 

Aquino Sobrinho (2011). 



Tese de doutorado PPGCEP/ UFRN                                                                                                           

 

Adriana Margarida Zanbotto Ramalho                                                                                                    128 
 

 
Figura 4.13: Localização dos poços de monitoramento (PM).  
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Figura 4.14: Sondagem a Trado.  
Foto: Adriana M. Z. Ramalho. 

Os poços de monitoramento foram executados de acordo com as especificações 

da NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) – 

NBR 15495 – Poços de Monitoramento em Aquíferos Granulares. Parte 1: Projeto e 

execução e Parte 2: Desenvolvimento. Segue a descrição do procedimento de campo 

abaixo por Bottura (2008): 

• “Os poços de monitoramento se constituíram de tubo de revestimento de 
material inerte a fase livre de combustíveis, constituído por porção filtrante e 
porção cega, instalado em sondagem especificamente executada para este 
fim. Entre a coluna de revestimentos/filtros e a sondagem, foi mantido 
espaço, denominado como espaço anular, preenchido com material filtrante, 
pré-filtro de areia grossa, que evitou que material natural do aqüífero migre 
para o interior do poço de monitoramento. Na Figura 4.15 apresenta o perfil 
típico dos poços de monitoramento.  
• No espaço anular acima do nível da água subterrânea foi preenchido com 
material impermeável, selo de bentonita, visando isolar o meio saturado e 
eliminar o risco de possível contaminação direta da superfície. Na superfície, 
o topo do poço de monitoramento foi protegido com laje de cimento e tampa 
de proteção, com cadeado, com base na Parte 1 da NORMA ABNT (Figura 
4.16). A operação de limpeza e desenvolvimento do poço de monitoramento 
deve ser realizada imediatamente após a colocação do pré-filtro, com base na 
Parte 2 da NORMA ABNT. 
• Os poços de monitoramento construídos no aquífero granular foram 
instrumentos permanentes de acesso direto ao aquífero e a água subterrânea 
neles armazenados visando a medição do nível d´água e fase livre de óleo, 
coleta de amostras de solo representativas para caracterização dos 
contaminantes, coleta de amostras de água subterrânea isenta de turbidez para 
análises químicas e monitoramento das condicionantes hidrogeológicas e 
hidrogeoquímicas locais”.  
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Figura 4.15: Perfil de um poço de monitoramento. Fonte: Bottura, 2008. 

 

 

Figura 4.16: Poço de monitoramento finalizado. Fonte: Sondaterra, 2012. 
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4.1.5.2 Coleta de Água e Solo 

Durante as sondagens foram coletadas amostras de solo e água subterrânea para 

análises de BTEX, HPA e TPH, visando mapear as plumas de contaminação de fase 

retida e fase dissolvida, como será visto mais adiante. Para Morrison (2000), estes 

compostos são as impressões digitais (fingerprints) de vazamentos de combustíveis 

derivados de petróleo.  

4.1.5.2.1 Procedimento de coleta de amostras de solo para realização de análises 

químicas 

Iniciada a sondagem, a cada metro perfurado foi coletada uma amostra de solo 

(Figura 4.17). As amostras coletadas foram divididas em duas alíquotas. Uma das 

alíquotas foi acondicionada em saco plástico impermeável auto-selante 

(preferencialmente de polietileno), com um litro de capacidade.  A outra alíquota foi 

mantida em outro saco, sob-refrigeração (temperatura inferior a 4oC). As duas alíquotas 

foram devidamente identificadas, anotando-se o número da sondagem e a profundidade 

correspondente – baseado em Aquino Sobrinho (2011). 

 

Figura 4.17: Coleta de solo em saco de polietileno. 
Foto: Adriana M. Z. Ramalho. 

Na primeira alíquota foram realizadas a medições de gases em campo, de acordo 

com os seguintes procedimentos (Green Brasil, 2010 apud Aquino Sobrinho, 2011): 
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• “Foi preenchida a metade do recipiente com o solo amostrado e, 
imediatamente, fechado o lacre. Quebraram-se manualmente os torrões4 
existentes (sem abrir o recipiente), agitando vigorosamente a amostra por 15 
segundos e mantendo-o em repouso por cerca de 10 minutos até a medição. 
• No momento da medição, agitou-se novamente a amostra por 15 
segundos e realizou-se imediatamente a medição dos gases presentes no 
espaço vazio do recipiente, introduzindo o tubo de amostragem (sonda) do 
equipamento de medição no saco plástico por meio de um pequeno orifício 
que foi feito no mesmo, evitando-se tocar o solo ou as paredes do recipiente. 
• Registrou-se o maior valor observado durante a medição, o qual 
normalmente ocorreu a aproximadamente trinta segundos após o início da 
medição. Utilizou-se o equipamento com detector de foto-ionização (PID) 
com lâmpada de 10,2 eV realizando a medição de gases em todas as amostras 
coletadas em cada sondagem, identificando a que apresentou a maior 
concentração VOC. 
• Enviando a amostra de solo correspondente à mesma profundidade, que 
se encontrava mantida sob-refrigeração, para ser analisada em laboratório. 
Transferiu-se essa amostra, rapidamente, para frasco de vidro com boca larga 
e tampa com vedação em teflon, mantendo-a, na medida do possível, 
indeformada, e preenchendo todo o frasco, evitando-se espaços vazios no 
interior do mesmo”. 
 

Na segunda alíquota foram realizados os seguintes procedimentos (Green Brasil, 

2010 apud Aquino Sobrinho, 2011): 

• “As amostras coletadas de cada sondagem com maior concentração VOC - 
que se encontrava mantida sob-refrigeração, para ser analisada em laboratório 
- foram transferidas, rapidamente, para frasco de vidro com boca larga e 
tampa com vedação em teflon, mantendo-a, na medida do possível, 
indeformada, e preenchendo todo o frasco, evitando-se espaços vazios no 
interior do mesmo. 
• Identificou-se cada frasco com a localização do ponto de sondagem, a 
profundidade de amostragem e a concentração de gases medida em campo. 
Nessas amostras, foram feitas as determinações de BTEX (benzeno, tolueno, 
etilbenzeno e xilenos), TPH (total de hidrocarbonetos de petróleo) e HPA 
(hidrocarbonetos policíclicos aromáticos).  
• Não foram enviadas para o laboratório amostras na qual foram realizadas as 
medições de gases em campo”. 

4.1.5.2.2 Procedimento de coleta de amostras de água para realização de análises 
químicas 

Após a instalação e desenvolvimento dos poços de monitoramento, o prazo para 

coleta de amostras de águas subterrâneas ocorreu após 7 dias. As coletas só foram 

realizadas nos poços de monitoramento que não apresentaram fase livre.  

Foi necessário realizar a purga de 3 volumes para eliminar a água estagnada. De 

acordo com Bottura (2009), a água estagnada no interior do poço não é representativa 

do aquífero porque interage com a atmosfera e esta sujeita a atividade bacteriológica, 

por longo período de tempo (Figura 4.18) - nestas condições o seu equilíbrio 

                                                           
4
 Pedaço de terra endurecida 
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geoquímico é diferente da água do aquífero, ou seja, características físico-químicas 

como pH,  Eh,  CE e OD - assim, antes de iniciar a coleta, faz-se necessário realizar a 

purga a fim de renovar a água dentro do poço de monitoramento.  

 

 

Figura 4.18: Interferências do meio na água estagnada. 
Fonte: Aquino e Queiroz (2012). 

 

Sendo assim, como o objetivo da purga foi coletar amostras representativas 

alterando mínimo possível à condição natural de fluxo da água subterrânea que ocorre 

na formação - isto significa que todo o processo deve procurar minimizar o 

rebaixamento do aquífero, a agitação e mistura da água existente no interior do poço 

(baseado em AQUINO E QUEIROZ, 2012) - as coletas de água subterrânea foram 

realizadas com Bailer (Figura 4.19a), transferindo as amostras de água para frascos de 

vidros com tampa revestida de Teflon (Figura 4.19b).  
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 (A) (B) 

Figura 4.19: (A) Coleta de água com bailer. (B) Frasco de coleta.  
Fotos: (A) Adriana M. Z. Ramalho; (B) Aquino e Queiroz (2012). 

 

4.1.5.3 Metodologias Analíticas 

As metodologias analíticas utilizadas neste trabalho baseiam-se na cromatografia 

gasosa em coluna para análise de BTEX, HPA e TPH em amostras de solo e água 

subterrânea.  

Conceitualmente, a cromatografia é um método físico-químico de separação que 

está fundamentada na migração diferencial dos componentes de uma mistura, que 

ocorre devido a diferentes interações, entre duas fases imiscíveis, a fase móvel e a fase 

estacionária (DEGANI et al, 1998). A fase estacionária dentro da coluna é formada de 

um material escolhido para reter de forma diferenciada os componentes da amostra que 

se deseja separar. Enquanto que, a fase móvel é o material que se desloca pela fase 

estacionária, arrastando os componentes da amostra. Cada composto químico é separado 

por um tempo de retenção diferente dentro da coluna cromatográfica, sendo possível 

diferenciá-los através de um cromatograma. 

O principal mecanismo de separação da cromatografia gasosa está baseado na 

partição dos componentes de uma amostra entre a fase móvel gasosa e a fase 

estacionária (líquida ou sólida), tendo como limitação a necessidade da amostra ser 

volátil ou estável termicamente (DEGANI et al, 1998). A Figura 4.20 mostra os 

componentes básicos de um cromatografo gasoso.  
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.  

Figura 4.20: Componentes básicos de um cromatógrafo gasoso. a) cilindro do gás de arraste 
mantido sob alta pressão; b) injetor; c) coluna; d) detector e e) registrador. Fonte: Degani et 

al.(1998). 
 

4.1.5.3.1 Metodologias U.S.EPA utilizadas para análises de BTEX, HPA e TPH 

•••• Os métodos para análise de voláteis (BTEX) em solo e água por headspace 

foram os baseados no U.S.EPA 502.1A (compostos orgânicos voláteis 

halogenados em água por cromatografia em fase gasosa de purga e armadilha) e 

8021B (Aromáticos e halogenados voláteis por cromatografia gasosa usando 

fotoionização e/ou detectores de condutividade eletrolítica);  

•••• Os métodos de análises de amostras de água para TPH foram os baseados nos 

Métodos U.S.EPA 8021B. 

•••• Método de extração SPE de amostras de solo para HPAs foi o baseado no 

Método U.S.EPA 8270D - Compostos Orgânicos Semivoláteis por 

cromatografia gasosa / espectrometria de massa (GC / MS); 

4.1.5.3.2 Equipamentos  

O equipamento utilizado para análisar BTEX foi o Cromatógrafo gasoso com 

detector PID/FID, modelo Trace GC Ultra, marca Thermo Electron Corporation (Figura 

2.19A). O Cromatógrafo utilizado para quantificar TPH total foi o Focus GC da marca 

Thermo Electron Corporation (Figura 2.19B), com detector FID.  Já para os 10 HPAs 

estabelecidos pela resolução 420/2009, foi utilizado o cromatógrafo Focus GC acoplado 
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com detector EM (Espectrometro de Massa) da Polaris Q, da marca Thermo Electron 

Corporation (Figura 2.19C).   

A tabela 4.4 apresenta um resumo dos métodos U.S.EPA, cromatografos, 

detectores e colunas utilizados por cada tipo de analito. 

Tabela 4.4: Equipamentos e métodos de análises para BTEX, HPAs e TPH. 

Analitos Métodos U.S.EPA Cromatografos Detectores Colunas 

BTEX 5021A/ 8021B Trace GC Ultra, da Thermo 

Electron Corporation 

FID/PID OV-624 

HPAs 8270D Focus GC da Thermo 

Electron Corporation 

EM – Polaris Q  DB-5ms 

TPH 8021B Focus GC da Thermo 

Electron Corporation 

FID DB-5ms 

4.1.6 Delimitação das plumas de contaminação 

Para fins de ilustração da delimitação das plumas de contaminação, neste 

trabalho apenas serão apresentadas as plumas de fase livre de óleo e as de fase 

dissolvida e fase retida de benzeno (esta substância química de interesse é a mais nociva 

à de saúde humana dentro os compostos os hidrocarbonetos de petróleo decorrentes de 

vazamentos, derramamento e transbordamento de SASC).  

4.1.6.1 Delimitação da fase livre 

A detecção da presença de fase livre sempre foi de caráter emergencial. Pois, 

enquanto houver fase livre, haverá contínua contaminação do aquífero. De acordo com 

o Termo de Referência da SEMURB, a determinação da presença de fase livre no 

interior dos poços, bem como da sua espessura, foi feita por meio de equipamento de 

medição de interface óleo/água, da marca HS (HidroSuprimentos).  

As Figuras 4.21 (A) e (B) mostram como foi detectado a presença de fase livre, 

nos poços de monitoramento, através de um bailer. A Figura 4.21 (C) mostra a 

determinação da espessura da fase livre no interior de um poço, através de um 

equipamento de medição de interface óleo/água. 
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(A) (B) 
 

(C) 

Figura 4.21: Presença de Fase livre em poços de monitoramento. 

Para delimitar a pluma de contaminação em fase livre foram atendidos os 

seguintes critérios do Termo de Referência da SEMURB: 

• “Obter o número suficiente de pontos-limite necessário para o seu 
fechamento. 
• O ponto-limite da pluma em fase livre aparente no plano horizontal foi 
considerado como a metade da distância entre um ponto de medição (poço de 
monitoramento) onde foi detectada a presença de fase livre e outro ponto de 
medição onde não foi detectada fase livre. 
• Já o ponto-limite superior da pluma em fase livre aparente no plano vertical 
foi considerado a cota superior do nível da fase livre medida no poço de 
monitoramento; e o ponto-limite inferior foi, de forma conservadora, a cota 
do nível d’água subterrânea medida no mesmo poço de monitoramento”. 

Assim, depois de detectado presença de fase livre, foi implantado medidas de 

remediação, com o objetivo de removê-la, como veremos mais adiante. Para a 

SEMURB, a remoção total da fase livre será considerada concluída na situação em que 

for detectada uma espessura aparente máxima de 5 mm (conforme as Figuras 4.22 A e 

B) e restrita à área do empreendimento. 

 (A)  (B) 

Figuras 4.22: Medição da espessura da fase livre. 
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4.1.6.1.1 Correção da espessura real de fase livre 

A espessura da fase livre medida nos poços de monitoramento não representam a 

espessura real. Neste trabalho será utilizada a correlação apresentada por De Patrovich 

(1979) apud Ferreira (2007), através da Equação 4.1, para determinar a espessura 

corrigida da fase livre no meio poroso através das medições feitas em poços de 

monitoramento (espessura aparente), das densidades do hidrocarboneto e da água, 

diâmetro do frasco e da elevação na franja capilar para solos de areia média.  

Hf= [Ho (ρw - ρo)] / ρo                                                       (Eq. 4.1) 

Hf: espessura de fase livre no meio poroso (cm) ou elevação corrigida 

Ho: espessura de fase livre no poço de monitoramento (cm) ou elevação 

aparente 

ρw: densidade da água (g/cm3) = 1,0  (FERREIRA, 2007) 

ρo: densidade do hidrocarboneto (g/cm3) = 0,8 (FERREIRA, 2007) 

 

4.1.6.1.2 Estimativa do volume de fase livre a ser recuperado 

A determinação da espessura real de fase livre foi importante para estimar o 

volume de combustível a ser recuperado na área do posto, bem como estimar o tempo 

de remediação através da extração mensal de fase livre.  

Para determinar a pluma de fase livre foi utilizada a Equação 4.2, apresentada por 

CONTROLLAB (2010) apud Sá (2011). 

V = Ap x Hf x ηe                                                        (Eq. 4.2) 

Onde: 

Ap: área da pluma 

Hf: espessura de fase livre no meio poroso 

ηe: porosidade efetiva              

A área da pluma pode ser calculada utilizando dois métodos: particição por grid e 

através do software SketchUp. 

Uma observação importante é que a utilização da porosidade total nos 

proporcionaria a estimativa de volume de fase livre que vazou, enquanto a porosidade 

efetiva nos proporcionaria a volume de fase livre a ser recuperado. O que é bem 
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diferente, pois o volume que vazou será maior que o recuperado, uma vez que, a 

porosidade efetiva são poros interconectados que permitem o fluxo no meio poroso. Isto 

nos mostra que uma parcela de poros que não vai permitir o fluxo, e parte do óleo não 

será recuperado, indicando que a descontaminação total não será possível. 

4.1.6.1.2.1 MÉTODO 1: Cálculo de volume de fase livre utilizando partição por 

grid 

A pluma de fase livre foi dividida em sub-áreas que englobavam um poço de 

monitoramento de referência que continha fase livre, sendo considerando como limite 

destas sub-áreas, a meio distância entre estes poços de referência.  

Para calcular o volume de fase livre foi necessário determinar a área parcial de 

cada sub-área da pluma. Para isto, utilizou-se o Google Earth para medir as dimensões 

laterais da área do posto revendedor de combustível, seguido do método de partição por 

grid. Os grids semi-preenchidos foram anulados, considerando apenas os preenchidos. 

Este método é à base da estimativa de volumes de reservatórios petróleo (SILVA, 

2012), bem como é utilizado para estimar o volume de fase livre decorrentes de 

vazamentos de tanques subterrâneos (PARKER et. al, 1995), o qual será utilizado nesta 

tese. 

As espessuras de fase livre corrigidas de cada poço de monitoramento foram 

multiplicadas pelos: 

− número de grids da sub-área;  

− área unitária de um grid; 

− pela porosidade efetiva de solo. 

Encontrando o volume de fase livre por sub-área, conforme previsto na equação 

4.2. Por fim, são somados os volumes de combustíveis de cada sub-área para encontrar 

o volume total de fase livre. 

4.1.6.1.2.2 MÉTODO 2: Cálculo do volume de fase livre auxiliado pelo software 

SketchUp 

Semelhantemente ao método de partição por grid, a área da pluma foi dividida em 

sub-áreas por poços de monitoramento. O cálculo destas sub-áreas foi realizado pelo 

SketchUp. Utilizando a equação 4.2 foi calculada o volume parcial de fase livre por sub-
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área. Por fim, foram somados os volumes de combustíveis nas sub-áreas para encontrar 

o volume total de fase livre. 

