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RESUMO 
 

A contaminação de solos e de águas subterrâneas por vazamento de sistemas de 
armazenamento subterrâneo de combustíveis em postos de revenda tem sido uma 
grande preocupação nas últimas décadas. Os vazamentos de combustíveis no solo nem 
sempre atingem o aquífero para formar fase livre, que é uma situação de caráter 
emergencial. Quando o vazamento não tem grandes proporções, forma-se uma fase 
retida de combustíveis no solo que libera vapores que se expandem e entram em 
contato com o aquífero, contaminando-o, e formando o que se chama de fase 
dissolvida. Esta fase vapor é constituída por hidrocarbonetos de cadeias curtas e leves, 
dentre eles tem-se o benzeno que é muito tóxico. Os hidrocarbonetos leves são capazes 
de se solubilizar em água, tornando-a inviável para consumo humano. Esta tese 
objetiva o monitoramento trimestral de benzeno, em poços de um posto de revenda de 
combustíveis em Natal-RN, que utiliza o sistema de remediação do tipo Bombeamento 
e Tratamento. A concentração máxima inicial da pluma dissolvida de benzeno foi de 
3.107,80 μg.L-1, e durante o tratamento mostrou variações de concentrações acima e 
abaixo deste valor, sendo essas concentrações maiores que o estabelecido pela 
resolução nº 420/09 do CONAMA, que é de 5 μg.L-1. Além disso, esta tese propôs um 
modelo de Índice de Qualidade para Águas Subterrâneas contaminadas por 
Hidrocarbonetos de Petróleo (IQASHP), ainteração dos parâmetrosde BTEX, HPA e 
TPH total, e o potencial carcinogênico e toxicológico baseadona classificação da 
InternationalAgencyofResearchonCancer (IARC), de forma acontribuir para a tomada 
de decisão e de medidas visando à gestão da qualidade das águas subterrâneas. Quando 
o IQASHP indicar água subterrânea de ótima qualidade para o abastecimento público, 
a população terá a garantia de que a toxicidade e carcinogenicidade provocada pelos 
hidrocarbonetos estarão dentro dos limites estabelecidos pelas legislações vigentes, 
preservando a saúde da população. 

 
Palavras-Chaves: monitoramento. benzeno. índice de qualidade de água. 
 



 

 
 

ABSTRACT  
 

The soil and groundwater contamination through the leakage of underground fuel 
storage systems at resale points has been a major concern in recent decades. Fuel leaks 
in soil does not always reach the aquifer to form a free phase, which presents itself as 
an emergency situation. When the leak has not reached large proportions, a parked 
phase of fuel is formed on the ground that releases vapors that expand and come into 
contact with the aquifer, contaminating it, and forming what is called the dissolved 
phase. This vapor is composed of short and light hydrocarbon chains; among them we 
have benzene which is very toxic. The light hydrocarbons are able to solubilize in 
water, making it impractical for human consumption. This thesis deals with the 
quarterly monitoring of benzene in wells of a fuel retail station in the city of Natal-RN, 
which uses the pumping and treatment remediation type of system. The initial 
maximum dissolved benzene plume concentration was 3.107,80 μg.L-1, and during 
treatment, it showed variations of concentrations above and below this value, having 
these concentrations higher than the provisions of CONAMA Resolution No. 420/09 
of 5 μg.L-1.In addition, this thesis proposed a Quality Index model for Groundwater 
contaminated by petroleum hidrocarbons (WQIGPH), seeking the interaction of 15 
parameters (BTEX, TPH and full PAH) and the carcinogenic and toxicological 
potential (IARC), so to contribute to decision making and measures aimed for 
groundwater quality management.When the WQIGPH indicates groundwater of 
excellent quality for public supply, the population will be assured that the toxicity and 
carcinogenicity by hydrocarbons will be within the limits set by applicable laws, 
preserving the health of the population. 
 
Key-Words: monitoring. benzene. water quality index. 
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1 INTRODUÇÃO 
Nas últimas décadas, com a crescente contaminação das águas superficiais dos 

meios urbanos, as águas subterrâneas passaram a exercer um importante papel como 
fonte de abastecimento, constituindo-se em uma grande reserva estratégica de água 
doce do planeta em virtude de sua qualidade e baixo custo de exploração. No Brasil, 
mais da metade do abastecimento público provém de reservas subterrâneas (SILVA, 
2003). Conforme dados da CAERN (2015) aproximadamente 70% da Cidade de 
Natal-RN é abastecida por águas subterrâneas. No entanto, as águas subterrâneas vêm 
perdendo qualidade devido à sua contaminação por fossas sépticas, aterros sanitários, 
contaminação por pesticidas, fertilizantes e vazamento de Sistemas de Armazenamento 
Subterrâneo de Combustíveis (SASC), entre outros. A contaminação de aquíferos por 
vazamentos de derivados de petróleo provenientes de tanques de armazenamento é 
uma preocupação mundial e tem sido também muito discutida no Brasil, devido à alta 
toxicidade dos hidrocarbonetos aromáticos presentes. Dentre os hidrocarbonetos 
monoaromáticos, osBTEX são considerados tóxicos para a saúde humana substâncias 
e podem afetar o sistema nervoso central (NETTO et al., 2000; ALEGRETTI et al., 
2004).  

De acordo com trabalho realizado pelo Ministério Público do Rio Grande do 
Norte em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)e a 
Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), existe em Natal 110 postos 
revendedores de combustíveis. A Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, 
ANP, regulamenta e define os exercícios de revenda varejista de combustível 
automotivo e fiscaliza a atividade. Entretanto, a licença para comercialização de 
combustíveis concedida pela ANP exige que o empreendimento tenha licença do órgão 
ambiental, o qual cabe julgar a sua viabilidade.Os riscos dessa atividade foram 
descritos por AQUINO SOBRINHO, 2011; ANJOS, 2012; RAMALHO, 2013; 
RAMALHO  et al., 2014   relatando a contaminação do manancial pelo vazamento em 
postos de combustíveis em Natal-RN.  

Com o aumento das áreas impactadas com hidrocarbonetos de petróleo e o alto 
custo da recuperação das áreas degradadas, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA, através da resolução CONAMA nº 273de novembro de 2000, estabeleceu 
como crimes ambientais: vazamento de combustíveis, má conservação dos SASC, 
entre outros. A 45ª Promotoria do Meio Ambiente do RN,analisando as condições dos 
110 postos de combustíveis da cidade, observou que apenas um se encontrava de 
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acordo com a Resolução do CONAMA nº 273/00, até o ano de 2009 e os demais não 
possuíam as adequações ambientais (AQUINO SOBRINHO, 2011; ANJOS, 2012; 
RAMALHO, 2013).Diante desses fatos,a promotoria propôs um Termo de 
Ajustamento de Conduta, TAC em 2010, para adequação e licenciamento ambiental à 
todo os Postos de Combustíveis de Natal. Na prática o TAC busca solucionar as 
principais problemáticas em relação aos postos, principalmente a contaminação do 
Aquífero por vazamento dos SASC. Todos os Postos de Revenda passaram pela 
Investigação de Passivo Ambiental, tendo por base algumas diretrizes do 
gerenciamento de áreas contaminadas estabelecidas pela Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB e os termos de referência 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) para a 1ª e 2ª 
fases de investigação de passivo ambiental (AQUINO SOBRINHO, 2011; ANJOS, 
2012; RAMALHO, 2013). 

Qualquer programa de acompanhamento da qualidade da água, ao longo do 
tempo gera um grande número de dados analíticos. Esses dados quando sintetizados, 
descrevem e representam de forma compreensível e significativa, o estado atual e as 
tendências da água, para que possam ser utilizados como informações gerenciais e 
como ferramenta na tomada de decisões relativas aos recursos hídricos. 

Nesse cenário a elaboração de proposta de um índice para caracterizar a 
qualidade das águas dos mananciais para consumo humano facilita a comunicação com 
o público. Na maioria das vezes eles possuem a vantagem de integrar diversos 
indicadores expressos através de um número que permite uma leitura fácil e aproxima 
o público não técnico, podendo ser entendido por qualquer pessoa. Índices de 
qualidade da água têm sido desenvolvidos e utilizados para caracterizar uma ampla 
variedade de fenômenos ambientais, tais como: qualidade da água potável, o efeito da 
agricultura sobre o córrego da água, a qualidade da água do rio, condições ecológicas, 
entre outros (WHITTAKERet al., 2015).Dentre os compostos indicadores de 
contaminação ambiental por combustíveis derivados de petróleo, encontram-se os 
hidrocarbonetos monoaromáticos e os policíclicos aromáticos, que são quantificados 
usualmente por técnicas cromatográficas. 
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Este estudo visa monitorar e interpretar a eficiência do tratamento por 
bombeamento e tratamento (PumpandTreat) na descontaminação de benzeno no 
aquífero em um posto de revenda de combustíveis na Cidade do Natal/ RN, e também 
propor um índice de qualidade da água subterrânea para hidrocarbonetos de derivados 
de petróleo – IQASHP. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Avaliar a eficiência do sistema de remediação de hidrocarbonetos em fase 

dissolvida em água subterrânea pelo monitoramento de Benzeno; 
 Identificar e quantificar o benzeno em água subterrânea através da técnica de 

Cromatografia Gasosa com Detector por Ionização por Lâmpada em série com 
detector de Ionização por Chama, com extração por Heasdspace (HS-GC-PID-
FID); 

 Classificar a área de estudo utilizando a proposta do Índice de Qualidade de 
Água Subterrânea para hidrocarbonetos derivados de petróleo - IQASHP 
proposto nessa tese. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
Neste capítulo são apresentados os aspectos mais relevantes referentes à 

contaminação das águas subterrâneas por vazamentos em postos de combustíveis, os 
contaminantes e suas distribuições no solo, as técnicas de remediação de solos, os 
princípios de cada técnica, índices de qualidade da água e sua proposições. 

 
3.1 VAZAMENTO DE SASC EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 
 

O sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis (SASC) é o 
conjunto de tanques, tubulações e acessórios, interligados em subsuperfície(ABNT 
13786/05). A resolução nº 273 do CONAMA, considera o SASC como potencialmente 
poluidores e geradores de acidentes ambientais. Grande parte das áreas contaminadas 
(AC) por vazamentos em postos resultam de falhas estruturais e/ou avançado estado de 
oxidação dos SASC. Um sério agravante dos vazamentos, é que nem sempre é 
detectado prontamente, na maioria dos casos, o problema é identificado somente após 
meses ou anos, seja pelo afloramento do produto em galerias de esgoto, redes de 
drenagem de águas pluviais, no subsolo de edifícios, em túneis, escavações e poços de 
abastecimento d'água, seja pela contabilidade negativa de entrada e saída dos 
combustíveis, ou ainda por investigações detalhadas in site ou off site (AQUINO 
SOBRINHO, 2011; MENEZES et al., 2011; ANJOS, 2012; SILVA, 2012; 
RAMALHO, 2013).  

Segundo dados da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - 
CETESB (2013) foram registradas 4.771 áreas contaminadas e reabilitadas no estado 
de São Paulo, conforme mostrado na Figura 1. Os postos de combustíveis destacaram-
se na lista de dezembro de 2013, com 3.597 registros (75% do total), seguidos das 
atividades industriais com 768 (16%), das atividades comerciais com 232 (5%), das 
instalações para destinação de resíduos com 136 (3%) e dos casos de acidentes, 
agricultura e fonte de contaminação de origem desconhecida com 38 (1%). A 
distribuição quanto à classificação, considerando apenas os Postos de Combustíveis do 
Estado de São Paulo, estão mostrados na Figura 2. 

Segundo CETESB (2013), os principais grupos de contaminantes encontrados 
nas áreas contaminadas são solventes aromáticos, combustíveis líquidos, 
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, metais e solventes halogenados.  



22 
 

 
 

Figura 1 - Áreas contaminadas e Reabilitadas no estado de São Paulo. 

 
Fonte: CETESB, 2013 

 
Figura 2 - Distribuição das áreas contaminadas quanto à classificação nos Postos de 
Combustíveis. 

 
Fonte: CETESB, 2013 

 
Os Tanques e instalações subterrâneas com idades superiores a 15 e 20 anos 

estão mais suscetíveis a apresentar problemas de vazamentos devido à corrosão 
(OLIVEIRA e LOUREIRO, 1998). A vida útil de um tanques de armazenamento 
subterrâneo de combustíveis(TASC) é estimada em 25 anos, quando o tanque se 
encontra instalado em solos pouco agressivos e em condições normais de operação 
(PUERARI et al., 2001) 
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3.2 POSTOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS: O CASO DA CIDADE DE 
NATAL 

 
3.2.1 Riscos de contaminação 

 
A cidade de Natal, até o ano de 2010, encontrava-se sob uma ameaça constante 

de acidentes epoluição pelo vazamento de combustíveis derivados de petróleo. No ano 
de 2009 todos os postos de combustíveis da cidade de Natal passaram por uma perícia, 
realizada pela UFRN em parceria com a SEMURB e o Corpo de Bombeiros. A 
investigação foi conduzida pelo Ministério Público, na tentativa de fazer diagnóstico 
da situação atual dos empreendimentos. Nas perícias foram realizadas revisões de 
segurança, mapeamento dos tanques e teste de estanqueidade (GUERRA et al., 2012a). 
Como resumo do diagnóstico, constatou que dos 110 postos, 109 apresentavam algum 
vazamento no sistema de armazenamento subterrâneo de combustível (SASC). 
Constatou também que as idades dos TASC variam entre 3 e 44 anos, agravando o 
potencial de contaminação para vazamentos (GUERRA et al., 2012a; GUERRA et al., 
2012b). 

A 45ª Promotoria do Meio Ambiente preocupada com a iminência da 
contaminação das águas subterrâneas (fonte de aproximadamente 70% do 
abastecimento da cidade – CAERN, 2014) e do solo, propôs a assinatura em 2010 do 
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC para adequação e licenciamento ambiental 
dos Postos de Revenda de Combustível, de acordo com a resolução de nº 273 do 
CONAMA e segundo normas técnicas expedidas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). O TAC busca solucionar as principais problemáticas em 
relação aos postos, principalmente a contaminação por vazamento do SASC (ANJOS, 
2012; RAMALHO, 2013). 

Segundo os levantamentos realizados na perícia realizada pela UFRN, 
SEMURB e Corpo de Bombeiros, Natal conta com 473 tanques de armazenamento 
subterrâneo de combustíveis, no qual 349 se encontravam desconforme a norma 
ABNT 13786/05, que estabelece os princípios para seleção dos equipamentos para 
sistemas subterrâneos de armazenamento e distribuição de combustíveis líquidos 
destinados a posto de revenda. A Figura 3 apresenta o percentual de tanques não 
conforme a norma vigente em 2009 (GUERRA et al., 2012a). 
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Figura 3 - Percentual de tanques não ecológicos no ano de 2009. 

 
Fonte: GUERRAet al., 2012a 

 
3.2.2 Etapas do gerenciamento de áreas contaminadas 

 
Todos os revendedores de combustíveis aderiram ao TAC estabelecido pelo 

Ministério Público, sob a penalidade de não receber a licença de operação – LO, 
necessária para o funcionamento do estabelecimento (RAMALHO, 2013).Os Postos 
passaram pela Investigação de Passivo Ambiental, tendo por base algumas diretrizes 
do gerenciamento de áreas contaminadas estabelecidas pela Companhia de Tecnologia 
de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e os termos de 
referência da SEMURB,dividindo-se em4 fases: 

 
• Avaliação Preliminar (AP); 
• Investigação Confirmatória Detalhada (ICD); 
• Avaliação de Risco à Saúde Humana e ao Meio Ambiente (RBCA); 
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 
 
O Fluxograma 1 apresenta as etapas da Investigação de Passivo Ambiental, as 

quais devem ser acompanhados por peritos nomeados pelo Ministério Público 
(pesquisadores da UFRN).  

 

Ecológicos26%

Simples Metálicos67%

Semi-Ecológicos 7%

Não-Ecológicos74%
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Fonte: RAMALHO, 2013

Fluxograma 1: Etapas da Investigação de Passivo Ambiental  
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A investigação de passivo ambiental até a data presente, detectou 40 postos 
com área contaminada (AC) e 70 postos sem contaminação (Figura 4). Das áreas 
contaminadas aproximadamente 48% estão em processo de remediação e 2% já 
encerram o processo de remediação. 

 
Figura 4 – Situação atual do Postos de Combustíveis 

 
Fonte: Autor, 2015. 

 
3.3 CONTAMINAÇÃOPOR NON-AQUEOUSPHASELIQUID(NAPL) 

 
Os hidrocarbonetos que constituem a maioria dos combustíveis derivados 

dopetróleo são compostos de baixa densidade e grande parte dos seus 
componentesconsiste de uma fase não solúvel em água, também chamado de Non-
AqueousPhaseLiquid- NAPL (ABDANUR, 2005; ABDANUR et al., 2005).Os 
hidrocarbonetos em fase líquida não aquosa - NAPL são divididos em uma fase líquida 
não aquosa densa -DNAPL (Dense Non AqueousPhaseLiquid) e uma faselíquida não 
aquosa leve - LNAPL (Light Non AqueousPhaseLiquid). 

Em um vazamento e/ou derramamento de hidrocarbonetos de derivados de 
petróleo emsubsuperfície pode ocorrer à formação de várias fases, onde os 
contaminantespodem transitar de uma fase para outra, e sua permanência em cada uma 
é determinada pelas suas propriedades físico-químicas e das condiçõesambientais 
(ABDANUR, 2005; ABDANUR et al., 2005). 

Os hidrocarbonetos se distribuem em quatro fases de contaminação em 
subsuperfície:  
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a) Fase vapor – constitui dos compostos orgânicos voláteispresentes nos 
combustíveis queocupam os poros do solo. Esses vapores podem condensar e 
adsorver-se no solo ou dissolver-se na água do solo; 

b) Fase residual ou adsorvida – constitui de hidrocarbonetos adsorvidos aos 
coloides orgânicos (matéria orgânica) e minerais do solo e/ou retidos por forças 
de capilaridade nos poros do solo; 

c) Fase Livre – constitui na porção de hidrocarbonetos não miscíveis em água 
sobrenadante ou flutuante na água; 

d) Fase dissolvida – constitui quando a fase livre em contato com a água dissolve 
eventualmente ou parcialmente os hidrocarbonetos presentes na LNAPL 
(exemplo os BTEX), formando a chamada pluma de fase dissolvida que se 
distribui por difusão e escoamento. 
 
A Figura 5 mostra as quatro fases (vapor, residual, livre e dissolvida) de 

contaminação possíveis de serem encontradas na zonavadosa do solo. 
 

Figura 5 – Fases do contaminante no solo. 

 
Fonte: Adaptado USEPA, 2014. 
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3.4 BTEX 
 

BTEX é o grupo formado pelos compostos benzeno, tolueno, etilbenzeno, o-
xileno, m-xileno e p-xileno, definidos como hidrocarbonetos monoaromáticos que 
possuem como característica o anel benzênico na sua estrutura. Estão presentes na sua 
forma pura ou associada nos combustíveis derivados do petróleo e são considerados 
substâncias perigosas devido à sua alta toxicidade e alta mobilidade(USEPA, 2014). 

Segundo Corseuil (2004) e Coateset al.(2002), os BTEX, geralmente são os 
monoaromáticos que mais avançam nas plumas dissolvidas de contaminação por 
hidrocarbonetos. O transporte dos hidrocarbonetos monoaromáticosem uma 
contaminação é definida em função das suas características físico-químicas 
(SCHWARZENBACH et al., 2002). A Tabela 1 apresenta a lista das principais 
propriedades que interferem na mobilidade dos composto BTEX no meio ambiente. 

 
Tabela 1 - Propriedades físico-químicas dos BTEX.  

Característica Benzeno Tolueno Etilbenzeno o-Xileno m-Xileno p-Xileno 
 

Estrutura química 
 
 
    

  
Fórmula C6H6 C7H8 C8H10 C8H10 C8H10 C8H10 

Peso molecular (g/mol) 78,1 92,4 106,16 106,2 106,2 106,2 
Solubilidade em água, 

25º C (mg.L-1) 1750 515 158 175 198 152 
Pressão de vapor 
(mmHg, 20º C) 95,2 28,4 8,0 6,6 7,0 9,5 

Log Kow 2,13 2,69 3,20 2,77 3,15 3,15 
Constante de Henry, 
25º C atm.m³.mol-¹ 2,29E-3 6,25E-3 5,2E-3 5,27E-3 5,2E-3 7,69E-3 

Polaridade Apolar Apolar Apolar Apolar Apolar Apolar 
Meia vida n água (h) 240 168 99 336 336 336 
Meia vida no solo (h) 120 96 - 168 168 168 

Fonte: adaptado de KAIPPER, 2003; CORSEUIL et al.; 2004; LIMA, 2009. 
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A InternationalAgency for ResearchonCancer - IARC (Agência Internacional 
de Pesquisa do Câncer, da Organização Mundial da Saúde) e o NationalInstitute for 
OcupationalSafetyand Health (Agência Norte-Americana de Saúde e Segurança 
Ocupacional) incluem os BTEX em suas listas de produtos cancerígenos e 
mutagênicos. Os efeitos dos BTEX são rápidos e podem conduzir a envenenamento 
severo. Os efeitos tóxicos resultantes são similares àqueles causado pelo etanol, 
provocando euforia, a perda de inibição, alucinação, seguida pela letargia e outros 
efeitos depressores do sistema nervoso central. Doses altas podem conduzir a 
convulsões, asfixia, disfunções cardíacas, coma e morte (NETTO et al., 2000; 
ALEGRETTI, 2004).  

 
3.4.1 Concentração dos BTEX em fase dissolvida - Lei de Raoult 
 
Pelo conhecimento da composição dos combustíveis em derramamentos que 

fluem para os aquíferos, é possível calcular a concentração em equilíbrio dos BTEX na 
água subterrânea atravésLei de Raoult, de acordo com a Equação 1 (SIENKO, 1961): 

 
Ciw= SiwXi                                                                                                                                                                (1) 
 
Onde:  
Ciwé a concentração em equilíbrio do componente na fase aquosa; 
Siwé a solubilidade do componente puro na água; 
Xié a fração molar do componente no combustível. 

 
Segundo Penner (2000) a massa percentual de BTEX na gasolina brasileira é de 

aproximadamente 11,0%, cuja fração de benzeno é de 1%. Como a concentração 
aquosa dos BTEX é proporcional à fraçãomolar de cada composto no combustível e da 
sua solubilidade em água, a concentração calculada do benzeno na água subterrânea 
seria de 17,50 mg/L, a concentração dos demais compostos podem ser observadas na 
Tabela 2. 
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Tabela 2 - Concentração de BTEX calculadas em água subterrânea.  
Compostos Fração Molar 

Xo (%) 
Solubilidade em água Sw, 

a 25ºC (mg/L) 
Concentrações calculadasa 

partir da Lei de Raoult (mg/L) 
Benzeno 1,0 1750 17,50 
Tolueno 3,0 515 15,45 

Etilbenzeno 1,3 158 2,05 
m,p,o – Xileno 5,7 198 11,28 

BTEX total 11,0 - 46,28 
Fonte: Adaptado de FERNANDES, 2002 e ARAUJO, 2009. 

 
Corseuilet al. (2004) e Kaipper (2003) mostraram em seus estudos que há 

aumento significativo da solubilização do benzeno, tolueno, o-xileno, naftaleno, 
antraceno e pireno na presença de etanol superiores a 1%. Nesse caso, em vazamento 
de tanques de combustível de gasolina tipo C (22% de etanol), que atinjam as águas 
subterrâneas, haverá um aumento significativo na solubilização de BTEX e HPA na 
fase aquosa. Em caso de vazamentos de combustíveis com concentração de 10% de 
etanol, há um aumento de cerca de 50%, 40% e 20% da concentração dos 
monoaromáticos na fase dissolvida, para o o-xileno, tolueno e benzeno, 
respectivamente (FERNANDES, 1997; 2002; KAIPPER, 2003; CORSEUIL et al., 
2004). 

Correlacionando a concentração dissolvida dos BTEX, calculada pela lei de 
Raoult e o efeito de co-solvência do etanol a 10%, as concentrações de BTEX 
encontradas em contaminações por vazamento de gasolina C ou vazamento de diesel 
simultâneo com etanol combustível, as concentrações de benzeno nas plumas poderão 
chegar a 21,0 ppm (mg/L) ou 21.000 ppb (µg/L), que é o composto maistóxico do 
grupo BTEX. 

 
3.4.2 Benzeno  

 
O benzeno é um líquido incolor nas condições normais de temperatura e 

pressão (CNTP), volátil e inflamável largamente empregado na indústriaquímica na 
síntese do etilbenzeno, fenol, ciclohexano e outros hidrocarbonetosaromáticos. É 
adicionado na gasolina como aditivo para aumentar a octanagem. NoBrasil, o teor 
máximo de benzeno permitido em produtos acabados é 0,1%, e aconcentração máxima 
na gasolina automotiva é de até 1% v/v (CETESB, 2012).   
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O benzeno é comprovadamente o composto mais tóxico de todos os BTEX,pois 
se trata de uma substância com alto potencial carcinogênico e mutagênico (BONO et 
al., 2001;FERNANDES et al., 2002; ANJOS, 2012; RAMALHO, 2013; ATSDR, 
2014; RAMALHO et al., 2014), podendo causar leucemia, se ingerida, mesmo 
embaixas concentrações durante períodos não muito longos de tempo. Uma 
exposiçãoàs altas concentrações em curtos períodos, por inalação ou ingestão pode 
causar atémesmo a morte (MOREIRA e GOMES, 2011). 

A principal rota de exposição humana ao benzeno é o ar, por ser muito 
lipossolúvel (afinidade por gordura), é rapidamente absorvida pela via respiratória. 
Cerca de 50% do total do benzeno inalado são absorvidos. O efeito agudo na via 
respiratória prova a irritação nos brônquios e na laringe. Por outro lado, atua 
predominantemente sobre o sistema nervoso central como depressor, levando ao 
aparecimento de fadiga, dor de cabeça, tonturas, convulsão, perda da consciência e 
morte em consequência de parada respiratória. O benzeno predispõe a arritmias 
cardíacas graves, como a fibrilação ventricular, devido à sensibilização do miocárdio. 
O benzeno na forma líquida pode ser absorvido através da pele, onde podeprovocar 
efeitos irritantes, como dermatite de contato e eritema (BRASIL, 2000; ACPO, 2008). 

Estudos epidemiológicos evidenciaram a associação entre exposição ao 
benzeno edesenvolvimento de leucemia mielóide aguda em trabalhadores expostos ao 
composto (LIMA, 2012). A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC, 
2015) classifica o benzeno como cancerígeno a humano(Grupo 1). 
 
3.5 COMBUSTÍVEIS EM VAZAMENTOS DE SISTEMAS DE 
ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEIS 

 
Em uma contaminação por combustíveis derivados de petróleo, os compostos 

que causam maior preocupação são os hidrocarbonetos monoaromáticos e os 
poliaromáticos devido a sua alta toxicidade e mobilidade na subsuperfície 
(CORSEUIL et al., 2004). 
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3.5.1 Gasolina 
A gasolina é um produto obtido a partir do refino do petróleo, constituída da 

mistura de hidrocarbonetos voláteis variando de 5 a 12 de átomos de carbono, cujos 
seus componentes pertencem às séries parafínica, olefínica, naftênica e aromática 
(ANP, 2012). Sua composição é bastante diversificada em função do processo 
utilizado para a sua produção, das características do petróleo e dos aditivos 
adicionados para minimizar seus efeitos ao meio-ambiente, aumentar seu desempenho 
e reduzir os desgastes mecânicos (PENNER, 2000). Segundo ANP resolução nº 57 de 
2011 a gasolina automotiva classifica-se em: 

Gasolina A - combustível produzido por processo de refino de 
petróleo ou formulado por meio da mistura de correntes provenientes do 
refino de petróleo e processamento de gás natural, destinado aos veículos 
automotivos dotados de motores ciclo Otto, isento de componentes 
oxigenados; 

Gasolina C - combustível obtido da mistura de gasolina A e etanol 
anidro combustível, nas proporções definidas pela legislação em vigor.  

A gasolina que é comercializada no Brasil sofre a obrigatoriamente adição de 
etanol de 20% (ANP, 2011a). O uso desse composto oxigenado adicionado à gasolina 
serve para aumentar a octanagem e reduzir a emissão de monóxido de carbono para a 
atmosfera. 

Os hidrocarbonetos aromáticos BTEX e HPA são os principais contaminantes 
das águas subterrâneas, em casos de vazamento e derramamentos de gasolina. Segundo 
PENNER (2000) e FERNANDES (2002) baseados em dados fornecidos pela 
PETROBRAS(1997) sobre a gasolina tipoC, com adição de aproximadamente 22% de 
álcool etílico anidro combustível (AEAC), apresenta percentual em peso dos 
compostos BTEX de 11,4% e 11%, conforme mostrado na Figura 6.  
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Figura 6 – Composição de BTEX em porcentagem de peso da gasolina brasileira contendo 
22% de etanol, conforme análises realizadas pelo CENPES / PETROBRAS. 

 Fonte: adaptado de PENNER (2000) e FERNANDES (2002).  
3.5.2 Álcool etílico 

 
Conforme a ANP (Resolução no7/11), o álcool etílico está disponível no 

mercado como: 
 Álcool etílico anidro combustível (AEAC) –É usado na mistura com 
gasolina tipo A para formar a gasolina tipo C; 
 Álcool etílico higroscópico combustível (AEHC) – É usado como 
combustível em motores de combustão interna de ignição por centelha. 
 
Em função de suas características físico-químicas, o etanol (AEAC ou AEHC) 

pode interferir na solubilidade dos compostos orgânicos em sistemas subsuperficiais, 
através do efeito de cosolvência (GUIGUER, 1996; CORSEUIL e FERNANDES, 
1999). 

Kaipper (2003);McDowell e Powers (2003) e Corseuilet al.(2004),  mostraram 
em seus trabalhos o aumento significativo da solubilização do benzeno, tolueno, o-
xileno, naftaleno, antraceno e pireno na presença de percentuais de etanol superiores a 
10%. Além disso, o etanol acarreta outras consequências ambientais. Os autores 
Corseuilet al. (1998; 2004);Ferreiraet al. (2004); Costa e Corseuil (2009), 
comprovaram em laboratório que o etanol é o substrato preferencial dos 
microorganismos tanto em condições aeróbias como anaeróbias na presença 
simultânea de etanol e dos hidrocarbonetos aromáticos em águas subterrânea. 
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Representando um efeito negativo do etanol sobre a biodegradação, causando uma 
grande demanda de receptores de elétrons que poderiam ser utilizados na degradação 
dos compostos, como BTEX.A Tabela 3mostra os principais efeitos do etanol em 
contaminações de subsuperfície.  

 
Tabela 3 – Principais efeitos do etanol em contaminaçõesdesubsuperfície 
Efeitos Consequências 

Co-solvência Aumento da concentração de hidrocarbonetos em 
fase dissolvida 

Redução da sorção dos 
hidrocarbonetos na fase retida 

Diminuição do retardo e incremento na taxa de 
transporte dos hidrocarbonetos na água 
subterrânea 

Redução da tensão interfacial 
LNAPL-água e da força capilar 

Alteração da distribuição do LNAPL na zona não 
saturada. Diminuição da espessura do LNAPL na 
franja capilar e aumento do espalhamento 
horizontal 

Limitação da biodegradação 
Degradação preferencial do etanol em relação aos 
hidrocarbonetos e aumento da extensão das 
plumas de contaminação 

Fonte: Adaptado, SCHNERIDER, 2005 
 

3.5.3 Óleo Diesel  
 
O óleo diesel é ligeiramente mais denso do que o querosene e destila na faixa 

entre 250 e 400 ºC, possuindo uma mistura de hidrocarbonetos na faixa de C12 a C20, 
além de quantidade variável de enxofre e aditivos. É usado como combustível em 
motores de combustão interna, nos quais a ignição ocorre pelo aumento de temperatura 
ao invés de faiscação (ANP, 2012). O óleo diesel pode apresentar a sua forma comum 
ou aditivada. Esta última difere da primeira devido à existência de substâncias 
detergentes/dispersantes, antiespumantes, anticorrosivas e desemulsificantes 
(PETROBRAS, 2011).  

Kaipper (2003) estudou uma amostra de óleo diesel comercial brasileiro, 
caracterizado pelo CENPES/PETROBRAS, obtendo em sua composição: 75,2% em 
massa dos hidrocarbonetos alifáticos, dentre eles, 0,4% possuíam duplas ligações em 
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suas cadeias (compostos olefínicos), os outros 24,8% correspondiam a hidrocarbonetos 
aromáticos: 17,7% monoaromáticos e 7,1% policíclicos aromáticos. Osresultados das 
análises dos HPA detectados, 79% correspondiam a naftalenos (compostos com 2 
anéis aromáticos), 19% a poliaromáticos de 3 anéis e o restante (2%), eram policíclicos 
de maior peso molecular (4 a 6 anéis). 

 
3.5.4 Óleos Lubrificantes 

 
Os óleos lubrificantes são formulações utilizadas para lubrificar e aumentar a 

vida útil e o desempenho das máquinas. Os óleos lubrificantes podem ser de origem 
animal ou vegetal (óleos graxos), derivados de petróleo (óleos minerais) ou 
produzidosem laboratório (óleos sintéticos), podendo ainda ser constituídos pela  
mistura de dois ou mais tipos (óleos compostos) (SITE, 2007b). 

Os óleos minerais são quimicamente constituídos por hidrocarbonetos 
parafínicos e naftênicos, podendo conter quantidades menores de hidrocarbonetos 
aromáticos e, raramente, traços de hidrocarbonetos olefínicos. De acordo com o tipo de 
hidrocarbonetos que prevalece na sua composição são denominados como: óleo 
lubrificante básico naftênico ou óleo lubrificante básico parafínico. Sua principal 
característica é a viscosidade que deve variar o mínimo possível em altas temperaturas. 