4.1.6.2 Delimitação da pluma de fase retida do benzeno 
 

Relembrando, a fase retida é a fase líquida residual e a fase de vapor presentes 

no solo. O mapeamento tridimensional da pluma retida se deu através da coleta de solo 

em dois pontos de uma mesma sondagem, sendo uma na profundidade correspondente à 

maior leitura de VOC e a outra na franja capilar, onde ambas foram encaminhadas para 

análises químicas. Foram considerados como limite da pluma os valores de intervenção 

(VI) definidos pela Resolução CONAMA 420/2009. 

O Termo de Referência da SEMURB orientou que a delimitação da pluma em 

fase retida tanto no plano horizontal, como no vertical, os pontos-limite deviam estar 

situados na metade da distância entre o ponto de amostragem que apresente 

concentração da substância química de interesse acima do valor de intervenção e o 

ponto de amostragem que apresente concentração abaixo deste. Enquanto que, o limite 

inferior da pluma retida devia estar na profundidade do nível d’água medido quando 

fosse constatada concentração acima do VI na amostra coletada na franja capilar. E o 

limite superior pode ser definido com base em resultados analíticos provenientes de 

sondagens adicionais ou assumindo-o como sendo a posição da fonte primária mais 

próxima. 

4.1.6.3 Delimitação da fase dissolvida 

No Termo de Referência da SEMURB, são considerados como limite da pluma 

os valores de intervenção (VI) definidos pela Resolução CONAMA 420/2009. 

Na delimitação da fase dissolvida no plano horizontal, conforme Termo de 

Referência da SEMURB deve ser considerado que o ponto-limite da pluma esteja 

situado próximo ao ponto de amostragem de água subterrânea que apresente 

concentração da SQI abaixo de VI, a um quarto da distância entre este e os pontos de 

amostragem que apresentem concentrações da SQI superior ao VI. 

Estabelecidos os limites da pluma dissolvida deverá ser verificada a distribuição 

da contaminação dentro desses limites, por meio do adensamento da malha de poços de 

monitoramento, posicionados próximos às fontes primárias de contaminação, 

objetivando a identificação dos hot spots. Nos casos em que as concentrações mais 
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elevadas tenham sido identificadas distantes das fontes primárias, o adensamento deverá 

ser realizado junto a esses pontos (SEMURB, 2010). 

A partir dos dados obtidos, a representação da pluma de contaminação de fase 

dissolvida na água subterrânea foi realizada apenas para o benzeno, nos quais as 

concentrações ultrapassaram o VI (SEMURB, 2010). 

4.1.6.4 Representação gráfica e das plumas de contaminação 

Para realizar a representação graficamente tridimensional das plumas de benzeno 

na zona saturada e insaturada do solo, bem como a pluma de LNAPL utilizou-se um 

software CAD SketchUp 8. Este software foi utilizado por Aquino Sobrinho (2011) para 

representar a pluma de compostos orgânicos voláteis (VOC). 

O SketchUp 8 é um software 3D dinâmico, livre, utilizado em projetos gráficos 

de engenharia e arquitetônicos. Este software CAD tem sido estudado por contribuir no 

desenvolvimento de habilidades espaciais, como a visualização espacial, a percepção 

espacial, as relações espaciais, a orientação espacial e a rotação mental (LA FERLA et 

al., 2009; KURTULUŞ & UYGAN, 2010), consideradas importantes em áreas como 

engenharia, arquitetura e artes visuais. Pois, o pensamento espacial torna possível ao 

indivíduo desenhar formas na resolução de um problema matemático, a fim de 

visualizar o problema verbal em sua mente e interpretar os dados apresentados em 

tabela (KURTULUŞ & UYGAN, 2010). 

Uma vantagem do Google SketchUp 8 (CAD) é sua compatibilidade com o 

Google Earth (SIG), permitindo sobrepôr a planta do empreendimento com a fotografia 

aérea, auxilando ao usuário/design modelar e geo-referenciar o projeto de gráfico, sendo 

útil em estudos ambientais. 

De acordo com Sheppard & Cizek (2009), "sistemas de mundo virtual, tais como 

software Google Earth está crescendo em popularidade como uma forma de visualizar e 

compartilhar dados 3D ambiental - Os cientistas e profissionais de meio ambiente, 

muitos dos quais são novos para modelagem 3D e comunicação visual, estão 

começando a usar rotineiramente tais técnicas em seu trabalho.  

O padrão de imagens de satélite de globos virtuais obriga o designer do objeto a 

olhá-lo no contexto da paisagem circundante, restringindo a liberdade do usuário 

distorcer a realidade por acidente ou design (SHEPPARD & CIZEK, 2009).  
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4.1.7 Investigação Confirmatória Complementar 

4.1.7.1 Remoção de Tanques 

Na remoção de tanques, os tanques priorizados pelo termo de referência da 

SEMURB são os que contêm hidrocarbonetos de petróleo. Neste trabalho, foram 

removidos dois tanques um de gasolina aditivada e outro de etanol.  

Para a pesquisa de gases no solo (VOC) na cava do tanque de gasolina aditivada 

foi utilizado o equipamento INNOVA da Thermo Electron Corporation (Figura 4.23). 

 

Figura 4.23: Equipamento INNOVA.  
Foto: Adriana M. Z. Ramalho. 

Depois, a fim de avaliar a possível contaminação por BTEX, HPAs e TPH 

oriundos deste tanque foram coletadas duas amostras no fundo da cava: uma próxima ao 

lado de descarga de combustível e outra próxima ao lado de sucção. 

4.1.7.2 Análise de TOG das caixas SAO 

Para a análise do teor de óleos e graxas das caixas separadoras de água/óleo foi 

utilizada  a técnica de extração por micro-ondas (Figura 4.25) sugerida por Bezerril et 

al. (2010 e 2011), seguida da determinação por espectroscopia na região do 

infravermelho próximo através do analisador Infracal TOG/TPH (Figura 4.24).  

  
Figura 4.24: Analisador Infracal TOG/TPH 

Modelo HATRT2 and CH da Wilks 
Enterprise. Fonte: Bezerril et al., 2010. 

Figura 4.25: Extrator por Microondas da Anton 
Paar. Fonte: Bezerril et al., 2011. 
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4.2 RBCA 

O RBCA possui uma abordagem de três níveis (denominados de Tier 1, 2 e 3) 

para análise de risco, contidos na norma ASTM E1739 - Guide for Risk Based 

Corrective Action at Chemical Release Sites (RBCA) para áreas com problemas de 

contaminação por hidrocarbonetos derivados de petróleo – ver Figura 4.26. Como 

suporte para cálculos foi desenvolvido o software RBCA Tool Kit for Chemical 

Releases, versão 2.52 pela Groundwater Services, Inc. (Barros, 2009). 

 

Figura 4.26: Tipos de análise de RBCA.  
Fonte: (Barros, 2009). 
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O tier 1 usa dados da literatura para alimentar o software, este tipo de análise 

economiza na investigação de passivo ambiental, mas pode se afastar da realidade da 

área em estudo, aumentando os custos com remediação. No tier 3, há um grande 

investimento na investigação de passivo ambiental, a fim de aproximar-se realidade da 

área em estudo, economizando os custos com remediação. E o tier 2 é tipo de análise 

intermediaria entre o tier 1 e o tier 3, permitindo o uso de dados da literatura e de dados 

de campo do local em estudo. 

A avaliação de risco à saúde humana, realizada neste trabalho, foi utilizado o 

Tier 2, este considera os níveis-alvo específicos para o local em estudo. Foram adotados 

os riscos carcinogênicos (individual e cumulativo) de 1x10-5 e os riscos toxicológicos 

(quociente e índice) de 1.  

Os cálculos foram realizados através dos modos normal e reverso, para que haja 

a comparação com o risco calculado e metas de remediação (SSTL - Site Specific Target 

Level) para os compostos químicos de interesse que ultrapassarem do valor de 

intervenção estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 420. 

4.2.1 Detalhamento do processo de avaliação RBCA 

A tela principal do software RBCA Tool Kit for Chemical Releases (versão 2.52 

da Groundwater Services, Inc.) está dividido em quatro etapas (Figura 4.27): 

• Na primeira etapa da análise de risco foram inseridas as informações básicas do 

posto em estudo, como o nome do empreendimento e a localização (estas 

informações não serão disponibilizadas aqui por questões éticas e de sigilo).  

• Na segunda etapa foi escolhido o tipo de análise RBCA. Sendo utilizado o tipo de 

análise de risco Tier 2, a qual considera os níveis alvo específicos do local.  

• Na terceira etapa escolheram-se as opções de cálculos, sendo considerados: o modo 

direto (Forward mode) e o modo reverso (Backward mode); considerando os riscos 

individuais e cumulativos (risco carcinogênico individual de 1x10-5, risco 

carcinogênico cumulativo de 1x10-5 e risco toxicológico de 1). 

− De acordo com Barros (2009), o modo reverso calcula os limites toleráveis 

aceitáveis denominados SSTL’s (Site Specific Target Level) para cada 

composto químico de interesse (CQI) para o local a partir dos valores da 

linha de base conforme o órgão regulamentador responsável. Enquanto o 

modo direto calcula a exposição humana a partir de valores limites 
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toleráveis/ aceitáveis dos CQI, conforme especificado pelo usuário – Figura 

4.28. 

 

Figura 4.27: Tela principal do RBCA. 

 

 

Figura 4.28: Ilustração dos modos de análises disponíveis no programa RBCA. 
Fonte: RBCA Tool Kit for Chemical Releases v2.01 apud Barros, 2009. 

• E na quarta etapa deu-se início ao processo de avaliação RBCA, na qual foram 

inseridos dados de entrada para realização dos cálculos de risco à saúde humana e 

metas de remediação com base na ação corretiva. Para isto, foram necessários:  

− A identificação das vias de exposição (exposure pathways); 

− Os compostos químicos preocupantes (constituents of concern - COCs); 

− Os modelos de transporte dos contaminantes no solo, ar e água subterrâneas 

para ambientes abertos e fechados (transport models); 
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− Os parâmetros do solo (soil parameters); 

− Os parâmetros de água subterrânea (groundwater parameters); 

− E os parâmetros do ar (air parameters). 

4.2.1.1 Identificação via de exposição 

Na Figura 4.29, podemos observar que foram considerados como receptores no 

local (on-site), os funcionários e trabalhadores de eventuais obras no empreendimento. 

Considerando que estes receptores estão dentro da área contaminada, não existe 

distância que os separe da fonte de contaminação, portanto foi registrada no software a 

distância de zero. 

Como receptores localizados fora da área contaminada (off-site) foram 

considerados um condomínio com edifícios residenciais de 4 andares, localizados a 30 

metros da fonte, chamado de off-site 1 (moradores são adultos, adolescentes e crianças); 

e uma oficina mecânica localizada a 10 metros da fonte de contaminação, chamado de 

off-site 2. 

Estes receptores podem sofrer as seguintes exposições combinadas:  

− Ingestão direta (no empreendimento existe um poço de captação de água 

subterrânea); 

− Inalação de voláteis e partículas (em ambientes abertos e fechados); 

− Contato dérmico (trabalhadores da construção civil em contato com o solo 

contaminado). 

 

Figura 4.29: Identificação via de exposição. 
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A Figura 4.30 mostra o fluxograma das vias de exposição, no qual apresenta as 

fontes de contaminadas, seus mecanismos de transporte e a exposição sofrida pelos 

receptores.  

 

Figura 4.30: Fluxograma das vias de exposição. 

Os fatores de exposição e limites de risco alvo foram os mesmos considerados 

pelos valores padrões norte americanos contidos na norma ASTM E-2081. Na Figura 

4.31 mostram-se seis colunas com fatores de exposição para os diferentes tipos de 

receptores: residenciais (adultos, adolescentes e crianças) e comerciais (adultos e 

temporários da construção civil). Para estes receptores calcularam-se os riscos da linha 

base e os níveis toleráveis/ aceitáveis baseados em diferentes níveis físicos (por 

exemplo, área da pele, peso corporal, etc), e relacioná-los com os parâmetros de 

exposição (por exemplo, taxa de ingestão de água, etc) – Barros, 2010. 

 

Figura. 4.31: Fatores de exposição e limites de risco alvo. 
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4.2.1.2 Compostos químicos preocupantes (COCs)  

Como serão mostrados detalhadamente no capítulo V (Resultados), os compostos 

químicos preocupantes previstos pela Resolução CONAMA 420/2009 que 

ultrapassaram os valores de intervenção foram Benzeno, Tolueno, Etil-benzeno, 

Xilenos, Naftaleno e TPH. Sendo informados para o software apenas os maiores valores 

destes contaminantes no solo e na água subterrânea do local, estes dados estão 

resumidos na Tabela 4.5 e foram introduzidos no software RBCA, conforme mostra a 

Figura 4.32. 

Tabela 4.5: Compostos químicos preocupantes (COCs).  

PARÂMETROS 

ÁGUA SUBTERRÂNEA SOLO CONTAMINADO 

Concentração 
Máxima (µg/L) 

PM 
Concentração 

Máxima (mg/Kg) 
PM 

B
T

E
X

 Benzeno 2791,77 PM04 80,49 PM05 
Tolueno 2964,65 PM04 233,45 PM05 

Etil-benzeno 1502,09 PM04 163,16 PM05 
Xilenos 8214,20 PM17 653,90 PM01 

H
P

A
 

Naftaleno 347,28 PM13 91,641 PM02 

TPH (mg/L) 1333,08 PM04 9880,47 PM09 
 

 

 
Figura 4.32: Compostos químicos preocupantes (COCs). 
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4.2.1.3 Modelos de transporte 

Nas opções de transporte vertical na coluna de solo de superfície (Figura 4.33), 

foram considerados os fatores e modelos a seguir: 

− Volatilização ao ar livre (foi escolhido o modelo matemático da ASTM para 

volatilização no solo de superfície); 

− Volatilização no interior de edifícios (foi escolhido o modelo de volatilização 

Johnson & Ettinger para volatilização de solo e água subterrânea); 

− Lixiviação do solo para a água subterrânea (foi escolhido o modelo de atenuação 

do solo - SAM). 

Para o fator de dispersão do ar lateral foi escolhido o modelo de dispersão 

Gaussiano 3D. Já para o fator de atenuação de diluição na água subterrânea foi 

escolhido a Equação Domenico com dispersão, sem considerar a biodegradação, este 

tipo de análise é a mais conservadora. 

 

Figura 4.33: Opções de modelo de transporte. 

As Equações matemáticas utilizadas pelo software RBCA podem ser consultadas 

no trabalho de Barros (2009).  

4.2.1.4 Parâmetros do solo específicos do local 

Nas características da zona fonte do solo, a profundidade da água da subterrânea 

informada para o software foi de 7 m 63 cm, no qual o próprio software calculou a 
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espessura da franja capilar de 24 cm e coluna de solo de 7 m 39 cm (em azul na figura 

4.34). O solo afetado foi considerado desde a superfície (0 metros) até a profundidade 

da de 7 m 39 cm (toda a coluna da zona vadosa) e o comprimento do solo afetado 

paralelo à direção do fluxo de água foi de 45 m. A área de solo afetada foi considerada 

a área do posto revendedor de combustíveis de aproximadamente 2.025 m. 

Na coluna de solo de superfície, foi considerada a areia como siltosa com base 

nos resultados do ensaio granulométrico do solo. Foi considerada a infiltração da água 

da chuva de 30 cm/ano; e para os parâmetros de particionamento foram considerados a 

fração de carbono orgânico de 0,11 para a coluna de solo e pH igual a 7 - dados 

extraídos do relatório da GEOTECH (2011). 

 

Figura 4.34: Parâmetros do solo específicos do local. 

 

4.2.1.5 Parâmetros de água subterrânea específicos do local 

Os dados hidrogeológicos inseridos no software foram obtidos do relatório da 

ENVITEK (2011), conforme já mencionados na caracterização do meio físico do local 

(como porosidade efetiva, gradiente hidráulica e condutividade hidráulica). Já os dados, 

como fração de carbono orgânico e pH na zona saturada foram obtidos do relatório da 

GEOTECH (2011). Estes dados estão apresentados na Figura 4.35. Os dados de 

dispersão na água subterrânea foram calculados pelo software. 



Tese de doutorado PPGCEP/ UFRN                                                                                                           

 

Adriana Margarida Zanbotto Ramalho                                                                                                    151 
 

 

Figura 4.35: Parâmetros de água subterrânea específicos do local. 

4.2.1.6 Parâmetros do ar 

Como não foram realizadas coletas de amostras de ar específicos do local foram 

utilizados os dados sugeridos pelo próprio programa (Figura 4.36). 

 

Figura 4.36: Parâmetros do ar. 

 

4.3 Remediação  

No posto em estudo, foi realizado dois tipos de remediação para remoção da fase 

livre: o primeiro foi Pump and treat (bombeamento e tratamento) que foi substituído 

pelo sistema de extração multifásica (MPE). 
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4.3.1 Pump and treat 

A presença de fase livre é de caráter emergêncial, desta forma, a perícia do 

Ministério Público autorizou a instalação provisória da técnica de Pump and treat pela 

empresa GEOTECH, enquanto a bandeira do posto aguardava o processo de licitação 

para a remediação definitiva utilizando a técnica por MPE.  

Esta técnica é capaz de bombear fase livre e água subterrânea contaminada que 

posteriormente são tratados com carvão ativado para descarte. Este sistema operou por 

75 dias úteis. Para remoção da Fase Livre de óleo, inicialmente, foi realizada uma 

sondagem com instalação de um piezômetro de 4”, na qual foi instalado um poço de 

bombeamento (PB-01) próximo as maiores espessuras de fase livre, ver Figura 4.37.   

 

Figura 4.37: Instalação do poço de bombeamento. Foto: Geotech, 2011. 