O popular "óleo queimado ou usado" é mundialmente considerado como 
produto nocivo ao meio ambiente e à saúde pública, estando inserido na "Classe I dos 
Resíduos Perigosos", por apresentar toxicidade, conforme a norma da ABNT, NBR 
10004/2004. Uma das principais diferenças de um óleo novo e um óleo usado, e que 
confere o seu caráter de resíduo perigoso, é a presença de metais traço e HPA (SITE, 
2007c).  

 
3.6 AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA PELO RBCA 

 
A avaliação de risco foi incorporada às práticas de remediação a fim de se 

terinstrumentos com critérios científicos, visando garantir proteção à saúdehumana e 
aos recursos ambientais e ainda de modo a se estabelecerem os graus de remediação 
(valores alvo) em função do risco envolvido(BARROS, 2008; 2009). 

O desenvolvimento e a utilização da metodologia RBCA (Risk-
BasedCorrectiveAction) se originou da necessidade nos EUA de um guia que pudesse 
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ser utilizado para nortear o programade remediação de solos contaminados. Nesse 
contexto, a American Society for TestingandMaterials (ASTM) publicou a norma 
E1739-95 - Standard Guidelines for Risk-BasedCorrectiveActionatPetroleum Release 
Sites, aplicada inicialmente apenas a hidrocarbonetos de petróleo e, posteriormente 
revisada, ampliando a norma para outras substâncias. (CONNOR, MCHUGH, 2002; 
CETESB, 2006b).A metodologia RBCA é um procedimento tecnicamente defensável, 
têm sido desenvolvidas para associar acaracterização específica da área de interesse 
com a avaliação de risco em áreascontaminadas, com o intuito de identificar as ações 
corretivas mais eficientes, no que dizrespeito à otimização de alocação de recursos 
financeiros e minimização do risco à saúdehumana e ao meio ambiente que consiste na 
tomada de decisões e resposta àscontaminações baseada no risco a saúde 
humana,permitindo um gerenciamento ambiental mais eficiente (MAXIMIANO et al., 
2000). 

No Brasil, a CETESB é o único órgão ambiental que disponibiliza um 
documento oficial sobre a metodologia RBCA, intitulado de Ações Corretivas 
Baseadas em Risco (ACBR). De acordo com o CETESB (2012), a quantificação do 
risco à saúde humana, bem como no estabelecimento de metas de remediação, são 
realizadas por meio da inter-relação das características dos contaminantes (mobilidade, 
solubilidade, volatilização etc.), do meio impactado (porosidade, condutividade 
hidráulica etc.), dos meios de transporte (água subterrânea, solo e ar), das vias de 
ingresso (ingestão, inalação e cutânea) e das populações potencialmente receptoras 
(massa corpórea média, expectativa de vida, entre outros). Alguns destes cenários de 
exposição estão apresentados na Figura 7. 
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Figura 7 – Rotas de exposição resultantes da contaminação do solo e das águas subterrâneas.  

 
Fonte: adaptado PEDROZO et al., 2002. 
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3.7 TÉCNICAS DE REMEDIAÇÃO UTILIZADAS PARASOLO E ÁGUA 
SUBTERRÂNEA 

 
O processo de remediação de áreas contaminadas serefere à redução dos teores 

de contaminantes a níveis segurose compatíveis com a proteção à saúde humana e ao 
meio ambiente, seja reduzindo ou eliminando a disseminação de substânciasnocivas 
(LIMA, 2012). 

Existem inúmeras técnicas disponíveis para a remediação de solos e de 
águassubterrâneas contaminadas. A seleção da técnica apropriada constitui de um 
processo que envolve a consideração detalhada das características do ambiente e 
contaminante, o uso final desejado para a área contaminada. Além disso, os recursos 
técnicos efinanceiros disponíveis (LIMA, 2012). 

Em todo o mundo, à preferência pelas técnicas de remediação in situ, por 
apresentarem custos mais acessíveis quando comparado às técnicas ex situ.Seja qual 
for à tecnologia de remediação adotada para adescontaminação de uma determinada 
área, esta deve seraplicada atendendo a legislação ambiental vigente. A Tabela 4mostra 
os tipos de configuração de sistemas de remediação. 

 
Tabela 4 – Tipos de configuração de sistemas de remediação 

Remediação Metodologia 
In Situ Tratamento no local 

On Site ouEx Site Remoção e tratamento no local 
Off Site Tratamento em outra área 

Fonte: Autor, 2015. 
 
Segundo CETESB (2013) as áreas contaminadas do estado de São Paulo que se 

encontravam em remediação, ou nas quais a remediação havia sido finalizada (total de 
2674 áreas), constatou que o bombeamento e tratamento (pumpandtreat), e a extração 
multifásica foram às técnicas mais empregadas na recuperação de fase livre, e no 
tratamento das águas subterrâneas. Enquanto que a extração de vapores (SVE) e a 
remoção de solo/resíduo destacam-se como as técnicas mais utilizadas para tratamento 
de solos (CETESB, 2010c). As técnicas mais utilizadas no Estado de São Paulo são 
mostradas na Figura 8. 
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Figura 8 - Técnicas de remediação mais utilizadas no Estado de São Paulo. 

 
Fonte: CETESB, 2013.  

Tiburtius e Peralta-Zamora(2003); Abdanur (2005); Abdanuret al. (2005); 
Caetano (2010); Ramalho (2013); Bezerril(2014); Caetano (2014); USEPA (2014) 
citam que para o tratamento e remoção de hidrocarbonetos derivados do petróleo no 
solo e na água subterrânea, existem uma variedade de processos físicos, químicos e 
biológicos.A seguir, serão descritas algumas tecnologias utilizadas na remediçãode 
áreas contaminadas por derivados de petróleo: 

 
3.7.1 Bombeamento e Tratamento –PumpandTreat- PT 

 
O Bombeamento e Tratamento é um dos sistemas de remediação de aquíferos 

mais utilizados no mundo e consiste no bombeamento da água subsuperficial 
contaminada com NAPL à superfície para posterior tratamento externo de remoção de 
contaminantes (USEPA, 2014). No estado de São Paulo, segundo CETESB (2013) o 
bombeamento é a uma das técnicas mais empregadas para o tratamento de águas 
subterrâneas. 

Este sistema vem sendo adotado desde a década de 80 nos EUA, e consistem 
instalar poços de bombeamento de maneira estratégica e buscando sempre 
ainterceptação da pluma de NAPL de modo a conter a migração e reduzir 
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asconcentrações do contaminante na água subterrânea(ABDANUR, 2005; 
ABDANURet al., 2005) 

O sistema geralmente é composto por vários poços, e a simplicidade do 
bombeamento vai depender da profundidade da lamina d’água. O sistema bombeia 
água e contaminante à superfície para posterior tratamento externo e remoção de 
contaminantes. O tratamento on-site é realizado em um sistema de separação de água e 
óleo (SSAO), filtrada em filtro de carvão ativado para posteriormente ser reinjetada a 
montante dos poços de bombeamento. 

O sistema de PumpandTreat pode ter por objetivos: 
 

I. Conter a pluma de contaminação; 
II. Remover a pluma de contaminação, após terem sido tomadas medidas para 

eliminar as fontes geradoras da contaminação; 
III. Desviar a água subterrânea visando evitar a passagem da mesma pela fonte 

de contaminação; e, 
IV. Evitar que a água subterrânea contaminada atinja uma área de 

abastecimento de água potável ou de bens a proteger. 
 

Geralmente o sistema de PumpandTreat estáassociado com outras tecnologias de 
remediação visandoacelerar o tempo da descontaminação. A tecnologia geralmente é 
aplicada aos sítios mais contaminados. Na Tabela 5 podemos observar as vantagens e 
desvantagens da técnica PumpandTreat. 
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Tabela 5 – Vantagens e Desvantagens do sistema PumpandTreat.  
VANTAGENS DESVANTAGENS 

Flexibilidade do Projeto – os poços 
podem ser adicionados posteriormente 

Se a condutividade hidráulica é baixa 
e/ou a geologia é complexa e 
heterogênea, a tecnologia não é 
adequada para descontaminação do 
aquífero 

Reutilização da água tratada para recarga 
do aquífero 
 

Custo elevado com operação, 
manutenção e monitoramento 

Baixo custo para instalação e operação 
 

Requer o uso de sofisticados modelos 
matemáticos para avaliar a eficiência 

Utilização dos poços de extração para 
monitoramento o sistema 
 

Requer tempos longos para atingir níveis 
de contaminação aceitáveis 

A água bombeada pode ser tratada por 
métodos já disponíveis para tratamento 
de efluentes 

Geralmente a tecnologia só é eficiente 
quanto associada a outras técnicas 

Evita a migração de plumas de 
contaminação dissolvida 

Geralmente usada para aquíferos 
altamente contaminados, pois a 
tecnologia possui menor eficiência em 
concentrações menores. 

Fonte: Adaptado SANTOS, 2000 apud ABDANUR, 2005 
 

3.7.2 Extração Multifásica – MPE 
 
A extração multifásica (MPE -MultiPhaseExtraction) é um sistema de 

remediação in situ que combina as técnicas de bioventilação e remoção de massa 
avácuo, possibilitando a extração das fases livre, vapor e dissolvida na matriz do solo, 
estimulando o processo de biodegradação natural na zona não saturada (FURTADO, 
2005; NOBRE e NOBRE, 2005; TROVÃO, 2006). 

A extração multifásica ocorre por meio da instalação de um sistema de 
ventilação a vácuo,onde os poços de extração ficam distribuídos na área de interesse. 
Através da aplicação do vácuonos poços de extração, cria-se um gradiente de pressão 
dirigido para estes pontos, de onde sãoextraídas a fase livre, vapor e dissolvida do 
contaminante. O gradiente de pressão é diretamenteproporcional ao vácuo aplicado, 
logo, a eficiência na extração das diferentes fases da contaminação será função do 
sistema a ser implantado. A mistura bombeada deve ser direcionada para uma 
caixaseparadora de água e óleo, com o combustível recuperado armazenado em 
tambores e a águacontaminada destinada para tratamento em filtro de carvão ativado 
para posterior reinjeção. O vapor extraído é direcionado para tratamento num sistema 
de carvão ativado e lançado na atmosfera (FURTADO, 2005; NOBRE e NOBRE, 
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2005; TROVÃO, 2006). A Tabela 6 apresenta de forma resumida, as vantagens e 
desvantagens do sistema.  
 

Tabela 6 - Vantagens e desvantagens do sistema MPE.  
VANTAGENS DESVANTAGENS 

Potencial biodegradação aeróbica de 
BTEXdissolvidos. Requer bomba de vácuo ou soprador. 
Eficaz em solos de moderada a baixa 
permeabilidade. 

Potencialmente maiores requisitos de 
tratamento, como resultado de 
emulsões NAPL e VOC. 

Remoção eficaz em locais de baixa 
permeabilidade, onde a única outra 
opção viável de reparação seria 
escavação. 

Arranque inicial e os períodos de ajuste 
podem ser mais longos em comparação 
com abordagens convencionais de 
bombeamento. 

Eficaz para remediação simultânea de 
fase dissolvida, vapor, residual e não 
aquosos. 

Custos mais elevados custos de capital 
em comparação com abordagens 
convencionais de bombeamento. 

Cria potencialmente grande raio de 
influência e aumentou zona de captura. 

Limitações de profundidade se aplicam 
a algumas configurações MPE. 

Aumenta a recuperação de fluido total, 
minimiza o levantamento e manchas de 
produto gratuito e maximiza a 
transmissividade do aquífero na cabeça 
do poço. 

 

Redução do número de poços 
necessários para recuperação.  
Eficaz para a remediação da zona 
capilar.  
Reduz a duração da reparação dos 
danos em comparação com abordagens 
convencionais de bombeamento. 

 

Fonte: Adaptado de ABDANUR, 2005. 
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3.7.3 Injeção de ar - Air Sparging 
 
É uma tecnologia in situ, que injeta ar no aquífero contaminado para produzir 

borbulhamento na água. As bolhas de ar são atravessadas horizontalmente e 
verticalmente pela coluna de solo, criando uma aeração que remove os contaminantes 
por volatização. O Air Sparginggeralmente é utilizado em conjunto com um sistema de 
Extração de Vapores (SVE), para onde os contaminantes são carregados. Esta 
tecnologia opera com altas taxas de fluxo de ar, a fim de se manter contato constante 
entre a água e o solo e propiciar maior aeração da água subterrânea. É mais efetivo 
quando há presença de contaminantes orgânicos biodegradáveis, voláteis (VOC), e 
combustíveis derivados do petróleo, em áreas como solos altamente permeáveis e 
aquíferos não confinados (FURTADO, 2005; NOBRE e NOBRE, 2005; TROVÃO, 
2006).As vantagens e desvantagens do sistema Air-Sparging estão descritos na Tabela 
7. 

Tabela 7 -Vantagens e desvantagens do sistema Air Sparging. 
VANTAGENS DESVANTAGENS 

Simples de instalar 
 Não pode ser utilizado se existir fase livre 
Não gera resíduos aquoso Não pode ser utilizado em aquíferos 

confinados 
Pode aumentar a efetividade da 
“Extração de Vapores” 

Incerteza quanto às interações com processos 
físicos, químicos e biológicos ainda existem 

Baixo custo de operação 
 

Potencial para induzir a MIGRAÇÃO dos 
contaminantes 

 Requer testes piloto detalhados para garantir a 
NÃO migração de vapores “off site” 

 A injeção de ar deve ser projetada para 
condições específicas 

 Tipos litológicos pouco permeáveis 
 Profundidade da contaminação e do nível 

d'água local 
Fonte: USEPA, 2014. 

As principais características que determinam a eficiência do método são a 
permeabilidade gasosa na zona não saturada, taxa de fluxo d'água, permeabilidade do 
aquífero, volatilidade do contaminante e a sua solubilidade. 
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3.7.4 Eficiência das técnicas de remediação para BTEX e HPA 
 
A Tabela 8a seguir apresenta de forma resumida um levantamento bibliográfico 

de trabalhos que utilizaram técnicas convencionais de remediação de solos e águas 
subterrâneas contaminadas por BTEX e HPA. 
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Tabela 8 – Apresentação comparativa de trabalhos que utilizaram técnicas convencionais de remediação de solos e águas subterrâneas contaminadas por BTEX e HPA 
Autor Tipo de Remediação Tipo de 

contaminante Resultados encontrados 

FERNANDES 
(2002) Atenuação Monitorada 

BTEX e Etanol 
dissolvidos na 

água subterrânea 

A concentração máxima verificada de BTEX e etanol dissolvidos na água 
subterrânea foi de 50,79 e 2.503mg L-1, obtidos para os BTEX e para o 

etanol, respectivamente. 
A medição realizada 974 dias após a contaminação revelou que a pluma de 

etanol havia desaparecido e, nesse período, a pluma de BTEX, 
principalmente a de benzeno, ainda estava aumentando. 

O etanol é degradado mais rapidamente que os hidrocarbonetos de 
petróleo, e provavelmente quando este não estiver mais presente no 

aqüífero, a pluma de benzeno comece a ser degradada e pare de migrar. 
ABDANUR 

(2005) 
Injeção de ar (AS) e Extração 

de vapor (SVE) em área 
industrial 

BTEX Redução do contaminante em 52,8% 

BRAGATO 
(2006) 

Oxidação química in situ 
utilizando reagente de Fenton/ 

Biorremediaçãoin situ 
Benzeno Degradação em 05 dias/ Degradação em 19 dias 

DUTRA (2006) 
Oxidação química utilizando 

Peroximonossulfato de 
Potássio em solos argilosos, 

visando substituição do 
reagente de Fenton 

BTEX Eficiência comparada ao reagente de Fenton para benzeno e tolueno, 
porém menor para o etilbenzeno. 

RINALDI 
(2006) 

Processos Oxidativos 
Avançados– POA (peróxido 

de hidrogênio e permanganato 
de potássio em solução 4,5%) 
de solos contaminados com 

borra oleosa. 

BTEX 

 
Eficiência do Peróxido de hidrogênio: 95,2%, 93,5% e 95,5% para 

benzeno, tolueno e xilenos, respectivamente. Eficiência do permanganato 
de potássio: 95,2%, 89,3% e 94,4% parabenzeno, tolueno e xilenos, 

respectivamente. 
 
 

SOARES Investigou o transporte de BTEX O método utilizando a variação do potencial redox mostrou-se eficiente 
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(2007) H2O2em um meio poroso, 
importantes em Processos 

Oxidativos Avançados. 
para monitorar percolação do oxidante por um meio poroso contaminado 

com gasolina. 

TIBURTIUS 
(2008) 

Oxidação química por 
processo Fenton e lavagem 

com biossurfactantes 
(Ramnolipídio) em matrizes 

de solo e águas contaminadas 
com gasolina. 

BTEX 

Águas contaminadas com gasolina apresentaram degradação superior a 
90% das espécies aromáticas, em tempos de tratamento da ordem de 10 -
90 min, utilizando-se processos Fenton assistidos por radiação. Efluentes 

da lavagem de solos com Rammnolipídio foram tratados por processo 
foto-feton obtiveram remoção de 90% DQO, em tempo de tratamento de 

30-120 minutos. 
ALBERGARIA

et al. (2012). 
Extração de vapor do solo 
(SVE) em solos arenosos 

BTEX, 
tricloroetileno e 
tetracloroetileno. 