A Localização do PB-01 e da Unidade de Operação (UO) do Pump and treat na 

área do posto pode ser vista na Figura 4.38. O sistema do Pump and treat era composto 

por um painel de controle, uma bomba hidráulica, uma caixa separadora de água/óleo, 

um reservatório para água, um contêiner para o óleo recuperado e um filtro com carvão 

ativado para limpeza e descarte da água produzida tratada, que era reinjetada em um dos 

poços de monitoramento localizados a montante, instalados na área do posto.  
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Figura 4.38: Localização do PB-01 e da Unidade de Operação (UO) do Pump and treat. 
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4.3.2 Extração multifásica 

A técnica de remediação por extração multifásica permite extrair vapores da 

zona vadosa do solo, bem como extrair fase livre e fase dissolvida contaminada. Tanto 

os vapores contaminados, quanto a água subterrânea, são tratados com carvão ativado 

antes do descarte. Esta técnica foi escolhida por permitir a remediação destas três fases 

simultaneamente. Não sendo tão eficiente para a fase retida, a qual poderá requerer 

outra técnica de remediação, como a biorremediação. 

A empresa responsável pela instalação do sistema de extração multifásica (MPE) 

foi a ANTARES, cujo sistema é apresentado nas Figuras 4.39 e 4.40. Seu 

funcionamento está descrito abaixo: 

• O MPE foi constituído por uma bomba vácuo com capacidade 660 mm Hg, que 

succiona o vapor e águas contaminadas para um tanque de vácuo.  

• Após a passagem por este tanque, a água que foi succionada é encaminahada 

para uma caixa separadora de água óleo. O efluente, após sua passagem pela 

CSAO, é direcionado para o tratamento por carvão ativado (trocado 

mensalmente). 

• O vapor que passa pelo tanque de vácuo é encaminhado para um tratamento por 

carvão ativado (CA) e liberado para atmosfera. 

• O óleo recuperado é armazenado em tambores de 200 litros para destinação final 

adequada.  

A instalação do MPE possuiu: 

• Rede de extração de água e vapor contaminados; 

• Encamisamento subterrâneo para abrigar as tubulações de extração; 

• Container do MPE; 

• Rede elétrica para alimentação da MPE. 

Para o monitoramento do MPE, foi considerada uma rotina mensal, medindo o 

volume de fase livre e água bombeados, bem como avaliando os níveis de água e óleo 

nos poços de monitoramento. 
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Figura 4.39: Unidade de Operação do MPE. 

 

Figura 4.40: detalhes dos equipamentos da unidade de operação do MPE. 
Fonte: Antares, 2012. 
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A localização da Unidade de Operação (UO) e dos 12 poços de extração no 

posto de combustível investigado está apresentada na Figura 4.41. De acordo com 

informações da empresa, não era utilizada a capacidade total da bomba, a qual estimou 

que cada poço de extração instalado possuísse um vácuo de 20 mm Hg. 

 

Figura 4.41: Localização da UO e dos 12 poços de extração do MPE na área em estudo.  
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CAPÍTULO V:

Resultados e Discussões
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5. Resultados e discussões 

5.1 Investigação Confirmatória 

5.1.1 Soil Gas Survey 

O Quadro 5.1 apresenta os resultados do Soil Gas Survey para VOC do solo nas 

15 sondagens realizadas no posto. A Figura 5.1 mostra a pluma de VOC e indica dois 

hot spots de contaminação (nos pontos de sondagens S-03 e S-11), justamente nas áreas 

onde foram removidos os tanques de diesel e gasolina com suspeitas de vazamentos. 

Nestas áreas foram instalados poços de monitoramento, para coleta de solo e água para 

investigação confirmatória da presença de benzeno no solo por cromatografia. 

Quadro 5.1: Resultados de VOC (ppm) no solo. 

Pontos VOC 
(ppm) 

 
Figura 5.1: Pluma de VOC na área do posto de combustível. 

S-01 15,6 
S-02 153,2 
S-03 819,1 
S-04 239,9 
S-05 817,0 
S-06 61,9 
S-07 341,2 
S-08 505,5 
S-09 6,7 
S-10 289,8 
S-11 954,9 
S-12 8,9 
S-13 367,9 
S-14 370,8 
S-15 0,0 

 

5.1.2 Detecção de Fase livre de Diesel e Gasolina 

Em 13 poços de monitoramento instalados no posto de combustível, foram detectadas 

fase livre de diesel nos poços PM-01, PM-06, PM-07, PM-08, PM-09, PM-10, PM-11, PM-

14, PM-18 e PB-01 e fase livre de gasolina nos poços PM-02, PM-03 e PM-12 (cuja pluma 

pode ser observada na Figura 5.2), dados que refletem o histórico de operações com 

combustíveis na área, cujas espessuras estão apresentadas na Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1: Medidas de LNAPLs de diesel e gasolina nos poços de monitoramento. 

Poço de 
monitoramento 

Diâmetro do 
poço (”) 

Tipo de 
LNAPL 

Elevação 
aparente de fase 

livre (cm) 

Elevação 
corrigida de fase 

livre (cm) 
PM-01 2” diesel 29 7,25 
PM-02 2” gasolina 11 2,75 
PM-03 2” gasolina 05 1,25 
PM-06 2” diesel 80 20 
PM-07 2” diesel 82 20,5 
PM-08 2” diesel 108 27 
PM-09 2” diesel 98 24,5 
PM-10 2” diesel 143 35,75 
PM-11 2” diesel 33 8,25 
PM-12 2” gasolina 95 23,75 
PM-14 2” diesel 97 24,25 
PM-18 2” diesel 150 37,5 
PB-01 4” diesel 132 33 

5.1.3 Estimativa de volume de fase livre (ou do vazamento de combustível) 

5.1.3.1 Método 1: Partição por Grid 

Com auxílio do Google Earth foram medidas as dimensões laterais da área do posto 

com comprimento de 71,6 m e largura de 40,0 m (Figura 5.2). Sendo possível estimar por 

escala, o comprimento da pluma de fase livre de 56,5 m e largura de 24,0 m. 

 

Figura 5.2: Dimensões laterais do posto revendedor.  
Fonte: adaptado de Envitek, 2011. 
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A partição por grid da pluma foi em 40 colunas por 20 linhas (figura 5.3), excluindo 

os grids menos preenchidos e considerando os mais preenchidos (de forma a compensar os 

excluídos). Cada grid possui 1,41 m x 1,2 m, ou seja, uma unidade de área de 1,7 m2. 

 

Figura 5.3: Partição por grid. 

A sub-área de cada poço de monitoramento foi delimitada pelo número de grid, 

conforme mostra a Figura 5.4 e Tabela 5.2. A Tabela 5.2 também mostra os dados para o 

cálculo de volume de combustível no empreendimento a ser recuprado, foi de 14,02 m3 (ou 

seja, 14.020 litros), este foi calculado multiplicando as sub-áreas dos poços de monitoramento 

pelas espessuras de fase livre e porosidade efetiva regional de solo de 0,1. Se considerarmos a 

porosidade efetiva local de 0,2, o volume dobrará para 28,04 m3. 

 

 

Figura 5.4: Sub-áreas de cada poço de monitoramento para cálculo de volume de combustível a ser 
recuperado no empreendimento. 
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Tabela 5.2: Dados para cálculo de volume de combustível a ser recuperado no empreendimento 
utilizando o método 1. 

Poço de 

monitoramento 

Nº de 

Grids 

Sub-áreas da 

pluma por PM 

(m2) 

Elevação 

corrigida de 

fase livre (m) 

Volume de 

solo com fase 

livre (m3) 

Volume 

estimado de fase 

livre (m3) 

PM-02 24 40,8 0,027 1,101 0,110 

PM-03 42 71,4 0,012 0,856 0,085 

PM-06 34 57,8 0,200 11,560 1,156 

PM-07 47 79,9 0,205 16,379 1,637 

PM-09 11 18,7 0,245 4,581 0,458 

PM-10 66 112,2 0,357 40,055 4,005 

PM-12 37 62,9 0,237 14,907 1,490 

PM-14 73 124,1 0,242 2,981 0,298 

PM-18 75 127,5 0,375 47,812 4,781 

TOTAL ∑ = 409 ∑ = 695.3  ∑ = 14,023 ∑ = 14,02 

 

5.1.3.2 Método 2: SketchUp 

 Através do software SketchUp foi possível selecionar e calcular a área total de fase 

livre de 718,073 m2, conforme mostra a Figura 5.5 (observa-se que a diferença entre o 1º 

método foi de 3,17%). Assim como para as sub-áreas de cada poço de monitoramento, 

conforme mostra a Figura 5.6, cuja sub-área do poço de monitoramento PM-02 foi de 40,679 

m2. 

 

Figura 5.5: Cálculo da área total de fase livre pelo SketchUp. 
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Figura 5.6: Demonstração do cálculo de uma sub-área (PM-02) utilizando SketchUp. 

  

A Tabela 5.3 mostra os dados para o cálculo de volume de combustível a ser 

recuperado no empreendimento, que foi de 17,59 m3, este foi calculado multiplicando as sub-

áreas dos poços de monitoramento pelas espessuras de fase livre e porosidade efetiva regional 

do solo de 0,1. Se for considerada a porosidade efetiva local (relatada pela empresa Envitek) 

de 0,2, o volume dobrará para 35,18 m3. A diferença entre os métodos 1 e 2 é de 20,29%. 

Tabela 5.3: Dados para cálculo de volume de combustível a ser recuperado no empreendimento 
utilizando o método 2. 

Poço de 

monitoramento 

Sub-áreas da 

pluma por PM 

(m2) 

Elevação 

corrigida de 

fase livre (m) 

Volume de 

solo com fase 

livre (m3) 

Volume estimado 

de fase livre (m3) 

PM-02 40,679 0,027 1,098 0,109 

PM-03 78,138 0,012 0,937 0,093 

PM-06 40,388 0,200 8,077 0,807 

PM-07 81,582 0,205 16,724 1,672 

PM-09 37,057 0,245 9,078 0,907 

PM-10 128,098 0,357 45,730 4,573 

PM-12 64,667 0,237 15,326 1,532 

PM-14 103,787 0,242 25,116 2,511 

PM-18 143,672 0,375 53,877 5,387 

TOTAL ∑ = 718,073  ∑ = 17,596 ∑ = 17,59 
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5.2 Resultados das análises químicas para os compostos de interesse 

Como resultado dos vazamentos de diesel e gasolina foi possível prever a 

contaminação das zonas do solo, bem como da água subterrânea por BTEX, HPA e TPH. A 

seguir são apresentadas três tabelas, as quais apresentam a contaminação por estes 

contaminantes nos poços de monitoramento, na: 

• Água subterrânea (tabela 5.4); 

• Zona vadosa ou insaturada do solo (tabela 5.5); 

• Franja capilar do solo (tabela 5.6). 

Em seguida, apresentam-se as concentrações e plumas de benzeno (principal composto 

químico de interesse) distribuídas na área do posto revendedor de combustíveis (conforme os 

dados destas tabelas) nas figuras de 5.7 a 5.10. 
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 Tabela 5.4: Contaminação da água subterrânea, para os parâmetros BTEX e HPAs, avaliados nos poços de monitoramento. 

PARÂMETROS
/ POÇOS DE 
MONITOR. 

V.I 
µg/L 

 

PM 
01 

PM 
02 

PM 
03 

PM 
04 

PM 
05 

PM 
06 

PM 
07 

PM 
08 

PM 
09 

PM 
10 

PM 
11 

PM 
12 

PM 
13 

PM 
14 

PM 
15 

PM 
16 

PM 
17 

PM 
18 

PM 
19 

PM 
20 

PM 
21 

PM 
22 

PM 
23 

B
T

E
X

 Benzeno 5 F.L. F.L. F.L. 2791,77 0,137 F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. 126,40 F.L. < LD < LD 458,10 F.L. 4,90 47,6 < LD 1820,3 < LD 

Tolueno 300 F.L. F.L. F.L. 2964,65 4,297 F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. 314,10 F.L. < 1,0 < LD 420,60 F.L. < 1,0 6,8 < 1,0 1233,2 < 1,0 

Etil-benzeno 700 F.L. F.L. F.L. 1502,09 6,918 F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. 676,60 F.L. < 1,0 < 1,0 1151,60 F.L. 31,50 2,9 < 1,0 468,2 < 1,0 

Xilenos 500 F.L. F.L. F.L. 3179,44 15,618 F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. 2768,70 F.L. 1,40 < 1,0 8214,20 F.L. 9,90 93,4 < 1,0 4151,5 < 1,0 

H
P

A
s 

Antraceno - F.L. F.L. F.L. 0,12 0,24 F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. < LD F.L. < LD < LD 0,06 F.L. < LD < LD < LD < LD < LD 

Benzo(a) 
antraceno 

1,75 F.L. F.L. F.L. < LD < LD F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. < LD F.L. < LD < LD < LD F.L. < LD < LD < LD < LD < LD 

Benzo(k) 
fluoranteno 

- F.L. F.L. F.L. < LD < LD F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. < LD F.L. < LD < LD < LD F.L. < LD < LD < LD < LD < LD 

Benzo(g,h,i) 
perileno 

- F.L. F.L. F.L. < LD < LD F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. < LD F.L. < LD < LD < LD F.L. < LD < LD < LD < LD < LD 

Benzo(a) 
pireno 

0,7 F.L. F.L. F.L. < LD < LD F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. < LD F.L. < LD < LD < LD F.L. < LD < LD < LD < LD < LD 

Criseno - F.L. F.L. F.L. < LD < LD F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. 0,03 F.L. 0,03 < LD < LD F.L. < LD < LD < LD < LD < LD 

Dibenzo(a,h) 
antraceno 

0,18 F.L. F.L. F.L. < LD < LD F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. < LD F.L. < LD < LD < LD F.L. < LD < LD < LD < LD < LD 

Fenantreno 140 F.L. F.L. F.L. < LD 0,26 F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. 0,04 F.L. < LD < LD 0,76 F.L. < LD < LD < LD 0,03 < LD 

Indeno(1,2,3-
c,d)pireno 

0,17 F.L. F.L. F.L. < LD < LD F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. < LD F.L. < LD < LD < LD F.L. < LD < LD < LD < LD < LD 

Naftaleno 140 F.L. F.L. F.L. 112,70 29,03 F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. 347,28 F.L. < LD 0,03 240,33 F.L. 0,65 < LD < LD 88,03 1,42 

TPH µg/L 600 F.L. F.L. F.L. 1333,08 5,24 F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. F.L. - F.L. - - - F.L. - - - - - 

Na Tabela 5.4 podemos observar que seis compostos químicos de interesse ultrapassaram o valor de interversão (letras vermelhas, 
grifadas em amarelo), sendo eles:  

• Benzeno (máximo valor de 2791,77 µg/L – PM04); 

• Etilbenzeno (máximo valor de 1502,09 µg/L – PM04); 

• Tolueno (máximo valor de 2964,65 µg/L – PM04); 

• Xilenos (máximo valor de 8214,20 µg/L – PM17); 

• Naftaleno (máximo valor de 347,28 µg/L – PM13); 

• TPH (máximo valor de 1333,08 µg/L – PM04). 
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Tabela 5.5: Contaminação na zona vadosa do solo, para os parâmetros BTEX e HPAs, avaliados nos poços de monitoramento. 

PARÂMETROS
/ POÇOS DE 
MONITOR. 

V.I 
mg/Kg  

PM 
01 

(1m) 
 

PM 
02 

(2m) 

PM 
03 

(2m) 

PM 
04 

(1m) 

PM 
05 

(8m) 

PM 
06 

(2m) 

PM 
07 

(8m) 

PM 
08 

(8m) 

PM 
09 

(6m) 

PM 
10 

PM 
11 

PM 
12 

(6m) 

PM 
13 

(7m) 

PM 
14 

(7m) 

PM 
15 

(1m) 

PM 
16 

(3m) 

PM 
17 

(5m) 

PM 
18 

(8m) 

PM 
19 

(1m) 

PM 
20 

(5m) 

PM 
21 

(1m) 

PM 
22 

(1m) 

PM 
23 

(1m) 

B
T

E
X

 Benzeno 0,08 0,126 < LD 3,32 0,007 8,660 0,150 < LD 0,455 0,062 - - 0,021 < LD 5,9108 < LD < LD < LD 4,4459 < LD < LD < LD - < LD 

Tolueno 40 0,108 19,16 17,25 < LD 143,240 < LD 6,736 17,042 0,211 - - 0,007 < LD 45,773 < LD < LD < LD 34,429 < LD < LD < LD - < LD 

Etil-benzeno 30 0,941 73,49 23,55 < LD 108,950 < LD 10,453 3,936 0,708 - - < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD - < LD 

Xilenos 30 3,89 366,91 96,72 < LD 468,240 0,017 40,050 46,413 4,971 - - 0,047 < LD 163,303 < LD < LD < LD 122,831 < LD < LD < LD - < LD 

H
P

A
s 

Antraceno - 1,556 < LD < LD 0,12 2,92 < LD 13,31 3,61 1,83 - - < LD < LD 1,47 < LD < LD < LD 27,74 < LD < LD < LD - < LD 

Benzo(a) 
antraceno 

20 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 0,35 < LD - - < LD < LD 1,69 < LD < LD < LD 1,56 < LD < LD < LD - < LD 

Benzo(k) 
fluoranteno 

- < LD < LD < LD < LD < LD < LD 0,10 0,07 0,07 - - < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD - < LD 

Benzo(g,h,i) 
perileno 

- < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 0,03 - - < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD - < LD 

Benzo(a) 
pireno 

1,5 0,209 < LD < LD 0,10 0,24 < LD 0,14 0,10 0,11 - - < LD < LD 1,00 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD - < LD 

Criseno - 0,219 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 0,24 < LD - - < LD < LD 1,68 < LD < LD < LD 1,57 < LD < LD < LD - < LD 

Dibenzo(a,h) 
antraceno 

0,6 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 0,14 < LD - - < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD - < LD 

Fenantreno 40 1,068 < LD < LD 0,09 1,82 < LD 14,02 3,54 1,82 - - < LD < LD 11,65 < LD < LD < LD 11,69 < LD < LD < LD - < LD 

Indeno(1,2,3-
c,d)pireno 

25 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 0,17 < LD 0,16 - - < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD - < LD 

Naftaleno 60 0,932 15,249 10,34 0,02 7,25 < LD 35,44 3,03 2,14 - - < LD < LD 22,03 < LD < LD < LD 24,65 < LD < LD < LD - < LD 

TPH mg/kg 1000 374,76 369,28 356,62 381,01 1062,38 360,15 1845,00 3107,49 9880,47 - - 634,00 < LD 2322,23 < LD 9,37 36,69 1870,40 2201,50 < LD < LD - < LD 

 

Na Tabela 5.5 podemos observar que cinco compostos químicos de interesse ultrapassaram o valor de interversão (letras vermelhas, 
grifadas em amarelo), sendo eles:  

• Benzeno (máximo valor de 8,660 mg/kg – PM05); 

• Etilbenzeno (máximo valor de 108,950 mg/kg – PM05); 

• Tolueno (máximo valor de 143,240 mg/kg – PM05); 

• Xilenos (máximo valor de 468,240 mg/kg – PM05); 

• TPH (máximo valor de 9880,47 mg/kg – PM09). 
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Tabela 5.6: Contaminação na franja capilar, para os parâmetros BTEX e HPAs, avaliados nos poços de monitoramento. 

PARÂMETROS
/ POÇOS DE 
MONITOR. 

V.I 
mg/Kg  

PM 
01 

(8m) 

PM 
02 

(8m) 

PM 
03 

(8m) 

PM 
04 

(9m) 

PM 
05 

(9m) 

PM 
06 

(8m) 

PM 
07 

(9m) 

PM 
08 

(9m) 

PM 
09 

(7m) 

PM 
10 

PM 
11 

PM 
12 

(7,8m) 

PM 
13 

(7,6m) 

PM 
14 

(7,7m) 

PM 
15 

(8m) 

PM 
16 

(8m) 

PM 
17 

(7,9m) 

PM 
18 

(8,2m) 

PM 
19 

(8,3m) 

PM 
20 

(8m) 

PM 
21 

(8m) 

PM 
22 

(8m) 

PM 
23 

(8m) 

B
T

E
X

 Benzeno 0,08 < LD 29,37 27,07 0,007 80,49 0,145 0,324 1,523 0,062 - - 2,830 0,023 16,905 < LD < LD < LD 18,3289 < LD < LD < LD < LD < LD 

Tolueno 40 212,92 23,50 21,65 < LD 233,45 0,009 1,361 18,893 1,367 - - 3,340 0,022 59,076 0,005 < LD < LD 12,045 0,005 < LD < LD < LD < LD 

Etil-benzeno 30 70,46 39,57 36,46 0,024 163,16 < LD 0,638 18,717 2,036 - - 0,938 0,065 11,109 < LD < LD < LD 64,050 < LD < LD < LD < LD < LD 

Xilenos 30 653,90 136,85 126,11 0,092 612,67 0,010 5,784 42,667 12,685 - - 2,348 0,155 122,995 < LD < LD < LD 133,354 < LD < LD < LD < LD < LD 

H
P

A
s 

Antraceno - 4,782 0,539 < LD 0,12 8,26 < LD 0,44 6,33 6,78 - - < LD < LD 1,16 < LD < LD < LD 1,11 < LD < LD < LD < LD < LD 

Benzo(a) 
antraceno 

20 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD - - < LD < LD 2,12 < LD < LD < LD 1,61 < LD < LD < LD < LD < LD 

Benzo(k) 
fluoranteno 

- < LD < LD < LD < LD < LD < LD 0,06 0,07  0,07 - - < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

Benzo(g,h,i) 
perileno 

- < LD < LD < LD < LD < LD < LD 0,02 < LD < LD - - < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

Benzo(a) 
pireno 

1,5 0,295 < LD < LD 0,10 < LD < LD 0,10 0,12 0,11 - - < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

Criseno - 0,508 < LD < LD < LD 0,87 < LD < LD < LD < LD - - < LD < LD 1,78 < LD < LD < LD 1,62 < LD < LD < LD < LD < LD 

Dibenzo(a,h) 
antraceno 

0,6 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 0,14 - - < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

Fenantreno 40 < LD < LD < LD < LD < LD < LD 0,47 6,25 6,70 - - < LD < LD 11,56 < LD < LD < LD 9,97 < LD < LD < LD < LD < LD 

Indeno(1,2,3-
c,d)pireno 

25 < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD - - < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD < LD 

Naftaleno 60 5,549 91,641 10,32 0,02 < LD < LD 0,53 7,29 7,20 - - 9,60 2,37 22,16 < LD < LD < LD 19,02 < LD < LD < LD < LD < LD 

TPH mg/kg 1000 967,69 764,33 623,70 522,37 2525,41 330,34 458,56 3302,95 7487,94 - - 764,20 35,09 2618,19 < LD 48,37 < LD 1464,95 299,27 < LD < LD < LD < LD 

 

Na Tabela 5.6 podemos observar que seis compostos químicos de interesse ultrapassaram o valor de interversão (letras vermelhas, 
grifadas em amarelo), sendo eles:  

• Benzeno (máximo valor de 80,49 mg/kg – PM05); 

• Etilbenzeno (máximo valor de 163,16 mg/kg – PM05); 

• Tolueno (máximo valor de 233,45 mg/kg – PM05); 

• Xilenos (máximo valor de 653,90 mg/kg – PM01); 

• Naftaleno (máximo valor de 91,64 mg/kg – PM02); 

• TPH (máximo valor de 7487,94 mg/kg – PM09). 
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Figura 5.7: Concentrações de Benzeno na água subterrânea, zona vadosa e franja capilar nos poços de monitoramento distribuídos no posto. 

NOTA: AQ: Aquífero ou água subterrânea; ZV: Zona vadosa ou insaturada; FC: Franja capilar; < LD: Abaixo do limite de detecção do equipamento; 
F.L.: Fase livre; PM: Poço de monitoramento. 

 



Tese de doutorado PPGCEP/ UFRN                                                                                                           

 

Adriana Margarida Zanbotto Ramalho                                                                                                    168 
 

 
 
 

 
 

Figura 5.8: Pluma de Benzeno na água subterrânea. 
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Figura 5.9: Pluma de Benzeno na zona vadosa do solo. 
 
 
 
 

 
 

Figura 5.10: Pluma de Benzeno na franja capilar do solo. 
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5.3 Design Gráfico 3D das plumas de contaminação 

A figura 5.11 apresenta a localização dos poços de monitoramento no posto 

revendedor e seu entorno. As figuras de 5.12 a 5.15 apresentam a pluma de fase livre, 

pluma de fase dissolvida de benzeno, pluma de benzeno na franja capilar e pluma na zona 

vadosa. A Figura 5.16 mostra a sobreposição destas plumas na área do posto revendedor de 

combustíveis em estudo.  

 

Figura 5.11: Design gráfico 3D da localização dos poços de monitoramento no posto e seu entorno. 

 

Figura 5.12: Design gráfico 3D da pluma Fase Livre. 



Tese de doutorado PPGCEP/ UFRN                                                                                                           

 

Adriana Margarida Zanbotto Ramalho                                                                                                          171 
 

 

Figura 5.13: Design gráfico 3D da pluma Fase Dissolvia de Benzeno. 

 

Figura 5.14: Design gráfico 3D da Pluma de Benzeno na Franja Capilar. 

 
Figura 5.15: Design gráfico 3D da Pluma de Benzeno na Zona Vadosa. 
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 Figura 5.16: Sobreposição das plumas de contaminação na área do posto revendedor. 

 
 
5.4 Investigação Complementar 
 
5.4.1 Remoção de tanques 

 Considerando o resultado do passivo ambiental e o fato do histórico de não 

estanqueidade das linhas em 109 postos, a 45ª Promotoria de Defesa do Meio Ambiente do 

Rio Grande do Norte decidiu que os tanques TQ-03 (Gasolina Aditivida) e os TQ-05 

(Etanol) fossem removidos (ver Figura 5.17).  Os testes de estanqueidade destes tanques 

semi-ecológicos, revestidos com capa protetora, apresentaram estanques, ou seja, 

aparentemente sem vazamento. No entanto, quando o tanque de gasolina foi suspenso do 

solo, em sua remoção, este apresentou vazamento de borra de combustível, devido ao 

deslocamento da capa protetora em um pequeno furo no cordão de solda, indicando que sua 

estrutura estava frágil e na iminência de causar novo dano ambiental. É importante citar que 

a capa de proteção pode mascarar o teste de estanqueidade por vácuo para tanques 

revestidos. Nesse tipo de tanque, os métodos com pressão positiva podem ser mais 

eficientes, pois a capa passaria ser expulsa. 
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Na cava do tanque foi realizada a malha de VOC e coletadas amostras, nos lados de 

descarga e sucção do tanque de combustível, para análise de BTEX, HPAs e TPH.  

 

 
(A) 

 
(B) 

 
 

 
(C) 

 
(D) 

Figura 5.17: Remoções de tanques. (A) (B) Remoção do tanque de etanol TQ-05. (C) 
Avaliação do índice de explosividade antes da remoção do tanque de gasolina aditivada 
TQ-03. (D) Remoção do tanque de gasolina aditivada TQ-03. 
 

 

A malha de VOC foi de zero ppm nas nove sondagens. Porém, na amostragem de 

solo na cava do tanque, seis parâmetros químicos ultrapassaram os valores recomendados 

pela legislação, como mostra a tabela 5.7. 
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Tabela 5.7: Resultados das análises químicas de solo na cava de tanque de gasolina aditivada. 

Tanque de gasolina 
aditivada 

VMP 
(mg/ Kg) 

Lado de Sucção (mg/ 
Kg) 

Lado de descarga 
(mg/ Kg) 

TPH 1.000 1.457,15 - 

Benzeno 0,08 2,15 0,62 

Xilenos 500 35,5 - 

Dibenzo(a,h)antraceno 0,6 1,47 - 

Fenantreno 40 56,30 - 

Benzo(a)pireno 1,5 10,45 - 

 
5.4.2 Análise dos efluentes das caixas separadoras de água/óleo (SAO) 
 

No plano de remediação da área por extração multifásica foi previsto o descarte da 

água produzida em uma das caixas SAO, porém, antes foi necessário verificar a eficiência 

da mesma para o parâmetro TOG (Teor de Óleos e Graxas).  O resultado da análise foi de 

14 mg/L, quando o máximo permitido é de 20 mg/L, conforme a Resolução CONAMA 

430/2011. Na outra caixa SAO, próxima a pista, não foi detectado óleos e graxas em seu 

efluente (ver figura 5.18). 

 

Figura 5.18: Localização das caixas separadoras de água/ óleo.  
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5.5 Análise de Risco à Saúde Humana - RBCA 

5.5.1 Riscos individuais e cumulativos calculados 

A modelagem realizada indicou a existência de risco carcinogênico individual e 

cumulativo à saúde humana, de acordo com a via de exposição: água subterrânea. Os riscos 

individual e cumulativo calculados foram de 4,4x10-3, ambos acima dos limites aceitáveis 

pelo RBCA de 1,0x10-5 ou 1,0x10-6 pelos peritos do Ministério Público do Rio Grande do 

Norte. Isto significa que 4,4 pessoas de 1000 pessoas expostas a esta área contaminada 

podem desenvolver câncer; enquanto que o limite aceitável pelo RBCA é que 1 pessoa em 

100.000 venha a desenvolver a doença, ou seja, 8 pessoas dentre 806.203 habitantes de 

Natal. Aceitar o risco de que 1 pessoa venha desenvolver câncer a cada 1.000.000 expostas, 

significa dizer que os peritos do Ministério público não aceitam que nenhum habitante 

desta cidade desenvolva câncer.  

A modelagem também apresentou riscos toxicológicos para: ambiente aberto, 

ambiente fechado e exposição à água subterrânea. Os riscos toxicológicos (quociente e 

índice) calculados para ambiente aberto foram de 1,0x10+1 e 1,1x10+1, respectivamente, 

estando acima do risco permitido de 1 x 100. Os riscos toxicológicos (quociente e índice) 

calculados para ambiente fechado foram ambos de 4,9x10+1, estando acima do risco 

permitido de 1 x 100. Os riscos toxicológicos (quociente e índice) calculados para 

exposição à água subterrânea foram de 8,5x10+1 e 1,4x10+2, respectivamente, estando acima 

do risco permitido de 1 x 100. Sendo a via de exposição crítica: a via de exposição através 

da água subterrânea, devendo esta ser prioritária na análise de risco (como podemos ver na 

Figura 5.19 - circulada em vermelho). 
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Figura 5.19: Riscos carcinogênicos e toxicológicos calculados para as vias de exposição 

consideradas na análise de risco. 
 

5.5.2 Metas de remediação para ação corretiva - Cleanup Levels 

As metas de remediação (cleanup levels) calculadas, apresentadas neste trabalho, 

leva em consideração, prioritariamente, a via de exposição através da água subterrânea para 

os receptores que trabalham no posto revendendor de combustíveis (on-site) e os de sua 

vizinhança (receptores off-site 1 e off-site 2). Comparando estes valores com as 

concentrações máximas dos compostos químicos de interesse obtidos na campanha de 

amostragem. 

5.5.2.1.1 Benzeno 

A ação corretiva, com base no risco carcinogênico (TR), aponta que a remediação 

da fase dissolvida, considerando a ingestão da água subterrânea, deverá atingir uma 

concentração de 25 µg/L de benzeno considerando os receptores mais afetados, ou seja, os 

moradores residenciais (off-site 1). Este valor está acima do limite de potabilidade aceito 

pela legislação brasileira. No momento da campanha de amostragem havia uma 
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concentração de 2791,77 µg/L de benzeno. Este composto químico de interesse foi o único 

que apresentou risco carcinogênico, os demais apenas apresentaram riscos toxicológicos. 

A ação corretiva, com base no risco toxicológico (THQ), aponta que a remediação 

da fase dissolvida deverá atingir uma concentração de 130 µg/L de benzeno, considerando 

os receptores mais afetados, ou seja, os moradores residenciais (off-site 1). 

Como as concentrações de benzeno diferem para os riscos toxicológico e 

carcinogênico, devendo-se considerar a concentração mais restritiva de 25 µg/L.  

Entretanto, existe um conflito entre a meta de remediação calculada pelo RBCA 

(para que não exista mais o risco à saúde humana) e a Resolução CONAMA nº 420. Pois, a 

Resolução CONAMA 420/2009 estabelece apenas 5 µg/L de benzeno em água subterrânea. 

Em Natal, o entendimento dos promotores do Ministério Público é que os valores da 

legislação devem ser os considerados, adotando o princípio da precaução. 

A Figura 5.20 apresenta as metas de remediação calculados pelo software RBCA 

para o benzeno. 

 
Figura 5.20: Metas de remediação para o benzeno. 

5.5.2.1.2 Tolueno 

A ação corretiva, com base no risco toxicológico (THQ), aponta que a remediação 

da fase dissolvida deverá atingir uma concentração de 2500 µg/L de tolueno, considerando 

os receptores mais afetados, ou seja, os moradores residenciais (off-site 1). No momento da 

campanha de amostragem havia uma concentração de 2964,65µg/L de tolueno.  

A meta de remediação, para o tolueno, diverge do estabelecido pela Resolução 

CONAMA 420/2009 de 700 µg/L. Em Natal, o entendimento dos promotores do Ministério 

Público é que os valores da legislação devem ser os considerados, adotando o princípio da 

precaução. De acordo com Goldim (2013): 

“O princípio da precaução é a garantia contra os riscos potenciais que, de acordo 

com o estado atual do conhecimento, não podem ser ainda identificados. Este 
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Princípio afirma que a ausência da certeza científica formal, a existência de um 

risco de um dano sério ou irreversível requer a implementação de medidas que 

possam prever este dano”. 

A Figura 5.21 apresenta as metas de remediação calculados pelo software RBCA 

para o tolueno. 

 
Figura 5.21: Metas de remediação para o tolueno. 

5.5.2.1.3 Etil-benzeno 

A ação corretiva, com base no risco toxicológico (THQ), aponta que a concentração 

limite de etil-benzeno, na fase dissolvida, deve ser 3200 µg/L, considerando os receptores 

mais afetados (moradores residenciais, off-site 1). No momento da campanha de 

amostragem, a concentração de etil-benzeno (1502,09 µg/L) já estava dentro do aceitável 

pelos cálculos do RBCA.  

Esta concentração limite de etil-benzeno, aceitável pelos cálculos RBCA, diverge 

do estabelecido pela Resolução CONAMA 420/2009 de 300 µg/L. Em Natal, o 

entendimento dos promotores do Ministério Público é que os valores da legislação devem 

ser os considerados, adotando o princípio da precaução. 

A Figura 5.22 apresenta as metas de remediação calculados pelo software RBCA 

para o etil-benzeno. 

 
Figura 5.22: Metas de remediação para o etil-benzeno. 
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5.5.2.1.4 Xilenos 

A ação corretiva, com base no risco toxicológico (THQ), aponta que a remediação 

da fase dissolvida deverá atingir uma concentração de 6300 µg/L de xilenos, considerando 

os receptores mais afetados, ou seja, os moradores residenciais (off-site 1). No momento da 

campanha de amostragem havia uma concentração de 8214,20 µg/L de xilenos.  

A meta de remediação, para os xilenos, diverge do estabelecido pela Resolução 

CONAMA 420/2009 de 500 µg/L. Em Natal, o entendimento dos promotores do Ministério 

Público é que os valores da legislação devem ser os considerados, adotando o princípio da 

precaução. 

A Figura 5.23 apresenta as metas de remediação calculados pelo software RBCA 

para os xilenos. 

  

Figura 5.23: Metas de remediação para os xilenos. 

5.5.2.1.5 Naftaleno 

A ação corretiva, com base no risco toxicológico (THQ), aponta que a concentração 

limite de naftaleno, na fase dissolvida, deve ser 630 µg/L, considerando os receptores mais 

afetados (moradores residenciais, off-site 1). No momento da campanha de amostragem, a 

concentração de naftaleno (347,28 µg/L) já estava dentro do aceitável pelos cálculos do 

RBCA.  

Esta concentração limite de naftaleno, aceitável pelos cálculos RBCA, diverge do 

estabelecido pela Resolução CONAMA 420/2009 de 140 µg/L. Em Natal, o entendimento 

dos promotores do Ministério Público é que os valores da legislação devem ser os 

considerados, adotando o princípio da precaução. 