Redução dos contaminantes acima de 92%. 
SCHNEIDER 

(2005) Monitoramento Ambiental Benzeno Foi reduzida em 99% da massa inicialmente presente na fonte de 
contaminação. 

FREIRE (2011) Bombeamento e Tratamento BTEX e HPA 
No 1 º a ser remediado,  as plumas de Benzeno atingiram concentrações de 
até 46.619,2 µg L-1 e foram reduzidas para 1.878 µg L-1 em menos de dois 
anos. No Posto Parada Obrigatória a concentração de Benzeno no hot spot 
da contaminação diminuíram de 13.707,552 µg L-1 para 61,243 µg L-1 em 

um período de 14 meses. 

ANJOS (2012) Avaliação e Quantificação BTEX e HPA 

Os valores de Benzeno variaram entre 1,164 a 4,503 mg.Kg-1, em 
amostras de solo; e 12,097 a 27.638,6 µg L-1, em amostras de água 

subterrânea. Entre os HPA, o naftaleno e antraceno apresentaram os 
resultados mais significativos em amostras de solo: 0,420 mg.Kg-1 a 15,46 
mg.Kg-1 e 0,110 mg.Kg-1 a 0,970 mg.Kg-1, respectivamente. Nas amostras 

de água subterrânea os resultados de Naftaleno variaram entre 0,76 e 
614,7 μg.L-1. 

SILVA e 
LOLLO (2012) Extração Multifásica (MPE) BTEX e HPA 

No Posto 1 houve uma redução de 100% da espessura da fase livre. No 
posto 2, que possui solo mais argiloso, em 16 meses de operação houve 

uma redução de 99% da espessura da fase livre. 
Fonte: Autor, 2015. 
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3.8 PRINCÍPIOS DA METODOLOGIA ANALÍTICA PARA MONITORAMENTO 
DE BENZENO  

 
3.8.1 Cromatografia gasosa  
A cromatografia gasosa é um método físico-químico de separação, que se 

baseia pela distribuição da amostra entre a fase estacionária ou fixa e a fase móvel 
gasosa. As substâncias a serem analisadas por essa técnica são gases ou substâncias 
volatilizáveis, não termolábeis. (LANÇAS 1993; COLLINS et al., 2011). A 
cromatografia gasosa é uma excelente técnica quantitativa, com um bom poder de 
resolução e baixos limites de detecção. A detecção dos compostos pode ser realizada 
utilizando-se diversos tipos de detectores. Eles se dividem em detectores universais, 
sensíveis a qualquer substância, detectores seletivos, sensíveis apenas a alguma classe 
de substâncias e detectores específicos, sensíveis a um ou alguns elementos 
(COLLINSet al., 2011).  

 
3.8.2 Detecção por fotoionização – PID 
 
O detector de fotoionização – PID (Photoionization Detector) utiliza radiação 

ultravioleta (UV) de uma lâmpada de hidrogênio (10,4eV) ou argônio (11,7 eV) para 
ionizar as moléculas eluídas da coluna (LANÇAS, 1993). A Figura 9 mostra o detector 
PID. Cada substância possui um potencial de ionização característico, portanto o 
composto que apresenta um potencial de ionização menor do que a fonte de UV é 
ionizada (HARRIS, 2012). Quando a molécula absorve a energia suficiente, dissocia-
se formando um íon molecular e em um elétron (Equação 2). Os íons e elétrons 
produzidos pela fotoionização são capturados em um par de eletrodos polarizados. 

 
 
 

Onde,  
R – Molécula orgânica; 
hv – Energia de Ionização.  
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Figura 9 – Detector de Fotoionização – PID. 
 

 
Fonte: Adaptado de EQUIPCO, 2014. 

 
É um detector que apresenta alta sensibilidade para compostos 

monoaromáticos.Não sendo destrutivo, é um detector excelente para ser conectado em 
série, com outros detectores como, por exemplo, o FID (LANÇAS, 1993).  

 
3.8.3 Detecção por ionização em chama – FID 
 
O detector de ionização por chama - FID (Flame Ionization Detector) consiste 

de uma pequena difusão de hidrogênio/ar e o gás make-up, formando uma chama no 
final do queimador. Quando moléculas eluídas da coluna são queimadas na chama, 
espécies carregadas eletricamente são formadas, produzindo uma corrente, que flui da 
extremidade da chama para o eletrodo coletor (Figura 10). A coleta dos portadores de 
cargas (corrente) é convertida em voltagem, amplificados, filtrados para remoção de 
ruído de alta frequência e por fim convertidos em sinal digital (HARRIS, 2012). O 
sinal digital chamado de cromatograma é proporcional ao número de átomos de 
carbono na molécula, reduzidos na chama. O detector de ionização por chama 
responde ao número de átomos de carbono e hidrogênio que entram no detector por 
unidade de tempo, portanto é um dispositivo sensível à massa ao invés de sensível à 
concentração (SKOOG, 2009; COLLINSet al., 2011). 
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Figura 10 – Detector de Ionização por chama – FID. 

 
Fonte: Adaptado de LINDE, 2008 

 

Os processos envolvidos no mecanismo de ionização no FID, iniciam na ponta 
do queimador, em diferentes regiões da chama (Figura 11). Na região rica em 
hidrogênio, os átomos de carbono se degradam, formando um grupo de carbono 
simples. No encontro dos dois fluxos de gases (H2/X2 e ar), o oxigênio disponível na 
mistura reage com o grupo formado na primeira região formando espécies CHO+, que 
reagem rapidamente com a água produzida na chama para gerar íons hidrônios 
(H2O)nH+(GROB e BARRY, 2004; SKOOG, 2009). 

 
Figura 11 – Regiões da chama (H2/X2 e ar).  

 
Fonte:Adaptado de GROB e BARRY, 2004. 

Ignitor 



50 
 

 
 

A cromatografia gasosa com detecção por FID é uma técnica analítica 
empregada geralmente para análise de hidrocarbonetos em derivados de 
petróleo(SAARI, 2009; SKOOG, 2009). Esse detector é bastante utilizado devido a 
sua alta sensibilidade, largo intervalo de resposta e baixo nível de ruído, robustez e de 
fácil utilização (SKOOG, 2009). 

 
3.8.4 Headspace- HS 
 
O headspace é uma técnica sensível, utilizada para analisar compostos 

orgânicos em baixas concentrações. A técnica elimina contaminação indesejável da 
coluna por resíduos não-voláteis e possibilita a introdução da amostra sem pré-
tratamento no cromatógrafo(GOBATO e LANÇAS, 2001). Existem dois tipos de 
análise headspace: estático e dinâmico. Na análise estática os analitos presentes na 
amostra passam para a fase de vapor, até atingir o equilíbrio entre a fase gasosa 
(headspace) e amostra (líquido ou sólido), Figura 12. A concentração relativa de cada 
analitoé determinadapelo coeficiente de partição, definido como a razão da 
concentração de analito na faselíquida por aquele na fase gasosa (MENÉNDEZ et al., 
2000). 

Com uma microsseringa adequada (GasThight), coleta-se um volume definido 
do vapor presente no headspace e injeta-se no cromatógrafo para leitura (GROB e 
BARRY, 2004). Já a técnica de headspace dinâmico, extraí uma grande gama de 
compostos, os quais são arrastados da matriz por um gás adequado para a fase gasosa 
(purge) e sorvidos em um adsorvente (trap). Posteriormente, os compostos são 
dessorvidos para análise cromatográfica (SILVA, 2002).  

 
Figura 12 – Equilíbrio entre a fase gasosa (headspace) e amostra. 
 

 
Fonte adaptado RESTEK, 2014. 
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3.9 VALORES ORIENTARES DE QUALIDADE DE SOLO E ÁGUA 
SUBTERRÂNEA 

 
3.9.1 Resolução nº 420/09 do CONAMA 
 
Para o monitoramento do benzeno, foi tomado como referência a resolução de 

nº 420/2009 do CONAMA, que dispõe sobre critérios e valores orientadores de 
qualidade do solo e água subterrânea quanto à presença de substâncias químicas e 
estabelecendo diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por 
essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas (Quadro 1). 

 
Quadro 1 – Valores orientadores para hidrocarbonetos aromáticos em solo e água subterrâneada 
resolução nº 420/09do CONAMA. 

 
 

COMPOSTOS 
CONAMA 420/09 

Solo Água 
Subterrânea 

*Valor de 
Prevenção 

(VP) 
**Valor de Investigação (VI) Investigação 

Agrícola Residencial Industrial 
BTEX  mg/Kg µg.L-1 

Benzeno 0,03 0,06 0,08 0,15 5 
Tolueno 0,14 35 40 95 300 

Etilbenzeno 6,2 30 30 75 700 
Xilenos 0,13 25 30 70 500 

HPA  mg/Kg µg.L-1 
Antraceno 0,039 - - - - 

Benzo(a)antraceno 0,025 9 20 65 1,75 
Benzo(k)flouranteno 0,38 - - - - 
Benzo(g,h,i)pirileno 0,57 - - - - 

Benzo(a)pireno 0,052 0,4 1,5 3,5 0,7 
Criseno 8,1 - - - - 

Dibenzo(a,h)antraceno 0,08 0,15 0,6 1,3 0,18 
Fenantreno 3,3 15 40 95 140 
Fluoranteno - - - - - 

Indeno(1,2,3-c,d)pireno 0,031 2 25 130 0,7 
Naftaleno 0,12 30 60 90 140 

Fonte: CONAMA, 2009. 
*Valor de Prevenção (VP): é a concentração de valor limite de determinada substância no solo, 

tal que ele seja capaz de sustentar as suas funções principais de acordo com o art. 3º. 
**Valor de Investigação (VI): é a concentração de determinada substância no solo ou na água 

subterrânea acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana, considerando 
um cenário de exposição padronizado. 
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3.10ÍNDICES E INDICADORES DA QUALIDADE DA ÀGUA 
 
Qualquer programa de acompanhamento da qualidade da água, ao longo do 

tempo e do espaço, gera um grande número de dados analíticos que precisam ser 
transformados em um formato sintético, para que descrevam e representem de forma 
compreensível e significativa o estado atual e as tendências da qualidade da água, para 
que possam ser utilizados como informações gerenciais e como ferramenta na tomada 
de decisões relativas aos recursos hídricos. 

Uma forma de agregação dos dados em um formato sintético é o uso de 
indicadores que transfiram informações de um sistema a outro, levando a melhoria na 
tomada de decisões. Indicador é uma característica específica da água, podendo ser, 
física, química ou biológica (PNMA, 2006).  

Segundo o Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte (IGARN, 
2015) os índices de qualidade ambiental são o resultado da combinação de um 
conjunto de parâmetros associados (químicos, físicos, biológicos e etc.) uns aos outros 
por meio de uma relação pré-estabelecida que dê origem a um novo e único valor. 
Cada parâmetro, ou funções derivadas deles, têm a capacidade de descrever um estado 
ou uma resposta dos fenômenos que ocorrem em um meio.  

Os índices são de grande importância para a sociedade e órgãos públicos e 
ambientais (COUTINHO, 2013). Algumas de suas vantagens são descritas a seguir: 

 
 Ajudam a identificar danos e ameaças à saúde humana e aos 

ecossistemas;  
 Podem ser utilizados como ferramentas para tomadas de decisões e 

formulação de políticas; 
 Elaborar e avaliar objetivos de programas socioambientais; 
 Informar a sociedade sobre questões ambientais, de forma não técnica e 

de fácil entendimento e responder ao direito de informação do público a 
respeito do estado do seu meio ambiente; 

 Na pesquisa científica, com a redução deuma grandequantidade de 
dados; 

  Atuando como ferramenta para o estudo dos fenômenos ambientais;  
 Identificar problemas de qualidade de água que demandem estudos 

especiais em trechos de rios;  
 Servir de instrumentos para a gestão dos recursos hídricos. 
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O interesse do Brasil por tais índices cresceu desdeque o Conselho Nacional de 
Meio Ambiente em seu relatório anual de 1972, manifestou a necessidade da utilização 
de índices para o meio ambiente.  

Existem três tipos básicos de índices de qualidade de água (OTT, 1978): 
 
 Índices elaborados a partir da opinião de especialistas;  
 Índices baseados em métodos estatísticos;  
 Índices biológicos (cujos dados necessários para sua formulação ainda 

não são rotineiramente obtidos em programas de monitoramento).  
 

Como existe uma variedade de usos para a água, surgiram, então, vários 
índices, tais como (DERÍSIO, 1992):  

 
 Índice de qualidade de água em geral;  
 Índice de qualidade de água para usos específicos;  
 Índice de qualidade de água para planejamento ambiental, entre outros.  

 
Índices de qualidade da água têm sido desenvolvidos e utilizados para uma 

grande variedade de aplicações, tais como: água potável (ŠTAMBUK-GILJANOVIC, 
1999; BOYACIOGLU, 2007; BEAMONTE CÓRDOBAet al., 2010; RAMESHet al., 
2010; SAEEDIet al., 2010; HURLEYet al., 2012), impacto das atividades antrópicas 
sobre o meio ambiente (KUMAR e ALAPPAT, 2005; PRASAD e SANGITA, 2008), 
água doce (PINTOet al., 2009; SIMAIKA e SAMWAYS, 2011), o efeito da 
agricultura sobre o córrego da água (JUSTUSet al., 2010; SHIELS, 2010), a qualidade 
da água dos rios (RAPANT e KORDIK, 2003; LIOUet al., 2004; FEIOet al., 2009; 
NAVARRO-LLÁCERet al., 2010; TERRADOet al., 2010; AKKOYUNLU e 
AKINER, 2012;), condições ecológicas (TRANet al., 2008; MARCHINIet al., 2009; 
SEILHEIMERet al., 2009;JORDANet al., 2010), dentre outros (TZIRITIS et al., 
2014; WHITTAKER et al., 2015). 

São muitos os índices para exprimir a qualidade das águas dos mananciais 
superficiais, adequados aos diversos ambientes (WHITTAKER et al., 2015),dentre 
eles o referencial mais utilizado é o WaterQuality Index (WQI) proposto pela 
NationalSanitation Foundation (NSF) em 1970. A CETESB adaptou o WQI para uso 
no Brasil, renomeando para IQA - Índice de Qualidade da Água (PORTO, 1991 apud 
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OLIVEIRA, 2007). Tendo em vista a limitação do IQA frente à presença de outras 
substâncias tóxicas presentes na água e não contemplados no índice, a instituição 
desenvolveu novos índices para os principais usos dos recursos hídricos: águas 
destinadas para fins de abastecimento (IAP), águas destinadas à proteção da vida 
aquática (IVA) e águas destinadas ao banho (classificação praia), sendo que o IAP 
incorpora em sua formulação o índice IQA (ALMEIDA, 2007; COUTINHO, 2013). 
Porém, ainda assim nenhum dos índices criados leva em consideração as 
concentrações dos hidrocarbonetos derivados do petróleo em águas. 

Existem poucas referências no que se refere à qualificação de águas 
subterrâneas (OLIVEIRA et al., 2007; SANTOS, 2009). Na França, o sistema de 
avaliação das águas subterrâneas é o SEQ-EauxSouterraines (CADILHAC e 
ALBINET, 2003)e no Brasil, o Índice de Qualidade Natural de Água subterrânea 
(IQNAS), foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia 
(OLIVEIRA et al., 2007; ALMEIDA, 2007).  

Dessa maneira, no âmbito nacional existem lacunas no que se refere ao 
estabelecimento de índices de qualidade das águas subterrâneas para hidrocarbonetos 
derivados do petróleo.Devido a essa constatação, este trabalho propôs elaborar um 
novo Índice de Qualidade de Água Subterrânea para hidrocarbonetos derivados do 
petróleo priorizando o caráter carcinogênico e toxicológico dos compostos para os 
seres humanos. Pretende-se com isso, que esse novo índice venha a ser um indicador 
adequado de qualidade das águas subterrâneas submetidas a impactos ambientais 
causados pelos SASC.A Tabela 9 apresenta os parâmetros utilizados de alguns dos 
índices de qualidade da água. 
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Tabela9- Apresentação comparativa das principais características entre alguns dos índices de qualidade da água. 
ÍNDICE USO PARÂMETROS 

WQI-NSF, 1970 
AMBIENTE 
LÓTICOS E 
LÊNTICOS 

pH, turbidez, coliformes fecais, DBO 5, nitrato, fosfato total, temperatura, OD, sólidos totais 

PRATI,1971 
AMBIENTE LÓTICO 
- Índice Implícito de 

Poluição 
OD, pH, DBO 5, DQO, permanganato, sólidos suspensos, amônia, nitratos, cloretos, ferro, 
manganês,ABS*, CCE** 

DINIUS, 1972 e 
1987 

AMBIENTE LÓTICO 
- Índice de 

abastecimento público, 
recreação, piscicultura, 
agricultura e indústria. 

Condutividade elétrica, cor, pH, temperatura, alcalinidade, cloretos, DBO, dureza, OD, coliforme fecal, 
coliforme total e nitrato. 