A Figura 5.24 apresenta as metas de remediação calculados pelo software RBCA 

para o naftaleno. 
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Figura 5.24: Metas de remediação para o naftaleno.  

5.5.2.1.6 TPH 

A ação corretiva, com base no risco toxicológico (THQ), aponta que a concentração 

limite de TPH, na fase dissolvida, deve ser de 1900 µg/L, considerando os receptores mais 

afetados (moradores residenciais, off-site 1). No momento da campanha de amostragem, a 

concentração de TPH era de 1333,08 µg/L.  

Esta concentração limite de TPH, aceitável pelos cálculos RBCA, diverge do 

estabelecido pela Decisão de Diretoria n° 010/2006/CETESB de 600 µg/L. Em Natal, o 

entendimento dos promotores do Ministério Público é que os valores mais restritivos 

devem ser os considerados, adotando o princípio da precaução. 

A Figura 5.25 apresenta as metas de remediação calculados pelo software RBCA 

para o TPH. 

 

Figura 5.25: Metas de remediação para o TPH.  

5.6 Remediação 

5.6.1 Pump and treat 

Durante os 75 dias de operação do pump and treat foram retirados 170 litros de óleo 

do aquífero. No início do processo de remediação, a fase livre detectada foi de 2,0 cm no 

poço de bombeamento de 4” (PB-01) – ver tabela 5.8, contrastando com  o do poço de 
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monitoramento de 2” (PM-01) de 1,00 m. Esta diferença pode ser explicada pela lenta 

migração de óleo do solo para o poço. Por exemplo, a maior lâmina de óleo observada (10 

cm) foi bombeada em poucos minutos, desaparecendo e só voltando a se formar no dia 

seguinte, após a parada do bombeamento. Desde a interrupção do pump and treat até o 

ínicio do MPE (cerca de 6 meses), a lâmina de óleo no PB-01 atingiu a espessura de 1,32 

m, confirmando a lenta migração do óleo no solo até os poços. Esta observação evidencia 

que as espessuras de óleo, durante a operação do sistema de remediação, podem dar uma 

falsa impressão que o óleo que foi removido do solo, sendo necessárias interrupções 

periódicas na operação do sistema para reavaliação do volume de óleo a ser removido. Não 

é por caso, que áreas que foram ditas como remediadas no passado, a fase livre de óleo 

volta a aparecer anos após, como o caso de um posto localizado no bairro do Alecrim.  

Tabela 5.8: Monitoramento da lâmina de óleo no poço de bombeamento durante operação. 

Dia de Operação Nível de água (m) Nível de óleo (m) Lâmina de óleo (cm) 
1º 6,46 6,44 2 
15º 6,45 6,35 10 
30º 6,46 6,43 3 
45º 6,31 6,29 2 
60º 6,28 6,24 4 
75º 6,17 6,15 2 

5.6.2 Extração Multifásica (MPE) 

O volume total bombeado de fluidos dos poços de extração foram 18.651 litros no 

primeiro mês, sendo apenas 505,9 litros de óleo. Já a média mensal foi de 132,5 litros. 

Sabendo que o volume de combustível a ser recuperado na área do posto foi de 

aproximadamente 17.590 litros, a remoção levaria aproximadamente 3 anos, caso 

mantivesse a recuperação de 505,9 L/mês. Mas se continuar com a média de apenas 132,5 

litros, isto levará 11 anos para que isto aconteça. Isso nos mostra que o sistema precisa ser 

redimensionado, além de necessitar de mudanças operacionais. Pois, o custo da remediação 

anual para este posto foi de R$ 200.000,00/ano. 

 A tabela 5.9 apresenta o monitoramento da espessura de fase livre aparente nos 

poços de extração durante o primeiro mês de operação do MPE e a tabela 5.10 apresenta a 

recuperação mensal de fase livre nos poços de extração durante os oito primeiros meses de 

operação do MPE. 
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Tabela 5.9: Monitoramento da fase livre aparente nos poços de extração durante o 1º mês 
de operação do MPE. 

Poços 
(PM) 

1ºdia 15º dia 30º dia 
N.A. 
(m) 

N.O. 
(m) 

F.L. 
(cm) 

N.A. 
(m) 

N.O. 
(m) 

F.L. 
(cm) 

N.A. 
(m) 

N.O. 
(m) 

F.L. 
(cm) 

PM-01 8,21 7,21 100 6,97 - - 7,25 7,21 4 
PM-02 8,04 7,93 11 6,99 - - 7,01 7,00 1 
PM-03 7,88 7,93 05 6,79 - - 6,91 - - 
PM-06 8,82 8,02 80 7,25 - - 7,18 - - 
PM-07 8,51 7,69 82 7,23 6,52 71 7,69 6,79 90 
PM-08 8,86 7,78 108 7,17 6,83 34 7,25 7,19 22 
PM-09 8,97 7,99 98 7,15 - - 7,46 - - 
PM-10 9,34 7,91 1,43 6,87 6,81 6 7,24 7,19 5 
PM-11 8,23 7,23 100 6,93 - - 7,29 7,28 1 
PM-12 8,70 7,75 95 6,96 - - 7,06 7,05 1 
PM-14 9,05 8,08 97 7,09 7,07 2 7,33 7,32 1 
PM-18 9,61 8,11 150 6,39 - - 7,84 - - 
PB-01 9,24 7,94 132 8,26 7,03 123 7,88 7,05 83 

 

Tabela 5.10: Recuperação mensal de fase livre nos poços de extração durante os oito 
primeiros meses de operação do MPE. 

Período 
Mês 

1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  

Extração de 
fase livre (L) 

505,9 14,6 16,0 36,2 21,2 148,2 110,0 208,0 

Total (L) 1060,1 
Média (L) 132,5 

Pode-se observar na tabela 5.9 que a maior lâmina de óleo de 150 cm (PM-18) foi 

bombeada em poucos minutos e desapareceu analogamente ao pump and treat (esta só iria 

voltar a se formar com a parada da extração). Os poços PM-07 e PB-01 continuaram com 

grandes espessuras de óleo por não estarem sendo usados para extração. O PM-08 teve 

menor eficiência de extração que os demais poços, isto pode ter ocorrido devido falhas no 

perfil construtivo do poço. 

Os poços de extração funcionam 24 horas/ dia, produzindo um volume de água 

muito grande em relação do volume de óleo extraído. Uma alternativa para diminuir o 

volume de água produzida, seria realizar a extração intermitente, com paradas periódicas, 

para que o óleo volte a migrar para dentro dos poços, uma vez esgotado. Isto ocorre porque 

a empresa que instalou o MPE não realizou um estudo para determinar o número de poços 

suficientes, segundo o raio de influência de cada poço.  
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Uma alternativa para o tratamento da água extraída dos poços - contaminada por 

BTEX, HPAs e TPH - além do carvão ativado, seria o tratamento eletroquímico que teve a 

sua eficiência comprovada em laboratório por Ramalho (2008 e 2010), Pontes (2010) e 

Silva (2011). Após o tratamento esta poderia ser reinjetada no aquífero. 
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CAPÍTULO VI:

Conclusões
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6. Conclusões 
Neste capítulo são apresentadas as conclusões obtidas neste trabalho. 

6.1 Sobre o estudo de caso 

6.1.1 Avaliação preliminar 

Através das entrevistas realizadas com pessoas que possuem conhecimento sobre a 

área foi possível obter informações sobre os eventos de vazamentos, bem como as reformas 

realizadas e as substituições de tanques. Através das quais foi possível concluir que a 

contaminação atual reflete o histórico passado da operação com combustíveis na área do 

posto e não ao sistema de armazenamento de combustíveis atual. 

6.1.2 Investigação Confirmatória 

A malha de VOC realizada na área do posto apresentou dois hot spots nas áreas 

onde houve remoção de tanques antigos com vazamentos, cujo formato da pluma de VOC 

assemelha-se ao da pluma de fase livre. Conclui-se que a técnica de detecção de vapores do 

solo indicou de forma satisfatória a contaminação na área do posto, auxiliando na locação 

das sondagens a trado para coletas de amostras de solo e água, as quais confirmaram a 

contaminação por BTEX, naftaleno e TPH. 

6.1.3 Análise de Risco à Saúde Humana 

 Os riscos individual e cumulativo calculados foram de 4,4x10-3, ambos acima dos 

limites estabelecidos de 1,0x10-5 pelo RBCA ou 1,0x10-6 pelo Ministério Público/RN. Já a 

ação corretiva, com base no risco carcinogênico, aponta que a remediação da fase 

dissolvida de benzeno deverá atingir uma concentração de 25 µg/L de benzeno, para 

ingestão da água subterrânea, considerando os moradores residenciais. Este valor não 

coincide com o estabelecido pela Resolução CONAMA 420/2009 de 5 µg/L. Conclui-se 

que o RBCA é uma ferramenta de gestão de áreas contaminadas menos restritiva que 

legislação vigente no país. 

 Considerando o princípio da precaução, já citado anteriormente, quanto à ausência 

da certeza científica formal de que se possa utilizar a água subterrârrea para ingestão, sem 
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causar danos futuros à população, para a concentração de 25 µg/L, devem-se estudar a 

possibilidade de ozonização da água, a fim de oxidar os compostos orgânicos aromáticos.  

6.1.4 Remediação 

Através da técnica de extração multifásica, observou-se a baixa recuperação de óleo 

de 132,5 L/mês. Conclui-se que, com o atual funcionamento do sistema de MPE, nos dá 

uma previsão de remoção da fase livre de 11 anos. Este sistema precisa ser otimizado no 

que diz respeito ao número de poços instalados, bem como a escolha do tipo de 

bombeamento (intermitente ou contínuo). 

6.1.5 Alcançando os objetivos 

Considerando o objetivo de estimar o volume de fase livre a ser recuparado do solo, 

comparando dois métodos matemáticos: o método de partição por grid estimou o volume de 

14,02 m3, enquanto que o método pelo SketchUp estimou 17,59 m3. Esta diferença entre os 

métodos se dá pela baixa exatidão do método de partição por grid. Este volume de 

combustível pode ser reflexo de mais de 25 anos de instalações inadequadas do SASC.  

Considerando o objetivo de estimar o tempo e o custo necessários para remoção de 

17,59 m3 de fase livre, utilizando a atual técnica de extração multifásica, a perspectiva de 

remoção não é favorável (11 anos), bem como os custos financeiros são astronômicos (2,2 

milhões de reais). 

6.2 Sobre a investigação e gerenciamento de áreas contaminadas em Natal 

6.2.1 Dificuldades encontradas na metodologia de investigação de passivo 

ambiental 

 A principal dificuldade encontrada no processo de investigação das áreas 

contaminadas em Natal ocorreu na 1ª fase, a qual estava limitada a duas sondagens a trado 

para coleta de amostras e confirmação da contaminação, de acordo com o termo de 

referência da SEMURB. A escolha da locação destas duas sondagens era muitas vezes 

difícil, uma vez que se sentia a necessidade de realizar mais do que duas sondagens. E 

quando não se detectava contaminação nesta fase, o posto não era obrigado a passar para a 
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2ª fase. Esta metodologia da 1ª fase pode ter comprometido a identicação de mais áreas 

contaminadas. Aqui em Natal, só 36% apresentaram indícios de contaminação, enquanto 

que em São Paulo foram mais de 70%. Entendendo que a avaliação preliminar seja 

vinculada a investigação confirmatória detalhada, no qual se podem realizar mais 

sondagens. Isto pode ser colocado como condicionante, na renovação da Licença 

Ambiental de Operação - LO. 

6.2.2 Remediação 

Em Natal, só existe um posto remediado, o qual se localiza em uma zona de 

proteção ambiental próxima a manguezal. A intensa atividade enzimática dos 

microorganismos, nesta área, pode ter acelarado o processo de remediação. Uma alternativa 

para as outras áreas contaminadas seria trabalhar com biorremediação utilizando bactérias 

indígenas. 

Considerando que não é possível remover toda a contaminação, esta área não deve 

ser removida do cadastro de áreas contaminadas, devendo apenas mudar o status para “área 

reabilitada para uso declarado”. Isto significa gerenciar o risco de acordo com uso proposto. 

6.2.3 Adequação Ambiental das instalações 

É importante ressaltar que, apenas o teste de estanqueidade em tanques com 

resultado estanque, não é suficiente para afirmar que não houve vazamentos de 

combustíveis. Deve-se considerar o histórico com operações de combustíveis, reforma e 

substituição de tanques.  

Tanques desativados, sempre que possível, devem ser removidos, salvo quando 

comprometem a estrutura do posto. Uma vez removidos devem ter destinação imediata, 

pois a borra de combustível pode gerar vapores que podem levar a explosão do tanque. 

Foi possível observar, que os postos mais antigos da cidade, com cerca de 40 anos, 

foram os que mais apresentaram contaminação. Estes estão localizados nos bairros do 

Alecrim, Ribeira e Rocas; os primeiros bairros da cidade de Natal. 
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7. Recomendações  

Neste capítulo serão apresentadas as recomendações para trabalho futuros. 

7.1 Recomendações para melhoria da remediação por Extração 

Multifásica. 

• Recomenda-se que seja realizado um estudo sobre a viabilidade da extração 

intermitente, a fim de verificar a melhoria na remoção de fase livre no posto em 

estudo. 

• Recomenda-se que, antes da instalação do MPE, seja realizado um estudo que 

determine o número de poços suficientes para extrair a fase livre, de acordo com o 

raio de influência de cada poço – semelhante, como são feitos em campos de 

petróleo.  

7.2 Recomendações para associações de técnicas de remediação 

• De acordo com os ensaios de bancada realizados por Ramalho (2008 e 2010), 

Pontes (2010) e Silva (2011), recomenda-se o associar o tratamento eletroquímico, 

em um projeto piloto, ao plano de remediação, para tratamento das águas 

impactadas com derivados de petróleo.  

• Devido à limitação da técnica de extração multifásica, recomenda-se, que após a 

remoção da fase livre, seja estudada a viabilidade do tratamento eletroquímico em 

solos que contenham fase livre residual adsorvido nos grãos. 

7.3 Recomendações para o gerenciamento das áreas contaminadas em 

Natal 

Recomenda-se realizar diagnóstico ambiental da distribuição espacial das áreas 

contaminadas por postos revendedores de combustíveis em Natal, através dos dados 

coletados nas etapas de investigação de passivo ambiental, utilizando como ferramenta 

o Sistema de Informação Geográfica (SIG), a fim de: 

− Identificar os principais bens a proteger no entorno dos empreendimentos: a 

qualidade das águas subterrâneas (regiões com aqüíferos importantes para o 

abastecimento, áreas de proteção de poços, de recarga e vulneráveis), a qualidade 
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do solo (uso e ocupação do solo, planejamento urbano), a qualidade das águas 

superficiais (qualidade do solo, das águas subterrâneas e das superficiais em bacias 

hidrográficas utilizadas para abastecimento), as áreas de preservação ambiental 

(fauna e flora), a saúde da população (ocupação em áreas de conflito, por exemplo, 

zonas urbanas com elevada densidade populacional) e as áreas com características 

agrícolas. 

− Identificar nas cartas geotécnicas: as etapas de investigação de passivo ambiental 

sofridas por cada posto revendedor (avaliação preliminar, confirmatória, análise de 

risco e remediação), bem como classifica-los como área: com potencial de 

contaminação (AP), contaminada (AC) ou reabilitada (AR).  

− Identificar nas cartas geotécnicas, por zonas administrativas (norte, sul, leste e 

oeste), as características dos postos contaminados, como: litologia, umidade e taxa 

de corrosão do solo, idade dos postos e dos tanques de armazenamento subterrâneo 

e tipo de tanque enterrado (metálico, semi-ecológico e ecológico).  

7.4 Recomendações para os órgãos ambientais 

Recomenda-se para o Ministério Público e a SEMURB que o termo de 

referência da 1ª Fase (avaliação preliminar com investigação confirmatória) seja revisto 

no que diz respeito ao número limitado de duas sondagens a trado. O número de 

sondagens deve levar em consideração a área do posto e o número de tanques. 
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APÊNDICE B 

 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DE PASSSIVO AMBIENTAL 

1ª FASE – SEMURB 
 

Este documento apresenta o procedimento a ser adotado na identificação de passivos ambientais 
decorrentes de vazamentos ou derrames de combustíveis e lubrificantes em postos ou sistemas retalhistas 
que utilizam predominantemente SASC. 
 
1 – OBJETIVO 
 
Caracterizar a presença de hidrocarbonetos constituintes de combustíveis automotivos e de lubrificantes 
no 
subsolo, possibilitando concluir a respeito da existência ou não de contaminação na área objeto de 
avaliação. 
 
2 – DIRETRIZES GERAIS 
 
A metodologia apresentada, contempla os procedimentos a serem adotados na execução das atividades de 
investigação de passivo, conforme a seqüência a seguir: 
 
A - Comunicação à SEMURB; 
B - Coleta de dados básicos da área; 
C - Reconhecimento da área para um trabalho seguro; 
D - Locação dos pontos de leitura de VOC; 
E - Metodologia de perfuração e leitura de VOC; 
F - Emissão de relatório. 
 
Procedimento A - Comunicação à SEMURB 
Antes do início dos trabalhos, o empreendedor deverá requerer junto à SEMURB autorização para 
realização da investigação preliminar e apresentar as seguintes informações: 
 
- Data prevista para início e previsão de término dos trabalhos. 
- Razão social da empresa contratada, CNPJ, endereço, telefone, responsável pelas informações e seu e-
mail; 
- Razão social do contratante, CNPJ, endereço, telefone, responsável pela contratação e seu e-mail; 
- Local de execução do trabalho: Razão social do estabelecimento, CNPJ, endereço, telefone; 
 
Procedimento B - Coleta de Dados Básicos da Área 
Devem ser realizados levantamentos e entrevistas com pessoas suficientemente informadas sobre a área, 
visando a obtenção das informações relacionadas a seguir: 
- O histórico das construções da área, considerando as principais melhorias, demolições e reformas 
realizadas; 
- O histórico da operação com combustíveis na área; 
- As operações atuais com combustíveis; 
- Os sistemas de drenagem existentes na área (água pluvial e esgoto); 
- As características e situação (em uso ou desativado) dos tanques e das linhas de combustíveis; 
- A movimentação média mensal de combustíveis, por produto; 
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- A distribuição dos sistemas de abastecimento de combustíveis; 
- Os eventos de vazamento, as medidas tomadas e os relatórios emitidos; 
- As plantas da construção e o layout da área; 
- Os diagramas esquemáticos do sistema de abastecimento de combustíveis. 
 
Procedimento C - Reconhecimento da Área para um Trabalho Seguro 
Deve ser realizado o reconhecimento da área, que consiste em: 
- Revisar as informações obtidas nas entrevistas; 
- Verificar as plantas de construção e reformas realizadas; 
- Inspecionar a área para identificar intervenções no subsolo e a existência de utilidades subterrâneas tais 
como poços de captação de água, galerias, redes, etc., mapeando em campo essas utilidades subterrâneas, 
indicando em planta a sua localização; 
- Verificar a localização dos equipamentos subterrâneos (ex: tanques, tubulações de sucção de 
combustível, de descarga de produto, de respiro, de energia elétrica e outros), comparando-a à indicada 
nas plantas obtidas no Procedimento B; 
- Revisar as plantas ou elaborar um croqui com as informações obtidas sobre a área, incluindo as 
correções ou suplementações, quando necessárias; 
- Inspecionar, quando possível, as utilidades subterrâneas para verificar a eventual presença de 
combustíveis e realizar medições da concentração de vapores e dos índices de explosividade. 
 
Procedimento D - Locação dos Pontos de Leitura de VOC 
Os pontos de leitura de VOC devem se situar em áreas desobstruídas e a jusante dos equipamentos, 
afastados no mínimo a 1m de qualquer utilidade (tanques, filtros, bombas, descarga, separador água-óleo, 
respiro e etc.), conforme a seguinte seqüência de priorização: 
 
1 - tanques de armazenamento de combustíveis, em uso e desativados, exceto os tanques de 
armazenamento de álcool; 
2 - filtros de diesel; 
3 - bocais de descarga à distância; 
4 - unidades de abastecimento (bombas), exceto as de abastecimento de álcool; 
5 - tanque de óleo usado; 
6- unidades de lavagem de veículos. 
7- troca de óleo. 
 
Deve-se atentar para os riscos inerentes à realização de perfurações nessas áreas. Os furos só devem ser 
executados quando se tiver certeza da inexistência de tubulações enterradas ou que a mesma não atinja 
qualquer equipamento. 
 
Caso os furos não possam ser realizados nos pontos indicados, especificar e justificar no relatório 
(Procedimento F) o fato que determinou essa impossibilidade, deslocando-os o mínimo necessário para 
um ponto sem restrição. 
 
Nos estabelecimentos em que tenha ocorrido reforma recente (efetuada a 5 anos ou menos) e os novos 
tanques estejam localizados em área diferente da área ocupada pelos tanques substituídos, deve ser 
considerada a posição dos tanques antigos na locação dos pontos de leitura. 
 
Os pontos de leitura de VOC´s deverão ter profundidade de 1,5m com leitura a cada 0,5m. A SEMURB 
poderá solicitar a realização de sondagens com maiores profundidades, caso haja necessidade de avaliar 
horizontes mais profundos. 
 
Os pontos de medição de VOC´s devem ser dispostos conforme malha regular, quando possível, com 
espaçamento de no máximo 5m. Circunscrevendo essa malha deve ser implantada uma malha adicional 
com espaçamento de 10m, visando a delimitação da pluma de VOC´s, sempre que forem observadas 
anomalias, a malha deve ser adensada para uma melhor caracterização da pluma.  
Procedimento E - Metodologia de perfuração e leitura de VOC´s 
 
Para medição e perfuração no solo proceder da seguinte forma: 
 
E.1 - A perfuração deve ser realizada por meio de métodos seguros compatíveis com as condições da 
área. 
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E.2 - A Leitura dos VOC´s no solo deve ser realizada por meio de um dos seguintes procedimentos: 
 

• A sonda deve ser constituída de um tubo aberto de pequeno diâmetro (25mm ou menor) 
acoplada a uma mangueira de material plástico(nylon ou teflon). A sonda deve ser 
cravada 1,5m abaixo da superfície do terreno, sendo parcialmente retirada 
(aproximadamente 25cm) para realização das leituras por meio de analisadores de gases 
adaptados à mangueira. 
 

• Perfuratriz com broca de 16 mm de diâmetro, sonda metálica de 10 mm de diâmetro, 
com 16 perfurações de 3 mm de diâmetro cada nos últimos 40 cm de sua extremidade 
inferior, e mangueira de material plástico (nylon ou teflon).  

 
O piso e o solo subjacente devem ser perfurados até a profundidade de 1,5 metro, devendo, 
imediatamente após a retirada da perfuratriz, ser introduzida a sonda e realizada a medição por meio de 
analisadores de gases adaptados à mangueira.  
 
Os analisadores de gases devem ser mantidos, operados e calibrados de acordo com as recomendações do 
fabricante contidas no manual do equipamento. Antes de se efetuar cada leitura deve ser verificada a 
leitura do zero do equipamento. Caso a medição seja diferente de zero, trocar a mangueira da sonda.  
 
Os gases no solo podem ser uma mistura dos compostos orgânicos contidos nos sistemas de 
armazenamento subterrâneo de combustíveis com outros compostos de fontes não relacionadas a 
combustíveis. O sulfeto de hidrogênio e o metano (oriundos de esgotos das proximidades) são exemplos 
de compostos usualmente encontrados em trabalhos realizados em áreas urbanas. A presença desses 
compostos pode determinar anomalias falso-positivas de gases no solo. Desta forma, recomenda-se a 
eliminação do metano no momento das medições. 
 
Em relação ao sulfeto de hidrogênio, deve ser observada a presença de rede de esgoto próxima aos locais 
onde os resultados da medição forem elevados, reportando este fato no relatório (Procedimento G).  
 
Ao final de cada medição de gases, os furos devem ser preenchidos com uma calda de cimento ou 
bentonita umedecida, evitando assim que os produtos que eventualmente sejam derramados atinjam o 
subsolo por meio desses furos. 
 
Procedimento F – Sondagem para Coleta de Água e Solo 
 
Deverá ser realizada sondagem no solo em 02 (dois) pontos na área do empreendimento para coleta de  
água subterrânea e solo, para  análise de hidrocarbonetos contemplando os parâmetros BTEX e HPA. 
devendo ser determinado o sentido do escoamento do fluxo d’água, quando não for possível o mesmo 
deve ser inferido. A sondagem deverá ocorrer até que se tenha atingido o lençol freático.   
 
A sondagem deve ser realizada preferencialmente nos pontos de maior concentração na pesquisa de VOC. 
Caso haja poço na instalação, o mesmo poderá ser usado para se realizar análise da água.  
  
Procedimento G – Emissão do Relatório 
 
Deve ser emitido relatório conciso, objetivo e conclusivo, com a identificação e assinatura do profissional 
responsável pela investigação.  
 
Esse relatório deve ser entregue à SEMURB, em cópia impressa e em meio digital. Os arquivos devem 
ser compatíveis com Microsoft Word e Excell e as figuras compatíveis com formato jpg.  
 
Os seguintes itens e informações devem, obrigatoriamente, estar contidos no relatório:  
 
- Razão social, endereço e coordenadas geográficas do empreendimento investigado;  
 
- Descrição das características da instalação e da operação do empreendimento, tendo por base as 
informações obtidas no Procedimento B.  
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- Planta ou croqui do estabelecimento com a indicação dos pontos de sondagem e a localização atual das 
edificações, dos equipamentos, das tubulações, dos drenos e galerias subterrâneas. No caso de 
empreendimentos que passaram por reforma recente (efetuada há 5 anos ou menos), indicar, também, a 
antiga posição dos tanques e as áreas de descarga e de abastecimento/carregamento de combustíveis;  
 
- Planta ou croqui da área do estabelecimento com a localização dos pontos de amostragem de gases e as 
respectivas concentrações;  
 
- Descrição do método de campo empregado na medição de VOC do solo;  
 
- Justificativa para a seleção dos pontos para execução das leituras;  
 
-Os teores gasosos encontrados com medições realizadas deverão compor o quadro abaixo, a ser incluído 
no relatório: 
 

Perfuração VOC (ppm) 
Profundidade 0,5m 

VOC (ppm) 
Profundidade 0,5m 

VOC (ppm) 
Profundidade 1,5m 

P -01    
P -02    
P -03    
...    
P -n    
 
- Descrição dos procedimentos adotados, especificando o equipamento empregado na perfuração, o 
equipamento de medição de gases e o procedimento adotado para sua calibração;  
 
- Caracterização geológica e hidrogeológica do terreno do local onde se insere o empreendimento, com 
análise de solo, contemplando a permeabilidade do solo e o potencial de corrosão. Com definição de 
sentido de fluxo das águas subterrâneas, com identificação das áreas de recarga, localização de poços 
destinados ao abastecimento público ou privado registrados nos órgãos competentes até a data da emissão 
do documento, no raio de 100m, considerando as possíveis interferências das atividades com corpos 
d’água superficiais e subterrâneos; 
 
- Descrição de perfil litológico de poços existentes na área e/ou num raio de 100m, observando a 
profundidade do nível d’água, níveis estáticos e dinâmicos dos mesmos. 
 
- Parecer conclusivo, quanto a existência de indício de contaminação e recomendações. 
 
- Referências Bibliográficas (apresentada conforme as normas técnicas da ABNT vigente); 
 
- Anexos ( contendo os mapas das anomalias observadas durante a medição de VOC no solo e os registros 
de campo correspondentes às medições da concentração de gases do solo; certificado de calibração do 
equipamento de medição de gases, indicando a data da realização do procedimento e o nome do gás 
utilizado; anotação de responsabilidade técnica (ART) referente ao Estudo de Investigação do Passivo 
Ambiental; e outros documentos considerados relevantes). 
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APÊNDICE C 

 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO E AVALIAÇÃO 

DETALHADA DE PASSSIVO AMBIENTAL 2ª FASE - SEMURB 

1 – INTRODUÇÃO/ OBJETIVOS 
 
Neste Roteiro são apresentadas as orientações necessárias para que o Responsável Técnico execute de 
forma adequada a etapa de Investigação Detalhada em áreas contaminadas sob investigação (AI) 
decorrentes de vazamentos ou derrames de combustíveis e lubrificantes em postos ou sistemas retalhistas 
de combustíveis. 
 
A etapa de Investigação Detalhada tem como objetivos: 
·  definir os limites das plumas de contaminação; 
·  determinar as concentrações das substâncias químicas de interesse (SQI); 
·  caracterizar o meio físico; 
·  avaliar a necessidade de adoção de medidas de intervenção; 
·  determinar as formas de intervenção a serem adotadas; 
·  fixar as metas de remediação a serem atingidas nos pontos de conformidade (PC), visando a reabilitação 
da área para o uso declarado. 
 
2 - ORIENTAÇÕES E AÇÕES NECESSÁRIAS 
 
A partir da confirmação da existência de contaminação por meio das ações desenvolvidas na etapa de 
Investigação Preliminar / Confirmatória, o Responsável Legal deverá apresentar à SEMURB, os 
resultados da etapa de Investigação Detalhada e Plano de Intervenção. 
 
Para a execução da etapa de Investigação Detalhada e Plano de Intervenção, o Responsável Legal deverá 
designar um Responsável Técnico que deverá realizar as seguintes ações: 

A. Reunir e avaliar os dados existentes 
B. Realizar a coleta de dados 
C. Elaborar modelo conceitual 
D. Apresentar os resultados da Investigação Detalhada e Plano de Intervenção. 
 

A. REUNIR E AVALIAR OS DADOS EXISTENTES 
 
O objetivo do desenvolvimento desta ação é reunir e avaliar os dados obtidos até a etapa de Investigação 
Confirmatória, para definir quais dados adicionais deverão ser obtidos durante a execução da 
investigação detalhada, visando complementar o modelo conceitual da área e possibilitar a elaboração do 
plano de intervenção. 
 
Nesta ação o Responsável Técnico deverá realizar a revisão do relatório da etapa de Investigação 
Confirmatória, verificando se todas as fontes potenciais de contaminação foram investigadas. 
 
Como resultado desta ação, deverá ser elaborado texto explicativo com histórico resumido das instalações 
e manejo das substâncias no empreendimento e plantas em escala apropriada da área do empreendimento 
e do entorno contendo: 
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a) o posicionamento das fontes potenciais de contaminação, ou seja, a indicação da localização 
de todas as instalações, atuais e antigas, como por exemplo, área de abastecimento, área de 
carregamento, área de descarregamento, área de troca de óleo, filtro de diesel e tubulações; 

b) o posicionamento das fontes primárias de contaminação identificadas, ou seja, a indicação 
da localização de todas as instalações, atuais e antigas, onde foram observados vazamentos 
ou indicações de vazamentos; 

c) a identificação dos locais onde ocorreram reformas, consertos ou trocas de equipamentos ou 
mudanças das instalações; 

d) o posicionamento dos pontos de amostragem da Investigação Confirmatória, destacando 
os locais onde foi constatada a presença de contaminação; 

e) a identificação dos locais onde foi constatada a presença de fase livre; 

f) a identificação dos locais onde foi constatada situação de perigo; 

g) a identificação dos locais onde foram desencadeadas medidas emergenciais 

h) a identificação dos locais onde possam existir receptores potenciais ou bens a proteger dentro 
da área do empreendimento, como por exemplo, escritório e loja de conveniência. 

 
Observação 01: Caso existam fontes potenciais de contaminação não investigadas na etapa de 
Investigação Confirmatória, como tanques, bombas de abastecimento, área de lavagem de veículos, 
caixa separadora, área de abastecimento, área de carregamento, área de descarregamento, área de troca de 
óleo, filtro de diesel e tubulações, estas deverão ser consideradas no planejamento e na execução da 
investigação detalhada. 
 
Observação 02: Caso não tenha sido possível obter informações sobre o histórico de operação da área e 
de alterações no layout que tenham ocorrido no passado, tais fatos devem ser assumidos como incertezas 
a serem consideradas na continuidade das investigações da área. Nesta situação, todas as áreas do 
empreendimento onde exista a possibilidade de terem sido desenvolvidas atividades de armazenamento e 
manejo de combustíveis, lubrificantes ou outras substâncias deverão ser investigadas. 
 
B. REALIZAR A COLETA DE DADOS 
 
Com base nos dados obtidos na ação anterior, o Responsável Técnico deverá realizar a coleta de dados 
visando caracterizar o meio físico e a contaminação. 
 
Para realizar a caracterização do meio físico, deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades: 
 

• a caracterização do entorno; 

• a caracterização geológica / pedológica; 

• a caracterização hidrogeológica. 

 
Para caracterizar a contaminação, deverão ser determinadas as concentrações e a distribuição das 
substâncias químicas de interesse SQI – (hidrocarbonetos derivados de petróleo) e definidos os limites 
das plumas de contaminação. 
 
Observação 3: Na investigação detalhada, todas as fontes primárias de contaminação existentes (atuais 
ou passadas) devem ser identificadas e dados representativos das áreas de ocorrência de concentrações 
mais elevadas (hot spots), geradas a partir dessas fontes, devem ser obtidos. 
 
Observação 4: Ao finalizar a ação de coleta de dados, todos os receptores potenciais deverão ter sido 
identificados. 
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Observação 5: As atividades de caracterização do entorno, geológica/pedológica, hidrogeológica e de 
mapeamento das plumas de contaminação devem ser realizadas concomitantemente e os resultados 
obtidos em uma atividade devem ser avaliados de modo a verificar a necessidade de complementação das 
demais. 
 
B.1. CARACTERIZAÇÃO DO ENTORNO 
 
A caracterização do entorno deverá ser realizada em um raio de 200 metros (com exceção do item d) a 
partir do perímetro do empreendimento, com a identificação de receptores potenciais, de locais onde 
foram ou são desenvolvidas atividades com potencial de contaminação e de áreas com contaminação 
comprovada. 
 
Ao término desta atividade deverá ser elaborado texto explicativo com resumo das características do 
entorno do empreendimento e planta em escala apropriada, contendo: 
 

a) o uso e ocupação do solo, com a identificação de receptores potenciais ou bens a proteger, 
como por exemplo, áreas residenciais, áreas comerciais, áreas industriais, áreas de lazer, 
áreas de produção agropecuária, piscicultura, hortas, escolas, hospitais, creches, etc.; 
 

b) a localização e a classificação dos corpos d’água superficiais e subterrâneos; 
 

c) a localização de poços de abastecimento cadastrados na CAERN; 
 

d) a localização de poços rebaixamento, drenos, fontes, nascentes e todos os tipos de poços de 
abastecimento não cadastrados na CAERN, somente na área de restrição de uso das águas 
subterrâneas definida conforme item C.3; 

 
e) a localização de Àreas protegidas (ZPA, APP e etc) eventualmente existentes na região 
considerada; 
 
f) a indicação da existência de rede de esgoto, rede de drenagem de águas pluviais e de outras 
utilidades subterrâneas. 
 

B.2. CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA / PEDOLÓGICA 
 
Para o desenvolvimento da caracterização geológica/pedológica deverão ser executadas sondagens 
adicionais às executadas na etapa de Investigação Confirmatória, realizando-se a descrição dos 
materiais encontrados, com o objetivo de definir suas distribuições tridimensionalmente. Este 
levantamento deverá englobar a área da maior pluma de contaminação determinada. 
 