STONER, 1978 
AMBIENTE LÓTICO 

- Índice de 
abastecimento e 

Irrigação 

Para abastecimento público:cor, pH, ABS, cloretos, cobre, fenóis, ferro, fluoreto, amônia, nitrito, sulfato, 
zinco, coliforme fecais. Para irrigação: condutividade elétrica, alumínio, arsênio, belírio, boro, cadmio, 
cobalto, cobre, cromo, fluoreto, manganês, níquel, sódio, vanádio, zinco, coliforme fecais. 

HORTON, 1965 
AMBIENTE LÓTICO 

- Índice geral de 
qualidade da água 

Condutividade específica, OD, coliformes fecais, pH, temperatura, CCE, cloretos, tratamento de 
esgoto(% de população atendida), alcalinidade. 

O’CONNOR, 1972 

AMBIENTE LÓTICO 
- Índice p/sustentação 

da ida selvagem 
(FAWL ) e Índice para 
abastecimento público, 
após tratamento (PWS) 

Para sustentação da vida selvagem e peixes (FAWL): OD, sólidos dissolvidos, turbidez, fenóis, fosfato, 
níquel, N amoniacal, pH, temperatura. Para abastecimento público (PWS): cor, pH, turbidez, 
alcalinidade, cloretos, dureza, fenóis, fluoretos, nitrato, OD, sólidos suspensos, coliformes fecais, 
sulfatos. 
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DEININGER E 
LADWEHR, 1971 

AMBIENTE LÓTICO 
- Índice para 

abastecimento público. 
OD,DBO 5, cor, pH, temperatura, turbidez, dureza, fenóis, ferro, fluoreto, nitrato, sólidos dissolvidos, 
coliformes fecais 

IQA 
CETESB 

AMBIENTE 
LÓTICOS E 

LÊNTICOS - Índice de 
Qualidade das águas 

brutas 
pH, turbidez, coliformes fecais, DBO 5, nitrogênio total+, fosfato total, temperatura, resíduo total, OD 

IPMCACETESB 
AMBIENTE LÓTICO 
E LÊNTICO - Índice 
para a preservação da 

vida aquática 
Grupo de substâncias tóxicas: cobre, zinco, chumbo, mercúrio, níquel, cadmio, surfactantes e fenóis. 
Grupo essenciais: OD, pH e toxicidade 

IETMCETESB 

AMBIENTE 
LÊNTICOS - Índice 

para avaliação do 
Estado Trófico de 
Lagos, Estuários e 

Reservatórios. 

Fósforo total, nitrogênio total, transparência, clorofila, ortofosfato solúvel. 

IVA CETESB 
AMBIENTE LÓTICO 
E LÊNTICO - Índice 

de Proteção a vida 
aquática 

IVA = (IPMCA X 1,2) + IETM 
Todos do IET + Todos do IPMCA 

ITCETESB 
AMBIENTE LÓTICO 
E LÊNTICO - Índice 

de Toxidez 
Cádmio, chumbo, cobre, cromo total, mercúrio, níquel e zinco. 
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IAP CETESB 
AMBIENTE LÓTICO 

E LÊNTICO - 
Abastecimento público 

TRÊS GRUPOS: 
1. IQA: temperatura da água, pH, OD, DBO 5, coliformes fecais, nitrogênio total, fósforo total, resíduo 
total e turbidez;  
2. Parâmetros que avaliam a presença de substâncias tóxicas: teste de mutagenicidade 
3.parâmetros que afetam a qualidade organoléptica: fenóis, ferro, manganês, alumínio, cobre e zinco  

IQAS, 1998 ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS Nitratos e cloretos 

INQAS, 2007 ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS pH, sólidos totais, dureza, nitratos, cloretos e fluoreto. 

IQUAS, 2007 ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS 

Coliformes, Ferro, Manganês, Cloreto, Dureza, fluoreto, pH, Sulfatos, Turbidez, Nitrato, amônia, 
Mercúrio total e Benzeno. 

IRQ, 2006 ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS Nitratos e cloretos e sólidos totais dissolvidos. 

SEQ-EAUX, 2003 ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS 

Odor, sabor, carbono orgânico dissolvido, turbidez, matérias em suspensão, ferro total, manganês total, 
cor, Escherichia Coli, coliformes termotolerantes, coliformes totais, condutividade, resíduos sólidos, pH, 
cloretos, sulfatos, dureza, TAC, Cálcio, magnésio, sódio, potássio, fluoreto, RAS, nitrato, amônia, nitrito, 
arsênio total, boro, cádmio, cromo total, cianeto, cobre, mercúrio, níquel, chumbo, selênio, zinco, 
alumínio, prata, antimônio, atrazina, simazina, lindano, aldrin&dieldrin, heptacloro e heptacloroepóxido 
e outros pesticidas, benzo(a)pireno, HPA, PCB total, Benzeno, hexaclorobenzeno, tricloroetileno, 
tetracloroetileno, trihalometanos, detergentes, CO2 dissolvido, O2 dissolvido, salinidade,sulfitos, 
potencial de oxi-redução, entre outros. 
 

Fonte: Adaptado de PNMA, 2006. 
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4 PARTE EXPERIMENTAL 
 
Para atender ao objetivo deste trabalho, de monitorar o benzeno durante o 

processo de remediação da fase dissolvida em água subterrânea, contaminados por 
combustíveis e/ou lubrificantes em postos de revenda de combustíveis, tomou-se um 
caso real de um posto de combustível na Região Metropolitana de Natal-RN. As 
informações coletadas sobre o posto de combustíveis em estudo, foram 
disponibilizadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN)através dos 
relatórios do Estudo de Investigação de Passivo Ambiental - Avaliação Preliminar 
(GREEN, 2010), e o Plano de Remediação (GEOTECH, 2012). 

A metodologia para o Estudo de Investigação de Passivo Ambiental, foi 
baseado no pelo Termo de Ajustamento de Conduta do MPRN e Termos de Referência 
da SEMURB, sendo dividido em quatro fases: 

 
 Fase 1- Avaliação Preliminar, segue o Termo de Referência para Avaliação 

Preliminar de Passivo Ambiental – FASE 1 da SEMURB (2010a) e a Norma 
da ABNT NBR 13786/05 (Posto de serviço — Seleção dos equipamentos 
para sistemas para instalações subterrâneas de combustíveis; 

 Fase 2 - Investigação Confirmatória Detalhada, segue o Termo de Referência 
para Investigação e Avaliação Detalhada de Passivo Ambiental – FASE2 da 
SEMURB (2010b) e as Normas da ABNT NBR 15495-1 (Poços de 
Monitoramento em Aquíferos Granulares. Parte 1; Projeto e Execução) e 
NBR 15495-2 (Poços de Monitoramento em Aquíferos Granulares. Parte 2: 
Desenvolvimento); 

 Fase 3 - Avaliação de Risco à Saúde Humana e ao Meio Ambiente (RBCA) 
segue a Norma ASTM E1739; 

 Fase 4 - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD): foram 
empregadas as metodologias de remediação por Bombeamento e Tratamento, 
que obedeceu os termos de referência da SEMURB para remediação. 
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4.1 AVALIAÇÃO PRELIMINAR 
 

A Avaliação Preliminar de Passivo Ambiental (Fase 1), tem como 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 e a caracterização das fontes primárias de 
contaminação por tanques, tubulações, sistema separador de água e óleo, descarga, 
respiro, bombas, filtros de diesel, entre outros (SEMURB, 2010a). Na avaliação 
preliminar se realiza um diagnóstico inicialdas áreas potencialmente contaminadas, 
para subsidiar a etapa da Investigação Confirmatória Detalhada, pois estabelece um 
modelo conceitual inicial e indica a necessidade da adoção de medidas emergenciais 
na área (RAMALHO, 2013). A Green Brasil Serviços Ambientais LTDA. foi à 
empresa de campo responsável pela execução da Avaliação Preliminar, na qual adotou 
os seguintes procedimentos: 

 
4.1.1 Caracterização do Empreendimento 
 
Foram realizados levantamentos e entrevistas com pessoas que possuíam 

conhecimentosobre a área, visando à obtenção das informações relacionadas a seguir 
(SEMURB, 2010a): 

 
 O histórico do empreendimento; 
 O histórico da operação com combustíveis e vazamentos na área; 
 As características e situações (em uso ou desativado) dos tanques e das 

linhasdecombustíveis; 
 A distribuição dos sistemas de abastecimento de combustíveis; 
 As plantas da construção e o layout da área. 

 
4.1.2 Caracterização do Entorno do Empreendimento (NBR 13786/05) 
 

Conforme formulário da NBR 13.786/03 foi realizado o inventário do entorno 
do posto que considerada uma área de influência numa distância de 100 m a partir do 
perímetro (círculo imaginário com 100 m de raio). A partir da NBR 13.786/03 pode-se 
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classificar o risco do empreendimento em quatro níveis, numerado de 0 a 3, onde 3 é a 
classe de maior risco, conforme o Anexo I. 

 
4.1.3 Caracterização Geológica e Hidrogeológica 
 
Para caracterização Geológica e Hidrogeológica foram obtidas através de 

referências bibliográficas e estudos Geoambientais realizados pela empresa Green 
Brasil Serviços Ambientais LTDA (2010). 
 

4.1.4 Malha de Compostos Orgânicos Voláteis –VOC 
 
A avaliação de compostos orgânicos voláteis permite identificar a existênciade 

vapores orgânicos no solo superficial da área investigada, de forma a orientar 
omapeamento da contaminação e, posteriormente, na locação de sondagens, instalação 
de poços de monitoramento. As perfurações são locadas em malha comespaçamento 
regular de 1 m, de acordo com a área total do estabelecimento, comadensamento nas 
áreas críticas (intermediações das bacias de contenção detanques, áreas de carga e 
descarga de combustível, bombas, filtros, sistema de separação de água e óleo 
(SSAO), equipamentos vários e do percurso inferido das linhas subterrâneas) e áreas 
comhistórico de contaminação. 

As leituras de VOC foram realizadas de acordo com o documento da “Decisão 
de Diretoria n° 010/2006/C- CETESB”, através de perfurações executadas 
comperfuratriz de 1” de diâmetro onde é introduzida uma sonda de 3/4” de diâmetro, 
comorifícios de 3 mm de diâmetro em sua parte inferior e borracha de vedação em 
suaparte superior, conectada por mangueira de teflon ao analisador de gases, seguida 
das medições de VOC in situ. A leitura de gases foi realizada por um cromatógrafo 
gasoso portátil, modelo MiniRAE 3000, fabricado pela empresa RAE SYSTEMS 
(Figura 13). O detector do MiniRAE é um PID (detector de fotoionização), com faixa 
de detecção de 0 a 15.000 ppm(partes por milhão). Foram executadas 16 sondagens 
(SP-01 a SP-16, Figura 3.3), cujas leituras de VOC foram realizadas nas profundidades 
de 0,50m, 1,00m e 1,50m. 
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Figura 13 -Medição de VOC nas sondagens.  

 
Fonte: Adaptado Green Brasil, 2014.  

4.1.5 Sondagem e Coleta de solo para Análises Químicas  
 

As sondagens para coleta das amostras de solo foram realizadas com trado 
manual, do tipo concha (Figura 14), até que se atinja o lençol freático ou até o limite 
de 10m (SEMURB, 2010a). Foram realizadas duas sondagens e coleta de solo. As 
sondagens foram realizadas em pontos estratégicos conforme a identificação das 
maiores concentraçõesde VOC (Hot Spots) obtidos durante a execução da malha. A 
Figura 15 apresenta os pontos de Sondagem para coleta de solo (ST-01 e ST-02). 

 
Figura 14– Trado manual para coleta de solo. 

Fonte: ANJOS, 2012. 
 
As amostras de solo foram coletadas a cada 1,0m de profundidade até chegar 

ao nível de água,objetivando a escolha de amostra de solo mais representativa para 
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análises laboratoriais.Cada amostra de solo coletada foi sendo dividida em duas 
alíquotas em saco plástico de polipropileno. Uma para medição dos VOC in site, e a 
outra para possível análise química em laboratóriooff site.  

 
Figura 15– Localização das Sondagens para coleta do solo. 

 Fonte: Green Brasil, 2010.  
Na primeira alíquota foram realizados os procedimentos distritos pela da 

SEMURB (2010a), onde o solo amostrado foi transferido para um saco plástico e, 
imediatamente,lacrado. Sem abrir o saco, agitou vigorosamente a amostra por 60 
segundos e mantendo-o emrepouso por cerca de 10 minutos até a medição. No 
momento da medição, agitou novamente a amostra por 60 segundos erealizou a 
medição dos gases, introduzindo o tubo sonda do equipamento no saco plástico, por 
meio de um pequeno furo feito no mesmo. Registrou-se o maior valor observado 
durante a medição. Utilizou-se oequipamento MiniRAE 3000 para leitura de VOC nas 
alíquotas in site. 
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Na segunda alíquota, foram realizados os procedimentos conforme 
descritospela SEMURB (2010a), onde as amostras coletadas em cada sondagem com 
maior concentração VOC,e mantida sob refrigeração, foram transferidaspara um frasco 
de vidro de boca larga com tampa revestida de teflon, de modo que não houvesse 
espaços vazios em seu interior, evitando a perda dos compostos VOC, e foram 
devidamente identificadas, anotando-se o número da sondagem, profundidade 
correspondente e concentração de VOC. As amostras de solo foram enviadas para 
análise química de BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzenoexilenos), HPA 
(hidrocarbonetospolicíclicos aromáticos) e TPH (total de hidrocarbonetos de petróleo), 
nos laboratórios do NUPPRAR-UFRN. 

 
4.2 INSTALAÇÃO DE PIEZÔMETRO E COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA 
SUBTERRÂNEA 

 
A fim de atender uma solicitação do perito do MPRN foinecessárioa instalação 

de um piezômetro próximo a sondagem por perfuratriz SP-02 (maior VOC), para 
dirimir a possibilidade de contaminação no aquífero. O procedimento de instalação dos 
Poços de Monitoramento(Piezômetro) seguiu as especificações técnicas contidas na 
ABNT NBR 15495-1 (Poços de Monitoramento em Aquíferos Granulares. Parte 1; 
Projeto e Execução) e ABNT NBR 15495-2 (Poços de Monitoramento em Aquíferos 
Granulares. Parte 2: Desenvolvimento). A instalação de Poços de Monitoramento 
(PM) é necessária para delimitação e monitoramento das plumas de fase livre 
(ocorrência de substância ou produto em fase separada eimiscível quando em contato 
com a água) e fase dissolvida, análises químicas na água, e também podem ser 
utilizados para execução dos sistemas de remediação, dependo da técnica a ser 
utilizada.  

Na amostragem de água subterrânea para análises química, primeiramente foi 
realizado a verificação da presença de fase livre (fase separada). Se houvesse presença 
de fase livre não há coleta da água. Na ausência de fase livre énecessário a remoção da 
água estagnada nos poços, realizada com auxílio de um bailerdescartável.E em seguida 
as amostras são coletadas com auxílio de um novo bailer(Figura 16). Para cada poço é 
utilizado um bailer novo e não se deve reutiliza-los para não haver contaminação 
cruzada.As amostras de água para análise foram colocadas em frascosde vidro de 40 
mL com tampa de teflon para BTEX. Todas as amostras foram coletadas em duplicata. 
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Cada frasco foi devidamente identificado, anotando onúmero do poço de 
monitoramento (PM ou Piezômetro - PZ), hora da coleta e análise e características das 
amostras, tais como, odor e cor, dentre outros. Em seguida as amostras foram 
acondicionadas e mantidas refrigeradas a 4º C em caixa térmica durante o transporte. 
No laboratório as amostras foram conservadas à mesma temperatura até o momento do 
preparo para posteriores análises. 

A empresa responsável pelo projeto, execução e desenvolvimento dos PM’s e 
coleta de amostras foi a GEOTECH (2010).As coletas foramacompanhadas por peritos 
nomeados pelo MPRN. 

 
Figura 16 – Bailerpara coleta de água subterrânea 

Fonte: Autor, 2015 
 
4.3 DELIMITAÇÃO DA PLUMA DE CONTAMINAÇÃO DA FASE DISSOLVIDA 
 

A delimitação da pluma de contaminação apresentada neste trabalho foi para o 
benzenoem fase dissolvida (substância carcinogênica nociva à saúde humana). O 
mapeamento da pluma em fase dissolvida se deu através da instalação e coleta de água 
subterrânea em seispiezômetros (PM-01 a PM-06), onde ambas foram encaminhadas 
para análises químicas de BTEX, HPA e TPH no laboratório do NUPPRAR. Foram 
considerados como limite da pluma os valores de intervenção (VI) definidos pela 
Resolução nº 420/09 do CONAMA (SEMURB, 2010b). Na delimitação da fase 
dissolvida no plano horizontal, conforme SEMURB (2010b), deve ser considerado que 
o ponto-limite da pluma esteja situado próximo ao ponto que apresente concentrações 
de benzeno abaixo do VI, a um quarto da distância entre este e os pontos de 
amostragem que apresentem concentrações de benzeno superior ao VI. 
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Com os resultados das análises químicas foi realizada a delimitação da pluma 
de fase dissolvida pelaGEOTECH (2012). 

 
4.4 AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA PELO RBCA 

 
A avaliação de risco, calculado neste trabalho, foi feita com base no composto 

químico benzeno (cancerígeno, IARC), utilizando o software RBCA Tool Kit for 
Chemical Releases, versão 2.52 da Groundwater Services, Inc. Os resultados 
estabelecidos pelos cálculos foram comparados com osvalores de intervenção 
estabelecidos pelaResolução nº 420/09 do CONAMA. O risco calculado é 
apresentadopor um índice numéricoque relaciona a intensidade da poluição aos 
potenciaisriscos à saúde humana. 

 
4.5 PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS – PRAD 

 
Os resultados encontrados nos Poços de Monitoramento e do Risco a saúde 

humana(RBCA), constitui o ponto de partida para a definição da concepção da 
remediação, com vistas ao uso pretendido para a área. O PRAD aprovado para o posto 
em estudo contemplava o sistema de remediação de Extração Multifásica (MPE), mas 
o proprietário do posto em comum acordo com a empresa GEOTECH substituiu pelo 
sistema de Bombeamento e Tratamento. 

O Plano de Remediação proposto para descontaminação da área do Posto 
prévia inicialmente uma duração de 40 meses, podendo haver mudanças durante 
aexecução do tratamento.Na Figura 17 pode-se observar o cronograma de execução do 
PRAD proposto inicialmente. 

 
Figura 17– Cronograma de Execução do PRAD 

 
Fonte: Geotech, 2010. 
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Os resultados obtidosneste trabalho para as águas subterrâneas submetidas 
aosistema de remediação de Bombeamento e Tratamento foi 
monitoradotrimestralmente no período de dezembro de 2012 a fevereiro de 2015. Os 
parâmetros utilizados para o monitoramento foi a concentração de BTEX nos 
piezômetros e na saída do sistema de remediação, e a precipitação. 

 
4.5.2 Sistema de Tratamento 
 
O Sistema da remediação utilizado foi oBombeamento e Tratamento que 

consiste no bombeamento da água subsuperficial contaminada com fase livre e/ou fase 
dissolvida, através de poços instalados na zona saturada do solo para a superfície e 
posterior tratamento externo. A Figura 18 mostra a unidade de Bombeamento e 
Tratamento usada no empreendimento. O pré-tratamento é realizado em um sistema de 
separação de água e óleo, filtrada em filtro de carvão ativado para posteriormente ser 
reinjetadaa montante no aquífero.  

 
 

Figura 18 – Sistema de Pump-Treat utilizado na área em estudo 

 
Fonte:Hidrosuprimentos, 2014.  

4.6 PROPOSIÇÃO DE ÍNDICE DE QUALIDADE DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
(IQASHP) PARA AVALIAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS POR 
HIDROCARBONETOS DE PETRÓLEO 

 
Neste trabalho propõe-se um índice de qualidade de água subterrânea para 

contaminação por derivados de petróleo, integrando os valores orientadores para água 
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subterrânea pela Resolução CONAMA 420/09,Lista Holandesa, Portaria nº 2914/11 do 
Ministério da Saúde para propriedades organolépticas eoPotencial Carcinogênico dos 
Hidrocarbonetos de Petróleo,classificados pela Agência Internacional para 
Investigação contra o Câncer (IARC). A partir dessas informações foi 
desenvolvidauma tabela com classificação da contaminação por categoria, gerando um 
modelo para o índice final.  

 
 

4.7 METODOLOGIA ANALÍTICA 
 
A metodologia analítica aplicada neste trabalho foia técnica de cromatografia 

gasosa utilizando detectores de fotoionização ou ionização por lâmpada - PID, em 
serie com o detector de ionização por chama - FID (GC-PID-FID). 

 
 
 
4.7.1 Materiais e vidrarias  
 

 Balões volumétricos e calibrados com volume de 5mL 
 Frascos de Headspace de 22 ml com lacre de alumínio e septo de 

silicone com fase de teflon, 
 Microseringas e Micropipetas. 

 
4.7.2 Reagentes 
 

 Metanol grau HPLC; 
 Cloreto de sódio grau PA; 
 A água purificada foi obtida a partir do sistema de 
ultrapurificaçãoMiliQ da Milipore. 
 Material de referência com certificado ISO Guide 34 fornecidos pela 
AccuStandard, dos compostos: benzeno, tolueno, etilbenzeno, o-xileno, m-
xileno e p-xileno, diluídos em metanol na concentração de 100 mg.L-1. 
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4.7.3 Equipamento 
 
O equipamento utilizado para extração, separação e quantificação das amostras 

foi o cromatográfo gasoso TraceUltraCG com autoamostradorTriplus- TP100 da 
marca ThermoScientific. 

 
4.7.4 Limpeza dos materiais 
 
Todas as vidrarias e materiaisforam lavados com detergente comum em água 

corrente e posteriormente em banho de imersão comExtran MA (neutro a 5%) por 
aproximadamente 12 horas. Após o banho os frascos foram enxaguados em água 
ultrapura e as vidrarias foram secas em estufa à 150 ºC ao longo de aproximadamente 
2 horas. As vidrarias volumetrias não passaram pela secagem em estufa, sendo 
necessário rinsaras vidrarias com metanol, e em seguida colocadas para secar. 

 
 
4.7.5 Preparo das amostras 
 
4.7.5.1 Extração por Headspace - HS 
 
O método de extração para BTEX em água subterrânea foi baseado no EPA 

8021b para hidrocarbonetos voláteis aromáticos e halogenados por cromatografia 
gasosa usando fotoionização e/ou detectores de condutividade eletrolítica. A extração 
por HS, foi realizada utilizando o autoamostradorTriPlus – TP100, da 
ThermoScientific. O procedimento de extração está esquematizado na Figura 21 e as 
condições de incubação estão apresentadas na Tabela 11. Após o período de 
incubação/extração de 15 minutos foram recolhidos 1,00 mL do vapor confinado no 
frasco, por meio de uma seringa do tipo gastight, previamente aquecida a 85°C, e em 
seguida injetada no cromatógrafo. 
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Figura 21 – Procedimento para a extração de BTEX por Headspace  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autor, 2015. 
 

Fonte: Autor, 2015. 
 

 
 

Tabela 11 - Condições da extração por Headspace 
Temperatura de Incubação 85º C 
Tempo de Incubação 15 min 
Temperatura da seringa 85º C 

Fonte: Autor, 2015. 
 
 

4.7.5.2 Condições cromatográficas para análise de BTEX 
 
Para a análise quantitativa de BTEX em amostras de água, a separação dos 

componentes foi feita em coluna capilar com programação de temperatura por 
cromatografia gasosa (Tabela 12). A detecção foi realizada com detector PID em série 
com FID.  

Medir 10 mL da amostra de água em 
pipetador automático e acrescentar 
aproximadamente 2 g de NaCl 

Colocar em frasco de 20 mL 

Vedar com lacre de alumínio e septo 
de teflon 

Levar para extração/incubação 

Analisar por CG-PID-FID 
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A quantificação foi realizada por padronização externa, baseada na resposta do 
PID e do FID, determinada pelo tempo de retenção utilizando-se uma curva de 
calibração com padrões de BTEX previamente preparados. 

 
Tabela 12 - Condições cromatográficas do método de separação e quantificação 

Coluna OV-624, 30m x 0,53mm, 3,0 µm de filme 
Programação de temperatura no forno Temp. inicial de 40o C; 

15o C/min até 180oC 
Gás de arraste Nitrogênio 
Fluxo do gás de arraste 1,2 mL/min 
Temperatura do Injetor 230º C 
Volume de Injeção 1mL 
Modo de Injeção Splitlesspor 0,8 min 
Temperatura PID 240º C 
Temperatura do FID 250º C 
Gás make-up  Nitrogênio 
Fluxo do gás make-up 7mL/min 
Lâmpada do PID Hidrogênio (10,4 eV) 

Fonte: Autor, 2015. 
 
 
4.7.5.3 Materiais de referência certificado e soluções  
 
As soluções estoque foram preparadas a partir do material de referência 

certificado (MRC) na concentração de 100 µg.mL-1. Em seguida foram preparadas as 
soluções de trabalho nas concentrações 1,0 µg.L-1; 2,5 µg.L-1; 5 µg.L-1; 10 µg.L-1; 25 
µg.L-1; 50 µg.L-1; 100 µg.L-1; 150 µg.L-1 e 200 µg.L-1,diluídos em água ultra-pura. 
Cada solução foi produzida em triplicata. As soluções estoque foram armazenadas em 
freezer, numa temperatura de aproximadamente 2º C. 

 
4.7.5.4 Curvas analíticas 
 
As curvas de calibração foram geradas usando as áreas dos picoslançadas em 

um gráfico em função da concentração. Apresentaram coeficientes de correlação (R) 
maior que 0,99 para todos os compostos, sendo o limite de quantificação (LQ) de 
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1µg.L-1 para amostras de água subterrânea. A faixa linear foi de 1 a 50µg.L-1para o 
detector PID e de 25 a 200 µg.L-1 para o detector FID. As curvas de calibração para os 
BTEX podem ser vistas no Anexo II. 

O método para análise de BTEX foi baseado no método 8021b do EPA. O 
critério de aceitação na checagem das curvas de calibração baseia-se na verificação da 
resposta de todos os analitos antes das análises, cuja variação devia ser inferior a 
±20%. A Tabela 13mostra um exemplo de recuperações obtidas. 

 
Tabela 13 – Recuperações obtidas para os BTEX 

Analito Valor teórico Tempo de 
Retenção - RT 

Recuperação 
em % 

Benzeno 10 µg.L-1 3,57 99,7 
Tolueno 10 µg.L-1 5,10 93,7 

Etilbenzeno 10 µg.L-1 6,67 91,5 
m,p - xileno 10 µg.L-1 6,81 95,3 o - xileno 10 µg.L-1 7,26 

Fonte: Autor, 2015. 
 

 
 
 

4.7.6 Quantificação das amostras e tratamento dos resultados analíticos  
 
As concentrações do benzeno nas amostras foram obtidas a partir da equação 

da reta da curva analítica. Todas as amostras que extrapolaram o valor da concentração 
do último ponto da curva analítica, foram diluídas até que o valor encontrado na leitura 
estivesse dentro da faixa linear. Sendo o resultado final o produto da concentração 
encontrada vezes o fator de diluição da amostra. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados apresentados neste capítulo estão relacionados às águas 

subterrâneas submetidas ao sistema de remediação de Bombeamento e Tratamento, 
monitorado trimestralmente no período de dezembro de 2012 a fevereiro de 2015, 
avaliando os parâmetros de BTEX nos piezômetros, na saída do sistema de 
remediação, e a relação das concentrações dos hidrocarbonetos com precipitação, 
descritas no capítulo 4. 
 

5.1.1Caracterização doEmpreendimento 
 
O Posto de Combustível está localizado no bairro do alecrim, Zona Lestede 

Natal-RN(Figura 22) há mais de 13 anos, e opera durante a semana, 24 horas por dia, 
exercendo atividade de revenda varejista de combustíveis (gasolina comum e 
aditivada, diesel comum e etanol), troca de óleo, calibração de pneus e loja de 
conveniência. Antes de sua construção o terreno se encontrava vazio e não se tinha 
registro de contaminação passada. Possui registro junto à ANP para Posto Revendedor 
de Combustíveis e apresenta uma área construída compreendida pela cobertura sobre a 
pista de abastecimento, sistema de armazenamento subterrâneo de combustível, área 
predial (escritório administrativo e instalações sanitárias). 

 Figura 22– Localização da Área de Estudo 

 
Fonte: Autor, 2015. 
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Após a readequação o empreendimento conta com 04 tanques 
ecológicos,instalados distribuídos em um único pátio de abastecimento, e 4 tanques 
desativados que foram inertizados e recheados com areia, que permanecem enterrados 
eo tanque de óleo queimado foi removido. Os tanques desativados e removidos foram 
considerados como possíveis fontes de contaminação do lençol. O piso do 
empreendimento é de concreto impermeável, evitando que derramamento de 
combustíveis na área de abastecimento venha infiltrar no solo, além disso, os 
combustíveis são retidos em canaletas coletoras que os direciona para umsistema de 
separação de água e óleo (SSAO).A Figura 23 apresenta a planta baixa detalhada do 
posto no qualpode-se observar o posicionamento das suas instalações e equipamentos. 

 
Figura 23 -Planta baixa do posto de combustíveis em estudo.  

 
Fonte: Geotech, 2010. 
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5.1.2 Caracterização do entorno  
 

De acordo com a classificação de entorno do Posto de revenda de combustíveis 
da NBR 13.786 (Anexo I), a descrição e classificação do entorno num raio de 100m 
(cem metros) e classificação das atividades, a área em estudo é classificada na classe 
mais restritiva,como Classe 3, em função da utilização do aquífero para abastecimento 
público independente do raio definido. A área que compreende o entorno do posto é 
em sua grande maioria composta por comércios, residências, uma escola e um hospital, 
como pode ser observado na Figura 24.  

 
Figura 24: Entorno estudado no raio de 100 m.

 Fonte: Green Brasil, 2010. 
 

 
5.1.3 Caracterização Geológica e Hidrogeológica 
 
O tipo de solo predominante no município de Natal-RN são as areias 

quartzosas distróficas. Os solos arenosos caracterizam-se por solos profundos maiores 
que 1,0 m, bem drenados, porosos, friáveis, com baixos teores de matériaorgânica e 
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predominantemente ácidos. Oseu uso se dá para ocupação urbana. Na áreade entorno 
ao empreendimento em estudo o solo predominante, de acordo com observações in 
situ, é do tipo arenoso, com granulometriafina a média e coloração variando do creme 
ao alaranjado. Na área do empreendimento, predominao solo areno-argiloso, com 
presença de argila em pequenas lentes com cerca de 50 cm de largura, principalmente 
a partir de 12 metros de profundidade.O perfil litológico da área em estudo, pode ser 
mostrado na Figura 25. 

 
Figura25– Perfil litológico da área em estudo. 

 
Fonte: MPRN, 2010.  

Oabastecimento hídrico da cidade de Natal é realizado através da exploração de 
poços tubulares (~70%) e o restante (~30%) pela exploração dos mananciais das 
Lagoas do Jiqui, e de Extremoz, pertencentes à Bacia Hidrográfica Pirangi e Bacia 
Hidrográfica Doce, respectivamente (CAERN, 2012). Aságuas subterrâneas estão 
armazenadas nos estratos inferiores arenosos do Grupo Barreiras, que apresenta águas 
de excelente qualidade nas suas condições naturais. Na área do empreendimento o 
lençol freático aflora próximo a 15,0 metros de profundidade, com fluxo subterrâneo 
no sentido de NE-NW (Noroeste-Nordeste) em direção ao oceano atlântico. 

 
5.1.4 Malha de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) 
 
Durante o levantamento realizado com as sondagens através de perfuratriz, 

observou-se que área do posto possui uma pluma de compostos orgânicos voláteis 
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(VOC), na qual a concentração máxima de VOC é de 241,6 ppm na sondagem SP-05 
(1,5 metros). Esta fase vapor pode se originar a partir da expansão deuma fase retida 
no solo, principalmente em dias quentes, promovendo a volatilização dos compostos 
mais leves ou a partir da volatilização dos hidrocarbonetos leves da fase dissolvida na 
água subterrânea. 

Os resultados das 16 sondagens realizadas estão apresentados na Tabela 14. A 
partir desses resultados foram delimitadas as plumas de VOC para 0,5, 1,0 e 1,5m, 
comomostradas na Figura 26.  
 
Tabela 14: Resultado do Levantamento em Malha de VOC’s no Solo do Posto em estudo. 

Pontos VOC (ppm) 
0,5 m 1,0 1,5 m 

SP-01 10,3 0,8 6,4 
SP-02 6,8 0,8 2,5 
SP-03 17,1 81,2 155,5 
SP-04 229,3 79,2 59,1 
SP-05 122,1 113,8 241,6 
SP-06 134,0 162,3 155,7 
SP-07 0 24,6 16,7 
SP-08 0 23,5 8,2 
SP-09 234,1 15,1 100,4 
SP-10 Não realizadas devido ao risco de perfurar tubulações 

subterrâneas. SP-11 
SP-12 
SP-13 148,0 15,9 55,0 
SP-14 24,5 10,3 9,8 
SP-15 0 5,1 2,1 
SP-16 38,9 86,5 53,4 

Fonte: Autor, 2015. 
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Figura 26 -Plumas de Fase de vapor representadas pelas Malhas de VOC a (a) 0,5 m, (b) 1,0m e (c)1,5m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:MPRN, 2010. 
 

a) b) 
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Fonte: MPRN, 2010. 
 
5.1.5Sondagens para Análise do solo 
 
As sondagens perfuradas (ST-01 e ST-02) foram realizadas com medições de 

voláteis a cada 1,00m de profundidade até atingir o limite final das mesmas (caso não 
fosse encontrada água subterrânea) ou até o nível da água inicial objetivando a escolha 
de amostra de solo mais representativa para análises laboratoriais. As profundidadesde 
maior concentração de compostos voláteis foram enviadas para o NUPPRAR, para 
análise química do solo. As amostras enviadas para o laboratório na sondagem ST-01 
foram coletadas a 3m (123,9 ppm de VOC) e a na ST-02 a 5m (13,3 ppm de VOC). Os 
resultados das medições encontram-se na Tabela 15. 