Para a definição das características geológicas e pedológicas da área deverão ser realizadas: 

a) sondagens por meio de métodos adequados ao meio e à coleta das amostras exigidas; 
 
b) a identificação e a descrição do solo, sedimento, rocha e/ou aterro de acordo com as 
recomendações do Manual de Descrição e Coleta de Solos no Campo, da Sociedade Brasileira de 
Ciência do Solo, e outros documentos aplicáveis à descrição de rochas; 
 
c) a elaboração dos perfis das sondagens executadas e a construção de seções (no mínimo duas); 
 
d) a coleta de amostras do material que compõe as camadas representativas do 
solo/rocha/sedimento/aterro para determinação de granulometria, porosidade total e porosidade 
efetiva; 

 
e) a elaboração de tabelas com os resultados das determinações indicadas no item “d”; 

 
f) a elaboração de texto explicativo com resumo da descrição das rochas, sedimentos, solos e 
aterros encontrados no local; 
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g) a elaboração de planta com a localização das sondagens executadas e dos pontos de 
amostragem. 
 

Observação 6: A profundidade final de investigação deverá possibilitar a identificação e caracterização 
de todas as camadas importantes para a movimentação dos hidrocarbonetos no local investigado e 
consolidação do modelo conceitual da área. 
 
B.3. CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA 
 
A caracterização hidrogeológica deve ser realizada visando obter dados para a consolidação do modelo 
conceitual da área, possibilitando o entendimento da dinâmica de circulação da água e dos contaminantes 
na zona saturada. 
 
Na caracterização hidrogeológica deverão ser executadas, pelo menos, as seguintes atividades: 
 

a) instalação de poços de monitoramento, construídos de acordo com as normas: ABNT NBR 
15495-1 e ABNT NBR 15495-2; 
 
b) instalação de poços multiníveis com as seções filtrantes dos poços mais profundos localizados 
em camadas condicionantes de fluxo, com o objetivo de determinar a existência de fluxo 
vertical; 

 
c) determinação da cota topográfica da boca do poço e medição do nível d’água para o cálculo 
do potencial hidráulico em cada poço de monitoramento, com medidas realizadas na mesma 
data, inclusive nos poços multiníveis instalados para a determinação da existência de gradiente 
de potencial hidráulico vertical; 

 
d) realização de ensaio para determinação da condutividade hidráulica em todos os poços de 
monitoramento instalados no eixo longitudinal da maior pluma de contaminação, observando um 
número mínimo de três poços. No caso de ocorrerem plumas não coincidentes, esta regra deverá 
ser aplicada a cada uma das plumas identificadas; 
 
e) determinação das velocidades de fluxo das águas subterrâneas nas unidades hidrogeológicas 
condicionantes para o transporte dos contaminantes, considerando o sentido de propagação das 
plumas de contaminação; 

 
f) elaboração de mapas potenciométricos abrangendo as plumas de contaminação determinadas 
conforme item B.4; 

 
g) elaboração de seções (transversal e longitudinal ao eixo principal das plumas mapeadas no 
plano horizontal, conforme item B.4) com representação da geologia local, potenciometria, perfil 
construtivo dos poços e os valores de condutividade hidráulica para os materiais ensaiados; 

 
h) texto explicativo com resumo da hidrogeologia local. 
 

B.4. MAPEAMENTO DAS PLUMAS DE CONTAMINAÇÃO 
 
O mapeamento das plumas de contaminação deve contemplar a delimitação tridimensional das plumas de 
fase livre, dissolvida e retida, bem como a distribuição espacial dos contaminantes dentro dos limites da 
pluma delimitada. 
 
O mapeamento das plumas em fase dissolvida deverá ser realizado mesmo que a Investigação 
Confirmatória tenha se restringido à caracterização da contaminação da zona não saturada. 
 
Os limites das plumas de contaminação em fase livre, dissolvida e retida serão definidos quando for 
obtido um número suficiente de pontos-limite necessário para o seu fechamento, de acordo com os 
critérios estabelecidos nos itens B.4.1, B.4.2 e B.4.3. 
 
Observação 7: Todos os laudos analíticos das amostras de solo e águas subterrâneas e outros materiais 
avaliados deverão ser realizados em laboratórios indicados/acreditados, devendo necessariamente ser 
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identificado o local onde foi coletada a amostra, acompanhados da ficha de recebimento de amostras  
emitida pelo laboratório no ato de recebimento das mesmas e da cadeia de custódia referente às amostras 
coletadas, devidamente preenchidas e assinadas. 
 
Observação 8: Os ensaios físicos, químicos orgânicos e inorgânicos, microbiológicos, biológicos e 
toxicológicos somente serão aceitos quando realizados por laboratórios de ensaio indicados / acreditados. 
  
B.4.1. FASE LIVRE  
 
A partir da confirmação da existência de fase livre por meio das ações desenvolvidas na etapa de 
Investigação Preliminar / Confirmatória, o Responsável Legal deverá implantar medidas de 
remediação, com o objetivo de removê-la. 

 
Esta etapa pode ser considerada concluída na situação em que se dê a total remoção da fase livre ou seja 
detectada uma espessura aparente máxima de 5 mm de fase livre e a pluma tenha sido delimitada de 
forma adequada e esteja restrita à área do empreendimento. 

 
Na situação em que permaneça uma pluma de fase livre aparente inferior a 5 mm, restrita à área do 
empreendimento, esta deverá ser removida por meio da execução de medidas de remediação, observando 
o prazo estabelecido no cronograma proposto no Plano de Remediação. 
 
Para a delimitação da pluma em fase livre os poços de monitoramento devem ser instalados e 
desenvolvidos de acordo com as recomendações da norma ABNT NBR 15495-1 e ABNT NBR 15495-2, 
devendo ser instalados com seção filtrante plena, com comprimento máximo de 3 metros, sendo 1 metro 
na zona não saturada e 2 metros na zona saturada. 
 
Nos poços em que seja constatada a presença de fase livre o desenvolvimento desses poços não deverá ser 
realizado. 
 
A determinação da presença de fase livre no interior dos poços, bem como da sua espessura, deverá ser 
feita por meio de equipamento de medição de interface óleo/água. 
 
A delimitação da pluma de contaminação em fase livre será definida quando for obtido um número 
suficiente de pontos-limite necessário para o seu fechamento. 
 
Para a delimitação da pluma em fase livre aparente no plano horizontal deverá ser considerado que o 
ponto-limite da pluma em fase livre será definido na metade da distância entre um ponto de medição 
(poço de monitoramento) onde foi detectada a presença de fase livre e outro ponto de medição onde não 
foi detectada fase livre. 
 
Para a delimitação da pluma em fase livre aparente no plano vertical deverá ser considerado que o ponto-
limite superior da pluma será obtido na cota superior do nível da fase livre medida no poço de 
monitoramento e o ponto-limite inferior será, de forma conservadora, a cota do nível d’água subterrânea 
medida no mesmo poço de monitoramento. 
 
A representação gráfica poderá ser realizada por meio de programas (softwares) que possibilitem a 
visualização tridimensional ou por meio da apresentação de seções. 
 
B.4.2. FASE RETIDA 
 
O mapeamento da pluma retida deve contemplar a determinação dos limites da pluma. 
 
Para o mapeamento da pluma retida deverão ser coletadas amostras de solo, sedimento, rocha ou aterro, 
de acordo com os procedimentos de coleta e recomendações do Manual de Descrição e Coleta de Solos 
no Campo, da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, e outros documentos aplicáveis à descrição de 
rochas. 
 
Os parâmetros a serem determinados são BTEX e HPA,  outras SQI  poderão ser incluídas em função da 
identificação de outras substâncias ou produtos registrados no histórico da área. As amostragens deverão 
ser preferencialmente realizadas em uma mesma campanha de amostragem, sendo, porém, admitida a 
utilização de dados obtidos em campanhas realizadas em épocas distintas, inclusive os dados provenientes 
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da investigação confirmatória, desde que as amostragens tenham sido realizadas dentro de um intervalo 
de 90 dias. 
 
Em cada sondagem deverão ser obtidas pelo menos duas amostras, sendo uma na profundidade 
correspondente à maior leitura de VOC (compostos orgânicos voláteis) e a outra na franja capilar, 
devendo ambas ser encaminhadas para análise química. 
 
Na ocorrência de concentrações nulas de VOC, as ações estarão condicionadas ao cenário presente, a 
saber: 
 

• Em áreas internas ao empreendimento que abriguem as fontes primárias – as amostragens devem 
ser realizadas na franja capilar e a 5m de profundidade nas áreas de tanques subterrâneos e a 2m 
nas áreas que abriguem as demais fontes primárias, observada a condição em que o nível d’água 
esteja abaixo dessas profundidades; 
 

•  Nas demais áreas, internas ou externas, realizar a coleta desde que a delimitação da pluma nos 
planos horizontal e vertical nas áreas que abriguem as fontes primárias não tenha ocorrido. 

 
Na delimitação tridimensional das plumas de contaminação da fase retida deverão ser considerados como 
limite da pluma os valores de intervenção (VI) definidos pela  RESOLUÇÃO CONAMA 420/2009 e, na 
ausência de VI para um determinado parâmetro, deverá ser utilizado o limite de detecção (LD). 
 
Para realizar a delimitação da pluma em fase retida no plano horizontal o ponto-limite deverá estar 
situado na metade da distância entre o ponto de amostragem que apresente concentração da SQI acima de 
VI e o ponto de amostragem que apresente concentração abaixo de VI. 
 
Caso não seja possível obter resultados analíticos suficientes para delimitação completa da pluma retida 
em função do posicionamento dos equipamentos existentes no empreendimento, deverão ser considerados 
como limites da pluma retida no plano horizontal os limites da área ocupada pela fonte primária de 
contaminação identificada. 
 
Para realizar a delimitação da pluma em fase retida no plano vertical o ponto-limite será definido na 
metade da distância entre um ponto de amostragem onde foi detectada concentração da SQI acima do VI 
e outro ponto de amostragem onde foi detectado valor abaixo do VI. 
 
O limite inferior da pluma retida será a profundidade do nível d’água medido quando for constatada 
concentração acima do VI na amostra coletada na franja capilar. 
 
O limite superior poderá ser definido com base em resultados analíticos provenientes de sondagens 
adicionais ou assumindo-o como sendo a posição da fonte primária mais próxima. 
 
B.4.3. FASE DISSOLVIDA 
 
O mapeamento da pluma dissolvida deve contemplar a determinação dos limites da pluma. 
 
Para o mapeamento da pluma de contaminação em fase dissolvida deverão ser empregados poços de 
monitoramento e poços multiníveis, cuja instalação e desenvolvimento deverão estar de acordo com as 
normas ABNT NBR 15495-1 e ABNT NBR 15495-2. 
 
Para o mapeamento da pluma dissolvida deverá ser evitada a instalação de parte da seção filtrante do poço 
de monitoramento na zona não saturada (seção filtrante plena). 
 
O topo do tubo filtro deverá ser posicionado próximo e abaixo do nível d’água estabilizado (cerca de 25 
cm).  
 
A seção filtrante deverá possuir um comprimento máximo de 2 metros, sendo necessário um 
comprimento menor para o caso de poços multiníveis. 
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Para a coleta de amostras de águas subterrâneas devem ser observadas as orientações do laboratório 
indicado que irá realizar as análises observado-se um prazo não inferior a 7 dias entre a instalação e 
desenvolvimento dos poços de monitoramento e a coleta de amostras. 
 
Para o mapeamento das plumas dissolvidas os parâmetros a serem determinados são BTEX e HPA, 
devendo as amostragens ser realizadas em todos os poços de monitoramento instalados, sendo admitida a 
utilização de dados obtidos em campanhas realizadas em épocas distintas, inclusive os dados provenientes 
da investigação Preliminar / Confirmatória, desde que as amostragens tenham sido realizadas dentro de 
um intervalo máximo de 90 dias. 
 
Observação 9: Deverão ser realizadas análises de etanol nos poços de monitoramento relacionados as 
fontes primárias de contaminação. Caso sejam obtidos resultados acima dos limites de quantificação 
deverá ser realizado o mapeamento da pluma de etanol. 
 
Outras SQIs deverão ser incluídas em função da identificação de outras substâncias ou produtos 
registrados no histórico da área. 
 
A delimitação da pluma de contaminação em fase dissolvida deverá ser definida a partir de um número 
suficiente de pontos-limite necessário para o seu fechamento e considerados como limite da pluma os 
valores de intervenção (VI) definidos pela RESOLUÇÃO CONAMA 420/2009 e, na ausência de VI para 
um determinado parâmetro, o limite de detecção (LD). 
 
Para realizar a delimitação da pluma em fase dissolvida no plano horizontal deverá ser considerado que o 
ponto-limite da pluma deverá estar situado próximo ao ponto de amostragem de água subterrânea que 
apresente concentração da SQI abaixo de VI, a um quarto da distância entre este e os pontos de 
amostragem que apresentem concentrações da SQI superior ao VI. 
 
A delimitação das plumas no plano vertical deverá ser realizada por meio da utilização de poços 
multiníveis. Deverão ser instalados no mínimo dois conjuntos de poços multiníveis dentro da área do 
empreendimento, ao longo do eixo longitudinal de movimentação das plumas dissolvidas determinadas 
no plano horizontal. Deverá ser instalado pelo menos mais um conjunto de poços multiníveis na área 
externa do empreendimento quando ocorrer fluxo vertical descendente e a pluma de contaminação no 
plano horizontal ultrapassar os limites do empreendimento. 
 
As profundidades dos níveis dos filtros dos poços multiníveis deverão ser estabelecidas em função da 
interpretação do modelo conceitual hidrogeológico desenvolvido para a área, por meio do qual deverão 
ser identificadas as camadas de fluxo preferencial da água subterrânea. 
 
Cada conjunto multinível deve ser formado por, no mínimo, um par de poços com seção filtrante 
instalada em duas profundidades diferentes. Um dos poços deverá ter a seção filtrante posicionada 
próxima e abaixo do nível d’água estabilizado (cerca de 25 cm). Em meios homogêneos o outro poço 
deverá ter a seção filtrante posicionada a, pelo menos, 2 metros abaixo do poço mais raso. Em meios 
heterogêneos, a seção 
filtrante do segundo poço deverá ser posicionada na camada com maior condutividade hidráulica. Caso 
seja detectada concentração da SQI acima do VI no poço mais profundo deverá ser adicionado um ou 
mais níveis ao poço multinível, visando proporcionar a definição correta do limite inferior da pluma 
dissolvida. 
 
Na determinação dos limites da pluma dissolvida no plano vertical deverá ser considerado que o ponto-
limite da pluma  que deverá estar situado na metade da distância entre a base da seção filtrante do poço 
que apresente concentração abaixo do VI e a base da seção filtrante do poço adjacente que apresente 
concentração da SQI acima de VI. 
 
Estabelecidos os limites da pluma dissolvida deverá ser verificada a distribuição da contaminação dentro 
desses limites, por meio do adensamento da malha de poços de monitoramento, posicionados próximos às 
fontes primárias de contaminação, objetivando a identificação dos hot spots. 
 
Nos casos em que as concentrações mais elevadas tenham sido identificadas distantes das fontes 
primárias, o adensamento deverá ser realizado junto a esses pontos. 
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A partir dos dados obtidos, a representação das plumas de contaminação dissolvida na água subterrânea 
deverá ser individual para cada SQI cujas concentrações ultrapassem o VI. 
 
Observação 10: Em locais com variações sazonais elevadas do nível d’água subterrânea (maior que 2 
metros) deverão ser instalados conjuntos de poços multiníveis que permitam a coleta de amostras 
representativas nos períodos extremos destas variações (dezembro/março e abril/agosto). 
 
Observação 11: Os poços instalados para a delimitação da pluma em fase livre, bem como os poços 
instalados na investigação confirmatória poderão ser utilizados na delimitação da pluma de fase 
dissolvida desde que não tenha ocorrido a presença de fase livre nesse poço. 
 
C. ELABORAR MODELO CONCEITUAL 
 
Com base nos resultados obtidos deverá ser elaborado modelo conceitual consolidado que considere as 
características das fontes primárias de contaminação, dos receptores, dos cenários de exposição e das 
medidas de intervenção a serem implantadas. 
 
Deverá ser representada no modelo conceitual a situação determinada após a realização da investigação 
detalhada e a situação esperada após a aplicação das medidas de intervenção a serem implantadas, 
definidas no plano de intervenção. 
 
D. APRESENTAR OS RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO DETALHADA E PLANO DE INTERVENÇÃO 
 
Com o objetivo de apresentar os resultados da etapa de Investigação Detalhada e Plano de Intervenção, o 
Responsável Técnico deverá elaborar um relatório denominado Relatório de Investigação Detalhada e 
Plano de Intervenção, que deverá conter as informações levantadas ao longo da etapa de Investigação 
Detalhada e Plano de Intervenção a ser entregue ao órgão ambiental (SEMURB). 
 
O Relatório de Investigação Detalhada e Plano de Intervenção deve contemplar os itens e documentos 
relacionados a seguir: 
 

Reunir e avaliar os dados existentes 
• texto explicativo com histórico resumido das instalações e manejo das substâncias 
no empreendimento; 
• plantas em escala apropriada contendo os elementos especificados no item A deste 

Roteiro. 
 
Caracterização do entorno 

• texto explicativo com resumo das características do entorno do empreendimento; 
• planta em escala apropriada, contendo os elementos especificados no item B.1 e a 
indicação dos locais onde foram executadas medidas emergenciais. 

 
Caracterização geológica/pedológica 

• texto explicativo com resumo da descrição da geologia e pedologia local; 
•  planta contendo a localização das sondagens e pontos de amostragem; 
•  tabela com os resultados das determinações indicadas no subitem “e” do item B.2; 
•  apresentação de, no mínimo, 2 seções geológicas. 

 
Caracterização hidrogeológica 

•  texto explicativo com resumo da hidrogeologia local e apresentação dos cálculos 
das velocidades de fluxo das águas subterrâneas; 

•  perfil construtivo dos poços de monitoramento; 
•  seções (transversal e longitudinal ao eixo principal das plumas mapeadas no plano horizontal), 

com representação da geologia local, potenciometria, perfil construtivo dos poços e valores de 
condutividade hidráulica para os materiais ensaiados; 

•  mapa potenciométrico com a posição dos pontos de medição do potencial hidráulico. 
 
Mapeamento das plumas de contaminação - Fase livre 

•  perfil construtivo dos poços de monitoramento; 
•  tabelas com as medições de espessura aparente de fase livre; 
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•  planta com a localização dos poços de monitoramento e a delimitação das plumas; 
•  representação gráfica tridimensional das plumas (poderá ser realizada com base nas medições da 

espessura aparente medidas em campo, ou na determinação das espessuras reais obtidas a partir 
da espessura aparente); 

• texto explicativo com resumo das informações obtidas. 
 