 
 
 

c) 



79 
 

 
 

Tabela 15–Concentração de VOC nas sondagens ST-01 e ST-02 até 10,0m de profundidade 
PROFUNDIDADE VOC (ppm) 

ST-01 ST-02 
1,00m 43,9 0 
2,00m  73,3 2,1 

3,00m* 123,9* 5,1 
4,00m  12,4 12,3 

5,00m * 8,1 13,3* 
6,00m  2,4 10,3 
7,00m  3,8 10,7 
8,00m  7,7 12,9 
9,00m  6,8 0,8 
10,00m  7,7 0,4 

*Ponto de coleta de amostragem de para análise química. Fonte: Autor, 2015 
 
Nas sondagens não foram detectadas contaminação no solo podendo ser 

classificada como uma área não contaminada. Porém o Ministério Público – RN, em 
vista que o Posto em estudo ser um empreendimento que funciona há mais de 30 anos 
no local, solicitou a instalação de um Poço de Monitoramento com piezômetro para 
verificação de possível contaminação do aquífero. Após a instalação do poço foi 
realizada uma operação de limpeza através do esgotamento total da água de cada poço, 
com objetivo de eliminar resíduos que pudessem interferir nas análises químicas e 
sensoriais.  

Na análise da água subterrânea verificou-se a presença de benzeno em níveis 
críticos (91,0μg.L-1), valor esse quase 20 (vinte) vezes maior que o máximo permitido 
pela resolução nº 420/09 do CONAMA (5,0 μg.L-1). A locação do piezômetro (PZ-01) 
pode ser observada na Figura 27.  A partir desse resultado encontrado em água foi 
requerido pelo MPRN a delimitação da pluma de contaminação em fase dissolvida do 
benzeno, e o desenvolvimento e execução de um Plano de Remediação (PRAD). 
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Figura 27: - Localização e concentração de benzeno no PZ-01 

 
Fonte: Adaptado Geotech, 2010. 

 
5.2 PLUMA DA FASE DISSOLVIDA 
 
No posto em estudo foram instalados 6 poços de monitoramento com 

piezômetro (PZ), à jusante dos equipamentos, a fim de que a contaminação no aquífero 
fosse detectada (Figura 28). Todos os poços de monitoramento apresentaram 
contaminação por benzeno variando de 162,15 até 3.107,80 μg.L-1, cujo maior valor 
observado foi n PZ-03, o ponto a jusante do PZ-01, muito acima do recomendado pela 
resolução nº 420 do de 5 μg.L-1. A Tabela 16 e a Figura 28 mostram a pluma de fase 
dissolvida distribuída na área do empreendimento. Esses resultados são realidade em 
outras cidades brasileiras e à nível mundial. O EPA (1997b), por exemplo, demonstra 
em estudos realizados nos Estados Unidos, concentrações iniciais de benzeno, 
variando é de 3 a 600 mg.L-1. Basset al. (2000) a partir de um levantamento de dados 
de 49 estudos de casos de áreas contaminadas nos EUA, verificaram concentrações 
iniciais de contaminação por BTEX variando entre 24 até 198.000 µg/L. No nordeste 

Benzeno – 162,15 μg.L-1 
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da Alemanha, o estudo de Afferden et al. (2011) apresentou concentrações iniciais 
(pós acidente ocorrido em 2007) de benzeno variando entre 13.046 até 18.625 µg/L. 
Na Áustria, o trabalho de Wirthensohn et al. (2009) mostrou contaminação de benzeno 
na água subterrânea variando entre 247 a 547 μg.L-1. Em Taiwan, Chenet al. (2010) 
apresenta concentrações iniciais de benzeno variando entre 15 até 743 μg.L-1. Já 
Brasil, os dados relacionados a contaminação do aquífero freático da Refinaria Duque 
de Caxias no Rio de Janeiro apresentados por Abdanure Nolasco (2005), demonstram 
concentrações inicias de benzeno variando de 0,747 até 11,433 mg/L, Mariano et al. 
(2007) relata concentrações iniciais de contaminantes em Santa Bárbara d´Oeste (São 
Paulo) variando entre 4,0 - 57,0 μg.L-1de benzeno. Ramalhoet al (2014) apresentaram 
a contaminação do aquífero Dunas Barreira por vazamento de SASC em um Posto de 
Combustível (Natal-RN), com concentrações de benzeno em água subterrânea 
variando entre 20,0 a 2,791,8 μg.L-1. Rego e Pereira-Netto mostraram contaminação de 
Posto de Combustível no Rio de Janeiro com concentrações de benzeno variando de < 
0,1 a 8.1200,0 μg.L-1. 

A partir dos resultados encontrados nos Piezômetros, no caso em estudo, que 
constitui o ponto de partida para a definição da concepção da remediação, com vistas 
ao uso pretendido para a área, foram obtidos os teores de benzeno em quatro 
piezômetros cujos valores variaram de 162,15 a 3.107,80 μg.L-1. 

 
Tabela 16: Pluma de fase dissolvida detectada nos piezômetros. 

Piezômetro Benzeno VMP segundo 
CONAMA 420 

PZ1 162,15 μg.L-1 5μg.L-1 
PZ2 2.113,33μg.L-1 5μg.L-1 
PZ3 3.107,80μg.L-1 5μg.L-1 
PZ4 2.641,33μg.L-1 5μg.L-1 

Fonte: Autor, 2015. 
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Figura 28: Fase dissolvida. 

 
Fonte: Adaptado Geotech, 2010.  

5.3 AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE HUMANA  
 
O resultado da análise de risco realizada com o máximo valor de benzeno 

encontrado nas análises do piezômetro PZ-03indica risco cancerígeno para água 
subterrânea. O cálculo realizado com o software RBCA Tool Kit for Chemical 
Releases, versão 2, indicou a existência de risco carcinogênico individual e cumulativo 
à saúde humana, de acordo com a via de exposição: água subterrânea. Os riscos 
calculados foram de 2,1x10-3, isto significa que 2,1 pessoas de 1000 pessoas expostas a 
esta área contaminada, podem desenvolver câncer. Valores esses acima dos limites 
aceitáveis pelo RBCA de 1,0x10-5 ou1,0x10-6 pelos peritos do Ministério Público do 
Rio Grande do Norte no TAC. 
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5.3.1 Metas de remediação pelo RBCA 
 

As metas de remediação para água subterrânea foram calculadas considerando: 
 

 Os receptores dentro da área contaminada (zero metros), os 
funcionários e trabalhadores de eventuais obras no posto; 

 Os receptores residenciais localizados fora da área 
contaminadalocalizados a 10 metros da fonte (adultos, adolescentes e 
crianças); e  

 Comerciantes localizados a 10 metros da fonte de contaminação. 
 

A ação corretiva, com base no risco carcinogênico, aponta que a remediação da 
fase dissolvida, considerando a ingestão da água subterrânea, deverá atingir uma 
concentração de 13µg.L-1 de benzeno considerando os receptores mais afetados, ou 
seja, os moradores residenciais. Também foi calculado a meta para o risco 
toxicológico, aponta que a remediação da fase dissolvida deverá atingir uma 
concentração de mínima de66µg.L-1de benzeno, considerando os moradores 
residenciais como os mais afetados.No momento da campanha de amostragem havia 
uma concentração de benzeno 340 vezes maior que a meta para o risco carcinogênico e 
45 vezes maior que a meta para o risco toxicológico, estabelecido pelo RBCA de 
benzeno. Apresentando um alto risco a circunvizinhança, se houvesse ingestão da água 
subterrânea local.  

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 estabelece o valor máximo permitido de benzeno 5µg.L-1 
presente em água subterrânea. Em Natal, o entendimento dos promotores do Ministério 
Público é que os valores da legislação devem ser os mais restritivos, devido à 
utilização do Aquífero para abastecimento público, pois assim água não traria riscos à 
saúde do consumidor, estando dentro dos valores máximos permitidos pela portaria de 
potabilidade da água do Ministério da Saúda (MS 2914/11). 
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5.4 MONITORAMENTO DE BENZENO NO BOMBEAMENTO E TRATAMENTO 
 
O monitoramento do sistema de remediação bombeamento e tratamentoteve a 

finalidade de verificar se as metas de remediação estabelecidas pelo MPRN, baseado 
na resolução nº 420/09 doCONAMA estavam sendo alcançadas no período de 
dezembro/12 a fevereiro/15. A Tabela 17 mostra o monitoramento de benzeno nos 
piezômetros e na saída da remediação. 

 
Tabela 17: Monitoramento de Benzeno nos piezômetros e na saída da remediação no posto em estudo 
no período de dezembro/12 a fevereiro/15. 

Período da 
Remediação PZ-01 PZ-02 PZ-03 PZ-04 Saída da 

Remediação 
Volume 
tratado 

1X10³ [L] 
dez/12 162,15 2.113,33 3.107,80 2.641,33 3.107,80 0 
fev/13 n.a n.a n.a 350,02 n.a 97 
mai/13 < LQ n.a 78,30 843,00 < LQ 149 
ago/13 < LQ 431,02 3.003,84 1.563,66 10,92 180 
nov/13 158,84 < LQ 203,78 < LQ < LQ 209 
fev/14 26,18 n.a < LQ n.a 73,62 235 
mai/14 231,89 < LQ 1,15 121,43 3,38 261 
ago/14 32 < LQ 16,03 < LQ 131,3 23 
nov/14 76,65 < LQ 171,65 14,54 12,56 21 
fev/15 43,81 < LQ 13,25 399,67 4,36 - 

Nota: VMP = 5 μg.L-1; .n.a – Não analisado; LQ – Limite de Quantificação. Fonte: Autor, 
2015.Fonte: Autor, 2015.  

O sistema de remediação bombeou 97 mil litros de dezembro/2012 a 
fevereiro/13 e verificou-se que a contaminação em todos os piezômetros diminuiu, 
indicando que a técnica se mostrou eficiente. Entretanto, pode-se perceber um aumento 
gradativo da contaminação de benzeno nos piezômetros PZ-02, PZ-03 e PZ-04 após 6 
meses de remediação. Esses resultados mostram que possivelmente há uma fonte de 
contaminação não identificada. 

Com intuito investigativo buscou-se fazer correlaçõesdo aumento da 
concentração de benzeno na água subterrânea com as chuvas locais, já que houve um 
decréscimo do contaminante nos 3 primeiros meses de 2.641,33 µg.L-1para 350 µg.L-
1(PZ-04).Após os 3 meses, começou um acréscimo do contaminante na água de 
350,02µg.L-1, 843,00µg.L-1 com 6 meses,chegando a 1.563,66µg.L-1 com 9 meses de 
tratamento (426 mil litros bombeados).  
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Os dados de precipitação utilizados neste trabalho, tiveram como base o banco 
de dados de meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do 
Norte (EMPARN). Para o cálculo das chuvas por período (trimestre), se fez um 
somatório das chuvas diárias que contemplasse o trimestre. A Tabela 18 apresenta o 
somatório das precipitações por período de remediação. 

 
Tabela 18 - Somatório das precipitações pluviais de Dezembro/12 a Fevereiro/15 em Natal-RN. 

Período da  
Remediação 

 Precipitação  
Trimestre [mm] 

dez/12 - 
fev/13 25 
mai/13 278 
ago/13 1.073 
nov/13 455 
fev/14 99 
mai/14 409 
ago/14 939,8 
nov/14 267,4 
fev/15 23,9 

Fonte: Autor, 2015.  
Pode-se perceber uma relação direta da precipitação e aumento da concentração 

de benzeno nos piezômetros. Ou seja,com aumento das chuvas ocorre o processo de 
lixiviação de partículas dissolvidas ou em suspensão no solo (uma possível fase retida) 
para aágua subterrânea. E, como o benzeno tem alta mobilidade no solo e alta 
solubilidade em água (1750 mg.L-1), há um aumento significativo do contaminante 
com o aumento das chuvas como observado na Figura 29.  
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Figura 29–Gráfico da Contaminação de benzeno nos piezômetros versus àprecipitação pluvial no 
período de dezembro/12 a fevereiro/15. 

 
Fonte: Autor, 2015.  

Ainda de acordo com os resultadosdo teor de benzeno na tabela 4.4verificou-se 
que durante o período de 26 meses de remediação, houve persistência da fase 
dissolvidanos piezômetros PZ-01, PZ-03 e PZ-04. O PZ-02 onde não apresentou mais 
contaminação a partir do 9 mês de remediação. Verificou-se também que em cinco 
meses do ano (de dez analisados), o sistema de remediação apresentou concentrações 
de benzeno acima do permitido pela resolução nº 420/09 do CONAMA (5µg.L-1), na 
saída do sistema de tratamento. Esses resultados são preocupantes, já que o efluente do 
sistema de remediação é reinjetado no aquífero, podendo ser uma nova fonte de 
contaminação por benzeno.  

 
5.5 MONITORAMENTO DE TOLUENO, ETILBENZENO E XILENOS -TEX 

 
Como análise complementar, realizou-se o monitoramento dos monoaromáticos que 
fazem parte dos BTEX - tolueno, etilbenzeno e xilenos nos piezômetros durante os 26 
meses, no período de dezembro/12 a fevereiro/15. 

Pode-se observar, através da Tabela 19, que a contaminação está restrita aos 
piezômetros PZ-03 e PZ-04, e que nos meses de maio e agosto,com o aumento da 
precipitação, houve lixiviação dos compostos do solo para água subterrânea (Figura 
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30). Verifica-se também, que nos meses analisados, o sistema de remediação alcançou 
a meta de remediação estabelecidas pela resolução nº 420/09 do CONAMA para o 
tolueno,exceto o primeiro mês, no qual foi iniciada a remediação. 

 
Tabela 19: Monitoramento de Tolueno nos piezômetros e na saída da remediação do posto em estudo 
no período de dezembro/12 a fevereiro/15. 

Período da 
Remediação PZ-01 PZ-02 PZ-03 PZ-04 Saída da 

Remediação 
Volume 
tratado 

1X10³ [L] 
dez/12 28,37 583,50 3.178,52 2.901,56 3.178,5 0 
fev/13 n.a n.a n.a n.a n.a 97 
mai/13 < LQ n.a 192,6 3.629,00 4,06 149 
ago/13 < LQ 13,99 3.739,30 856,21 42,74 180 
nov/13 27,99 < LQ 331,94 < LQ < LQ 209 
fev/14 4,9 n.a < LQ n.a 35,46 235 
mai/14 173,44 < LQ < LQ 22,47 1,44 261 
ago/14 33,58 < LQ 1,39 < LQ 16,00 23 
nov/14 76,65 < LQ 20,63 1,93 < LQ 21 
Fev/15 9,35 < LQ 4,16 50,91 2,43 - 

Nota: VMP = 700 μg.L-1; .n.a – Não analisado, LQ – Limite de Quantificação.Fonte: Autor, 
2015.  

 

Figura 30 -Gráfico da Contaminação de tolueno nos piezômetros versus àprecipitação pluvial 
no período de dezembro/12 a fevereiro/15 . 

Fonte: Autor, 2015.  
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Na Tabela 20pode-se observarque a contaminação por etilbenzeno está restrita 
aos piezômetros PZ-03 e PZ-04, e que nos meses de maio e agostocom o aumento da 
precipitação houve lixiviação dos compostos do solo para água subterrânea (Figura 
31). Verifica-se também, que nos meses analisados, o sistema de remediação alcançou 
a meta de remediação estabelecidas pela resolução nº 420/09 do CONAMA de 300 
μg.L-1 para o etilbenzeno, exceto o primeiro mês, no qual foi iniciada a remediação. 

 
Tabela 20: Monitoramento de Etilbenzeno nos piezômetros e na saída da remediação. 

Período da 
Remediação PZ-01 PZ-02 PZ-03 PZ-04 Saída da 

Remediação 
Volume tratado 

1X10³ [L] 
dez/12 5,96 88,80 655,03 < LQ 655,03 0 
fev/13 n.a n.a n.a n.a n.a 97 
mai/13 < LQ n.a 30,9 1.696,00 < LQ 149 
ago/13 < LQ < LQ 511,50 < LQ < LQ 180 
nov/13 25,28 < LQ 126,44 < LQ < LQ 209 
fev/14 68,22 n.a < LQ n.a < LQ 235 
mai/14 70,61 < LQ < LQ 10,36 2,81 261 
ago/14 31,18 < LQ 1,38 < LQ 8,15 23 
nov/14 76,65 < LQ < LQ < LQ < LQ 21 
Fev/15 34,93 < LQ 4,71 384,01 < LQ - 
Nota: VMP = 300 μg.L-1; .n.a – Não analisado, LQ – Limite de Quantificação. Fonte: Autor, 

2015.  
 

Figura 31–Gráfico da Contaminação de etilbenzeno nos piezômetros versus à precipitação 
pluvial no período de dezembro/12 a fevereiro/15. 