Mapeamento das plumas de contaminação - Fase retida 

• perfis das sondagens com os resultados da leitura de VOC e a profundidade de coleta das 
amostras de solo; 

•  tabelas com os resultados analíticos obtidos; 
•  planta com a localização dos pontos de sondagem com os respectivos resultados analíticos das 

SQIs detectadas acima dos VI e a delimitação das plumas; 
• representação gráfica tridimensional das plumas; 
• texto explicativo com resumo das informações obtidas. 

 
Mapeamento das plumas de contaminação - Fase dissolvida 

•  perfil construtivo dos poços de monitoramento; 
•  tabelas com os resultados analíticos; 
•  planta com a localização dos poços de monitoramento com os respectivos resultados analíticos 

das SQI detectadas acima dos VI e com a delimitação das plumas; 
•  representação gráfica tridimensional das plumas; 
•  texto explicativo com resumo das informações obtidas. 

 
Determinar as medidas de intervenção a serem adotadas 

•  quadros de intervenção; 
•  texto explicativo com justificativa das medidas de intervenção propostas nos quadros de 

intervenção. 
 
Estabelecer plano de intervenção 

• texto explicativo do plano de intervenção, contendo justificativa sobre a seleção das medidas de 
remediação, de controle institucional e de engenharia a serem implantadas e as ações a serem 
adotadas para acompanhar a implementação das medidas de controle institucional e de controle 
de engenharia; 

•  mapa de intervenção indicando os locais onde essas medidas serão implantadas, as áreas de 
influência dessas medidas, a localização dos pontos de monitoramento da eficiência e eficácia e 
a localização dos pontos de conformidade (PC); 

• cronograma de implantação e operação das medidas de intervenção propostas; 
• proposta de monitoramento da eficiência e eficácia das medidas de remediação; 
• proposta de monitoramento para encerramento. 

 
Elaborar modelo conceitual 

• apresentar texto explicativo e figuras que descreva e ilustre o modelo conceitual consolidado da 
etapa de Investigação Detalhada e Plano de Intervenção. 
 
Documentos obrigatórios 

• Cópia da matrícula do imóvel; 
•  Declaração de Responsabilidade assinada pelo Responsável Legal e Responsável Técnico; 
•  ART, recolhida pelo Responsável Técnico; 
• Laudos analíticos, fichas de recebimento de amostras (check list), a cadeia de custódia referente 

às amostras, emitidos por laboratório acreditado; 
• Laudos com os resultados de ensaios realizados para a determinação da granulometria, da 

condutividade hidráulica, porosidade total e porosidade efetiva; 
• Todas as plantas a serem apresentadas no Relatório de Investigação Detalhada e Plano de 

Intervenção deverão ter coordenadas geográficas em UTM, escala apropriada e serem legíveis. 
 

Os relatórios a serem apresentados à SEMURB deverão ser encaminhados em vias impressas e em mídia 
eletrônica, em formato pdf. 
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APÊNDICE D 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

45ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE E A EMPRESA 

___________________________________________________ 

 

Por este instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Norte, representado pela  45ª Promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da Comarca 

de Natal, Gilka da Mata Dias e de outro a empresa _______________,  CNPJ __________________,  

localizada na ______________ Natal, RN por seu representante _________________, doravante 

designada, simplesmente, EMPRESA ou EMPREENDIMENTO ou POSTO, que após tomar 

conhecimento das investigações levadas a efeito nos autos do Inquérito Civil _______, que apura a 

regularidade ambiental de empreendimentos que utilizam sistemas de armazenamento de derivados de 

petróleo e outros combustíveis e que apura responsabilidade e reparação da poluição de corpos d’água, do 

solo e do ar, decorrente de vazamentos dessas substâncias, resolvem firmar o presente TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA de que trata a Lei Federal 7.347, de 24 de julho de 1985, com eficácia 

de título executivo extrajudicial, nos moldes do que dispõe o § 6º, do art. 5º da referida Lei e inciso II do 

art. 585 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:     

 

INTERVENIENTE: 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), na qualidade de órgão ambiental 

licenciador da atividade, entra como interveniente no presente termo para assumir obrigações relativas 

ao: controle dos compromissos assumidos pela empresa; cobrança das licenças e das condicionantes das 

licenças ambientais expedidas ao empreendedor, estabelecimento de comunicação permanente com o 

Ministério Público, nos termos das obrigações constantes neste documento, adiante firmadas. 

 

FUNDAMENTOS LEGAIS: 

CONSIDERANDO que dos estudos realizados no estabelecimento, relativos à   investigação de passivo 

ambiental – que incluíram a Avaliação Preliminar (AP); a Investigação Confirmatória Detalhada (IC) e o 
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Relatório de Avaliação de Risco à Saúde Humana e ao Meio Ambiente  - concluiu-se  que o posto 

ocasionou contaminação da água e/ou do solo  por hidrocarbonetos derivados de petróleo; 

Ou (dependendo do local onde a contaminação foi encontrada – SE A CONTAMINAÇÃO FOI NA 

CAVA)  

 

CONSIDERANDO que os estudos realizados no estabelecimento, relativos à investigação de passivo 

ambiental, em especial as amostras laboratoriais realizadas nos fundos de cavas de tanques removidos 

demonstraram a contaminação do solo e/ou água por hidrocarbonetos derivados  de petróleo;  

 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe o dever de recuperar os danos ambientais causados, 

como se observa na redação do art. 225, § 3º, e prescreve que as condutas e atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados; 

 

CONSIDERANDO que a Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu 

art. 14, §1º, determina a obrigatoriedade de reparação do dano ambiental, independentemente de culpa e 

ainda legitima o Ministério Público a cobrar essa reparação, como se observa na transcrição a seguir:  § 1º 

- Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, 

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente 

e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade 

para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 

 

CONSIDERANDO que a Lei 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em seu art. 27, condiciona a proposta de aplicação 

imediata de pena restritiva de direitos ou multa à reparação do dano ambiental;  

 

CONSIDERANDO que a Resolução 273/2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA – 

que dispõe sobre as diretrizes para o licenciamento ambiental de postos de combustíveis e serviços, em 

seu art. 8º estabelece que em caso de acidentes ou vazamentos que representem situações de perigo ao 

meio ambiente ou a pessoas, bem como na ocorrência de passivos ambientais, os proprietários, 

arrendatários ou responsáveis pelo estabelecimento, pelos equipamentos, pelos sistemas e os 

fornecedores de combustível que abastecem ou abasteceram a unidade, responderão solidariamente, pela 

adoção de medidas para controle da situação emergencial, e para o saneamento das áreas impactadas, 

de acordo com as exigências formuladas pelo órgão ambiental licenciador; 

 

Se o posto tiver fase livre: 

 

CONSIDERANDO que os estudos de investigação de passivo ambiental realizados no posto concluíram 

que o estabelecimento apresentou o que se chama na linguagem técnica de fase líquida livre ou fase 

livre, e que significa que foi encontrado  combustível sobrenadante ou flutuante no lençol freático (água); 
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CONSIDERANDO que os estudos de investigação de passivo ambiental realizados no posto concluíram 

que o estabelecimento ocasionou contaminação do ambiente, apresentando contaminantes em fase 

dissolvida, terminologia designada quando os derivados de petróleo (tais como Benzeno, Tolueno, 

Etilbenzeno e Xilenos – produtos reconhecidamente tóxicos) entram em contato (se encontram 

dissolvidos) com na água subterrânea, formando uma pluma de contaminação subterrânea; 

 

CONSIDERANDO que as áreas contaminadas apresentam riscos toxicológicos e cancerígenos tanto às 

pessoas situadas no seu entorno, quanto à população difusamente considerada, tendo em vista que todo o 

aquífero da cidade  é utilizado para abastecimento humano e que esses riscos devem ser eliminados;  

 

CONSIDERANDO, ainda, que as águas subterrâneas constituem a principal fonte de suprimento hídrico 

da cidade de Natal, contribuindo com mais de 70% para o abastecimento de água da população5 e que 

esse percentual tende a aumentar em razão do crescimento urbano acentuado e da limitação da ampliação 

da oferta hídrica dos mananciais superficiais atualmente explorados;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de remediação da área degradada / contaminada para eliminação da 

contaminação detectada e a adoção, com urgência, de todas as diligências técnicas necessárias à 

mencionada remediação; 

 

I - OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA EMPRESA: 

OBRIGAÇÕES RELATIVAS À RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA/CONTAMINADA 

 

Recuperar a área degradada/contaminada por derivados de petróleo de forma a deixar a área do 

empreendimento, incluindo água e solo, seu entorno e toda a área contaminada por derivados de petróleo 

e especificada no Plano de Recuperação/Remediação de área degradada, em anexo, de  acordo com os 

padrões estabelecidos pela Resolução 420/2009 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, 

de suas a alterações e/ou atualizações,  Resolução  430/2011para TOG, bem como das normas técnicas 

cabíveis e legislação ambiental aplicável.  

Prazo: dia ____ para iniciar a recuperação e dia _____ para concluir a recuperação. 

Cumprir as seguintes atividades, como metas de remediação da contaminação da área afetada por 

derivados de petróleo:  

Atividade: Plano de Remediação Posto __ Prazo: Deve variar de acordo com o nível de 

contaminação. 

Instalar o Sistema de Extração Multifásico e  

                                                           
5
 Relatório Final do cadastramento e nivelamento de poços do aquífero Barreiras no município de Natal 

elaborado pela Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do 

Norte (FUNCERN), através do contrato 017/2005, da então Secretaria de Recursos Hídricos do Rio 

Grande do Norte (SERHID), atualmente Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) / 

Agência Nacional de Águas.   
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conectar com os poços que apresentam fase livre. 

Inspeção pelo perito para o início das atividades.  

Caso necessário, instalar x piezômetros adicionais 

para remoção  da fase livre e dissolvida, com x 

metros de profundidade, localizados, conforme 

mostrado no mapa de localização dos poços 

(Anexo I). 

 

Realizar coletas e análises em amostras de águas  

subterrâneas coletadas em cada piezômetro 

trimestralmente. 

 

Após a remoção das fases livres e dissolvidas, fazer 

sondagens adicionais vizinhas as áreas onde o solo 

apresentava concentrações acima da resolução 

CONAMA 420/2009, para verificar a diminuição 

das concentrações de compostos orgânicos no solo, 

até atingir limites da Resolução. 

 

Inspeção e coleta de amostras de solo e água para 

análises em laboratório e os resultados serão 

utilizados na elaboração do relatório final. 

 

 

Custear todos os laudos periciais necessários à constatação da reparação do dano e ao acompanhamento  

da realização das diligências relativas ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), que devem 

ser realizados por profissionais do Núcleo de Processamento Primário & Reúso de Água Produzida e 

Resíduos – NUPPRAR da UFRN/FUNPEC. 

 

Apresentar ao Ministério Público, mensalmente, a partir da data de assinatura do presente Termo de 

Ajustamento de Conduta, relatório descritivo e parecer pericial de acompanhamento das atividades 

relativas à reparação da área degradada/contaminada. Os pareceres devem ser realizados por profissionais 

do Núcleo de Processamento Primário & Reúso de Água Produzida e Resíduos – NUPPRAR da UFRN e 

devem atestar se os procedimentos, o cronograma, o monitoramento e as metas de remediação estão 

sendo atendidas;  

 

Apresentar ao Ministério Público, trimestralmente, a partir da data da assinatura do presente Termo de 

Ajustamento de Conduta, resultado das análises laboratoriais das áreas degradadas/contaminadas, 

juntamente com parecer  pericial realizado por profissionais do Núcleo de Processamento Primário & 

Reúso de Água Produzida e Resíduos – NUPPRAR da UFRN, contendo esclarecimentos sobre a 

eficiência da remediação; 

 

No caso de descumprimento das metas de remediação constantes na tabela do item ____ constatadas pelo 

perito do Ministério Público no relatório trimestral apresentado, adotar as medidas complementares 
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recomendadas pelo perito do Ministério Público e pela SEMURB, no prazo 30 dias a contar da 

notificação do Ministério Público para a realização dos ajustes necessários ao cumprimento das metas.  

No caso de atraso e/ou descumprimento do cronograma estabelecido no PRAD, constatado pelos peritos 

do Ministério Público ou por representantes da SEMURB, o empreendedor deverá suspender as 

atividades do posto e pagar multa correspondente ao valor de ___________. O retorno das atividades no 

posto dependerá de parecer pericial, anuência da SEMURB e garantia nos autos do inquérito civil, através 

de TAC aditivo ou outro compromisso, da realização das diligências necessárias à remediação. 

 

 Adotar todas as recomendações técnicas adicionais do órgão licenciador, SEMURB, bem como do perito 

do Ministério Público, destinadas à reparação da contaminação verificada, no prazo mencionado na 

recomendação; 

O retardamento no cumprimento das diligências relativas à reparação da degradação/contaminação 

recomendadas pelo perito do Ministério Público ou pela SEMURB acarretará a cobrança de multa diária 

de _____ a contar da data da constatação pelo órgão ambiental ou pelo perito do Ministério Público da 

___ e acarretará a paralisação das atividades realtivas aos serviços de postos de combustíveis. 

  

Até o dia _____, o empreendedor deverá apresentar o laudo final de constatação da remediação realizada 

com a demonstração de que a área degradada/contaminada por substâncias derivadas de petróleo foi 

remediada e que os resultados das análises de água e do solo estão de acordo com os padrões 

estabelecidos pela Resolução 420/2009, de suas atualizações posteriores, da legislação aplicável. O laudo 

deverá ser realizado por profissionais do Núcleo de Processamento Primário & Reúso de Água Produzida 

e Resíduos – NUPPRAR da UFRN/ FUNPEC; 

 

No caso do laudo pericial final atestar que a remediação não foi completa, o empreendedor deverá realizar 

o depósito judicial de __________, em conta _____________ que terá a destinação específica de 

_____________ e deverá paralisar as atividades do empreendimento. O retorno das atividades do posto 

ficará condicionado à reparação e/ou garantia efetiva da recuperação da área degradada, após  análise pelo 

órgão ambiental, pelo Ministério Público e pelo perito do Ministério Público. Caso haja possibilidade de 

retorno com a garantia da eficiência da recuperação, o retorno das atividades fica condicionado à 

assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta aditivo. 

 

OBRIGAÇÕES BÁSICAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

Abster-se de operar qualquer atividade e de realizar qualquer construção, modificação e ampliação do 

empreendimento sem a licença ambiental correspondente, sem o atendimento das normas técnicas 

expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), das diretrizes da Resolução 273/2000 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com suas alterações e/ou atualizações, e das 

determinações do órgão ambiental licenciador, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Urbanismo (SEMURB); 
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Abster-se de utilizar ou instalar equipamentos e sistemas que estejam em desconformidade com as 

normas exigidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

 

Atender todas as condicionantes da licença ambiental e todas as orientações técnicas do órgão ambiental 

licenciador, SEMURB, no prazo concedido pelo mesmo; 

 

OBRIGAÇÕES RELATIVAS AOS COMPARTIMENTOS DO EMPREENDIMENTO 

 

Abster-se de utilizar qualquer compartimento ou acessório não estanque e/ou tanque com teste de 

estanqueidade vencido ou sem ter sido submetido a teste de estanqueidade e/ou tanque desativado relativo 

ao Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis (SASC) do empreendimento;  

 

Realizar anualmente e apresentar ao Ministério Público o resultado de Teste de 

Estanqueidade/Integridade do sistema de abastecimento subterrâneo de combustível – SASC e das 

instalações de GNV, que devem ser acompanhados por Profissionais do Departamento de Engenharia 

Mecânica da UFRN/FUNPEC. O primeiro resultado deve ser apresentado até o dia _____.  

 

OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SEMURB: 

 

Adotar o procedimento legal para aplicação das sanções administrativas correspondentes, em caso de 

descumprimento por parte da empresa das cláusulas do presente Termo de Ajustamento de Conduta que 

em tese possam configurar infrações administrativas; 

Adequar as condicionantes das licenças expedidas aos termos do presente Termo de Ajustamento de 

Conduta. 

 

CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

 

1. A EMPRESA deverá informar imediatamente à 45ª Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e à 

SEMURB sobre todo e qualquer novo evento que venha a ocorrer em decorrência de suas atividades 

ajustadas no presente termo que possa causar situações de perigo, poluição ou degradação ambiental; 

2. No caso de descumprimento dos compromissos e prazos pactuados neste termo de ajustamento, 

pelos subscritores deste, fica desde já fixada a multa diária cominatória de R$ 10.000 (dez mil reais),  

independentemente das obrigações de fazer ou não fazer o que foi pactuado; 

3. O não-pagamento da multa implica em sua cobrança pelo Ministério Público ou pela Fazenda 

Pública, com correção monetaria e juros  legais sobre o montante devido; 

4. O montante arrecadado será  depositado nos  termos do parágrafo único, art. 13 da Lei 7.347/85;  

5. A empresa compromete-se a cumprir toda a legislação ambiental e todos os procedimentos 

normativos relativos aos serviços que tratam o presente termo de ajustamento; 

6. A empresa obriga-se a suportar os custos dos trabalhos técnicos que, porventura, tiverem que ser 

realizados pelo Ministério Público, e pela SEMURB no que diz respeito ao objeto do presente ajuste, 
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para conferir dados sonegados ao órgão ambiental ou ao público em geral, bem como para atender 

diligência requisitada à EMPRESA pelo órgão ambiental, para realizar diligência decorrente de 

obrigação não cumprida ou  não realizada no tempo concedido; 

7. Sendo necessário, as cláusulas deste ajuste poderão ser aditadas para adequação às situações não 

previstas neste acordo. 

8. Este compromisso produzirá efeitos legais a partir de sua celebração e terá eficácia de título 

executivo extrajudicial, na forma dos arts. 5°, § 6.°, da Lei 7.347/85 e 585, VII, do Código de 

Processo Civil. 

9. E, por estarem de acordo, firmam o presente termo. 

 

 

 