Fonte: Autor, 2015. 
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Pode-seobservar, através da Tabela 21 que a contaminação por xilenos está 
restrita aos piezômetros PZ-03 e PZ-04, e que nos meses de maio e agostocom o 
aumento da precipitação houve lixiviação dos compostos do solo para água 
subterrânea (Figura 32). Verifica-se também, que nos meses analisados, o sistema de 
remediação alcançou a meta de remediação estabelecidas pela resolução nº 420/09 do 
CONAMA de500 μg.L-1 para os xilenos,exceto o primeiro mês, no qual foi dado início 
a remediação. 

 
Tabela 21: Monitoramento de Xilenos nos piezômetros e na saída da remediação. 

Período da 
Remediação PZ-01 PZ-02 PZ-03 PZ-04 Saída da 

Remediação 
dez/12 16,7 40,31 2.427,48 1.997,88 2.427,48 
fev/13 - - - - - 
mai/13 < LQ - 378,6 6.246,00 7,37 
ago/13 < LQ 71,02 225,47 < LQ 191,76 
nov/13 92,87 < LQ 842,86 < LQ < LQ 
fev/14 37,69 - < LQ - 87,93 
mai/14 102,36 < LQ < LQ 60,45 < LQ 
ago/14 54,40 < LQ < LQ < LQ 58,86 
nov/14 76,65 < LQ 36,83 14,38 < LQ 
Fev/15 33,80 < LQ 2,45 82,53 2,81 

Nota: VMP = 500 μg.L-1; .n.a – Não analisado, LQ – Limite de Quantificação. Fonte: Autor, 
2015. 

 
Figura 32–Gráfico da Contaminação de xilenos nos piezômetros versus àprecipitação pluvial 

no período de dezembro/12 a fevereiro/15. 

 
Fonte: Autor, 2015. 
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A partir das Tabelas19, 20 e 21 observa-se que a contaminação de TEXtem os 
mesmos comportamentos nos piezômetros, estando a contaminação restrita aos 
piezômetros PZ-03 e PZ-04. Pode-se observar tambémque a influência das chuvas nos 
meses de maio e agostocom o aumento da concentração na água subterrânea, 
confirmando a relação direta da precipitação e concentração dos contaminantes na 
água, como mostrado na Figura 33. 
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Figura 33– Gráfico da Contaminação de BTEX nos piezômetros versus à precipitação

 Fonte: Autor, 2015. 
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5.6DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE IQA 
 
5.6.1 Seleção dos Parâmetros para o IQA 
 
A seleção dos parâmetros baseou-se nas substâncias de interesse utilizadas na 

Investigação de Passivo Ambiental dos Postos de Combustíveis na cidade de Natal-
RN, previstas nos Termos de Referência da SEMURB. Os parâmetros determinados 
pela SEMURB, juntamente com o MPRN e professores da UFRN foram os BTEX 
(Benzeno, Tolueno, Etibenzeno e Xilenos), os HPA (Antraceno, Benzo(a)antraceno, 
Benzo(k)fluoranteno, Benzo(g,h,i)perileno, Benzo(a)pireno, Criseno, 
Dibenzo(a,h)antraceno, Fenantreno, Indeno (1,2,3-c,d) pireno e Naftaleno) e o TPH, 
num total de 15 parâmetros. 

 
5.6.2 Atribuição dos Pesos (w) 
 
Para atribuição dos pesos iniciais de cada parâmetro, baseou-se no potencial 

carcinogênico, segundo a Agência Internacional de Pesquisa de Câncer (IARC), já que 
os parâmetros de interesse têm potencial carcinogênico e tóxico para os seres 
humanos. Os agentes cancerígenos são classificados em cinco grupos e para cada 
grupo de agentes cancerígenos foi atribuído um peso (w) de acordo com o potencial 
carcinogênico. Sendo o maior peso (w = 0,25) o do Grupo 1 (cancerígenos para 
humanos), decrescendo com potencial carcinogênico, como apresenta a Tabela10. 
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Tabela 10 - Parâmetros de Interesse e Peso (w) 

Parâmetro CONAMA 
420 [VMP] 

Lista 
Holandesa 

[VMP] 
Classificação do 

IARC [w]ⁱ 

Benzeno* 5 µg/L - 1 -Cancerígenos para humanos  0,25 

Tolueno 700 µg/L - 3 - Não classificado como 
Cancerígeno para humanos 0,05 

Etilbenzeno 300 µg/L - 2B - Possivelmente 
Cancerígenos para humanos 0,10 

Xilenos 500 µg/L - 3 - Não classificado como 
Cancerígeno para humanos 0,05 

Antraceno - - 3- Não classificado como 
Cancerígeno para humanos 0,05 

Benzo(a)antraceno 1,75 µg/L - 2B - Possivelmente 
Cancerígenos para humanos 0,10 

Benzo(k)fluoranteno - - 2B - Possivelmente 
Cancerígenos para humanos 0,10 

Benzo(g,h,i)perileno - - 3- Não classificado como 
Cancerígeno para humanos 0,05 

Benzo(a)pireno* 0,7 µg/L - 1 -Cancerígenos para humanos 0,25 

Criseno - - 2B - Possivelmente 
Cancerígenos para humanos 0,10 

Dibenzo(a,h)antraceno 0,18 µg/L - 2A - Provavelmente 
Cancerígenos para humanos 0,15 

Fenantreno 140 µg/L - 3- Não classificado como 
Cancerígeno para humanos 0,05 

Indeno(1,2,3-c,d)pireno 0,17 µg/L - 2B - Possivelmente 
Cancerígenos para humanos 0,10 

Naftaleno 140 µg/L - 2B - Possivelmente 
Cancerígenos para humanos 0,10 

TPH total** - 50 µg/L 4 - Não classificado como 
Cancerígeno para humanos 0,03 

[w]ⁱ - peso para cada parâmetro i; *Parâmetros cancerígenos;**Parâmetros de TPH total foi atribuído 
ao Grupo 4, por não pertencer a nenhum grupo classificado pela IARC (2014). Fonte: Autor, 2015. 
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5.6.3 Divisão das Classes 
 
Na criação das classes avaliou-se primeiramente as substâncias pelo potencial 

carcinogênico e tóxico, relacionando-as com os valores máximo permitidos (VMP) dos 
parâmetros e interesse (BTEX, HPA) na Resolução do CONAMA 420/09, criando 
duas classes, onde a primeira classe atende aos VMP’s e a segunda classe não. A 
classe que não atende aosVMP’s, foram subdivididos em dois grupos: (A) Tóxicos - 
água capazes de provocar a morte ou danos à saúde humana se ingerida e (B) 
Cancerígenos - água subterrânea com risco cancerígenose ingerida. Para a classe dos 
Tóxicos observou-se que alguns compostos, mesmo atendendo a resolução do 
CONAMA influenciam diretamente nas propriedades organolépticas da água, ou seja, 
podem ser percebidas pelos sentidos humanos, como por exemplo, olfato e paladar. 
Para esses parâmetros criou-se uma nova classe, tomando como base os limites 
permitidos pela portaria de Potabilidade do Ministério da Saúde (MS 2914/11), para as 
propriedades organolépticas do tolueno, etilbenzeno e xilenos - TEX, e para o TPH 
adotou-se os limites da Lista Holandesa (CETESB, 1999). 

Foram definidas 3 classes e para cada classe foram criados requisitos e 
concentrações a serem atendidas dentro das resoluções já citadas. Após definir as 
classes foi atribuído um fator (F) para cada classe, apresentado no Quadro 2.  
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Quadro 2 –Proposição das Classes baseado na Avaliação dos Grupos Cancerígenos (IARC), CONAMA nº420/09, Lista Holandesa e MS2914/11  
 
 
 
 
 
 
 
 

G- Intervalo do menor ∑wi e maior ∑wi,para a Classe; F – Fator Imposto. Fonte: Autor, 2015.  
 

CLASSE REQUISITO CONCENTRAÇÃO (G) (F) (GxF) 

1 
Atende aos padrões da Portaria MS 

2914/11, Lista Holandesa e Resolução 
nº 420/09 do. CONAMA 

Concentrações menor ou igual aos 
padrões organolépticos da Portaria MS 

2914/11 e Lista Holandesa 
0,03 a 1,53 0,019 0,0006 a 0,029 

2 Atende apenas aos padrões da 
Resolução do CONAMA 420/09 

 Concentrações acima dos padrões 
organolépticos da Portaria MS 2914/11 
e Lista Holandesa e menor ou igual das 

concentrações do CONAMA 420/09 
0,03 a 1,53 1 0,03 a 1,53 

3A Padrões acima da Resolução do 
CONAMA 420/09  

TEX e HPA (exceto Benzo(a)pireno) 0,05 a 1,03 31 1,55 a 31,93 

3B Benzeno e Benzo(a)pireno 0,25 a 0,50 128 32 a 64 
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5.6.4 Índice de Qualidade da água subterrânea - IQASHP 
 
O IQASHP incorpora 15 parâmetros considerados relevantes para a avaliação 

da contaminação da água subterrânea por hidrocarbonetos derivados do petróleo, 
discutida na Tabela 10, tendo como determinante principal informar publicamente a 
qualidade da água subterrânea. Após o cálculo do peso (w) e o fator (F) para cada 
parâmetro, foi proposto um índice, no qual engloba todos os parâmetros. O índice é 
calculado pela Equação 3: 

 
∑ ∗  

 
Onde, 
W = peso do Parâmetros i 
F = Qualidade do parâmetro i para sua respectiva classe. 

 
A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade da água 

subterrânea, que é indicada pelo IQASHP, variando numa escala de 0 a 128. 
Dependendo do valor do IQASHP obtido sugere-se que as áreas recebam a indicação 
do risco de uso da água subterrânea para a população, semelhante ao que foi colocado 
na Cidade dos Meninos no Rio de Janeiro, localizado ao lado de uma fábrica de 
Hexaclorociclohexano – HCH, chamado popularmente de pó de broca (Figura 19). 
Entretanto, sugere-se que as cores das placas variem de branca, verde, azul, laranja e 
vermelha como indicativo do grau de perigo, como representado no Quadro 3.2. Para 
área em questão, a coloração da placa quanto aos riscos de ingestão da água 
subterrânea seria vermelha, indicando risco máximo pela presença de benzeno em 
concentração acima do permitido pela resolução nº 420 do CONAMA. 
 

Figura 19 – Placa com indicação de perigo em área contaminada na Cidade dos Meninos -RJ. 

 Fonte: AGSOLVE. 

(3) 
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Foramestabelecidas também ações gerenciais para cada categoria de qualidade 
da água subterrânea, de acordo com o estado ou a condição de cada parâmetro, como 
observado no Quadro 3. 

Para eliminar a possibilidade de erros básicos de cálculo que possam informar 
o índice de qualidade equivocado, foi construído um algoritmo para o 
desenvolvimento do Software, chamado de IQASHP. O aplicativo é de fácil 
operacionalidade podendo ser utilizado por qualquer usuário. 
 
Quadro 3– Classificação do IQASHP 

CLASSIFICAÇÃO IQas 
Categoria Ponderação Placa Ação Gerencial 

ÓTIMO IQas< 0,03 
ÁGUA SUBTERRÂNEA POTÁVEL: não 
oferece riscos a BTEX e HPA, não afeta as 
características organolépticas TEX e TPH 

Não precisa monitorar, 
remediar, ou tratar água 

para potabilidade 

BOM 0,03 ≤ IQas<1,53 

ÁGUA SUBTERRÂNEA NÃO 
CONTAMINADA: não oferece riscos a 

BTEX e HPA, mas afeta as características 
organolépticas de TEX e TPH 

Não precisa monitorar e 
remediar. Talvez 

requeira tratamento dos 
padrões organolépticos 

(VMP MS 2914) 
RUIM 1,55 ≤ IQas<31,93 CUIDADO: água subterrânea com risco 

tóxico Ação Corretiva 
/Remediação. (VMP 
CONAMA 420/09) 

 PÉSSIMA 32 ≤ IQas≤ 128 
ALERTA MÁXIMO: água subterrânea 

com risco cancerígeno maior que 1:100.00 
pessoas afetadas 

Fonte: Autor, 2015. 
 

5.6.5 Software IQASHP 
 
Para o cálculo do IQASHP foi desenvolvido um software (Figura 20) utilizando 

a ferramenta de desenvolvimento e linguagem de programaçãoDelphi.O software é de 
fácil operacionalidade, e elimina a possibilidade de erros básicos de cálculo que 
possam informar o índice de qualidade equivocado. 
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Figura 20– Software IQASHP 

Fonte: Autor, 2015. 
 
5.7 APLICAÇÃO DO IQASHP PROPOSTO PARA A ÁREA CONTAMINADA 
COM HIDROCARBONETOS DE PETRÓLEO 
 

Através da metodologia proposta, aplicou-se o IQASHP para os parâmetros de 
BTEX, com as concentrações encontradas antes da remediação no mês de dezembro de 
2012. Observou-se que a os parâmetros estudados na área foram enquadrados em duas 
classes: 3A (risco tóxico para TEX) e 3B (risco cancerígeno para benzeno maior que 
1:100.000 pessoas afetadas), apresentando IQASHP calculado de 38,02 (Tabela 4.9). 
Segundo a classificação do IQASHP a água subterrânea se enquadra como qualidade 
PÉSSIMA (32 ≤ IQASHP ≤ 128), sendo proposto como ação gerencial à aplicação de 
uma Ação Corretiva, com a meta de remediação de 5 µg.L-1 para benzeno, baseado na 
resolução nº 420/09 do CONAMA e para os parâmetros Tolueno, Etilbenzeno e 
Xilenos a meta é de 170 µg.L-1, 200 µg.L-1 e 300 µg.L-1, respectivamente, com base 
nos padrões de potabilidade para propriedades organolépticas do Ministério da Saúde 
(MS2914/11). 
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Tabela 22-IQASHP antes da remediação. 

Classe Pesos (W) individuais dos contaminantes por classe: G.F ∑ 
1  Nenhum contaminante não oferece riscos ou 

afeta as características organolépticas da água.  
∑ = 0 
 

0x0,019 0,0 

2 Os contaminantes não oferecem riscos, mas afeta 
as características organolépticas da água: 
 Tolueno (w = 0,05) 
 Etilbenzeno (w = 0,10) 
 Xilenos (w = 0,05) 
 TPH (w = 0,03) 
∑ = 0 
 

0x1 0,0 

3A  Tolueno (w = 0,05) 
 Etilbenzeno (w = 0,10) 
 Xilenos (w = 0,05) 
 Antraceno (w = 0,05) 
 Benzo(a)antraceno (w = 0,10) 
 Benzo(k)fluoranteno (w = 0,10) 
 Benzo(g,h,i)perileno (w = 0,05) 
 Criseno (w = 0,17) 
 Dibenzo(a,h)antraceno (w = 0,25) 
 Fenantreno (w = 0,05) 
 Indeno(1,2,3-c,d)pireno (w = 0,10) 
 Naftaleno (w = 0,10) 
∑ = 0,20 - TEX 
 

(0,05 + 
0,10 + 
0,05) 
x31 

6,02 

3B  Benzeno (w = 0,25) 
 Benzo(a)pireno (w = 0,25) 
∑ = 0,25 – Benzeno 
 

(0,25) 
x128 

79 

IQASHP = 38,02 
Fonte: Autor, 2015. 

 
Para avaliar o sistema de remediação após 26 meses de tratamento, aplicou a 

metodologia proposta para IQASHP para os resultados encontrados no mês de 
Fevereiro de 2015. Comparando as Tabelas 22 e 23, observa-se que o índice antes e 
depois de 26 meses de remediação pouco foi alterado, passando de 38,02 para 32,00. 
Isto ocorreu porque a técnica utilizada removeu apenas os compostos tóxicos TEX 
(tolueno, etilbenzeno e xilenos), que tem menor impacto ambiental frente ao benzeno 
(cancerígeno), que continuou presente no aquífero acima dos limites permitidos pela 
Resolução CONAMA n° 420/09. 
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Tabela 23 - IQASHP depois da remediação. 
Classe Pesos (W) individuais dos contaminantes por classe: W W.F 

1  Nenhum contaminante não oferece riscos ou 
afeta as características organolépticas da água.  

 Tolueno (w = 0,05) 
 Etilbenzeno (w = 0,10) 
 Xilenos (w = 0,05) 
∑ = 0,2 - TEX 
 

0,2 x 0,019 0,004 

2 Os contaminantes não oferecem riscos, mas afeta 
as características organolépticas da água: 

Tolueno (w = 0,05) 
Etilbenzeno (w = 0,10) 
Xilenos (w = 0,05) 
TPH (w = 0,03) 

 
∑ = 0 
 

0 x 1 0 

3A Tolueno (w = 0,05) 
Etilbenzeno (w = 0,10) 
Xilenos (w = 0,05) 
Antraceno (w = 0,05) 
Benzo(a)antraceno (w = 0,10) 
Benzo(k)fluoranteno (w = 0,10) 
Benzo(g,h,i)perileno (w = 0,05) 
Criseno (w = 0,10) 
Dibenzo(a,h)antraceno (w = 0,25) 
Fenantreno (w = 0,05) 
Indeno(1,2,3-c,d)pireno (w = 0,10) 
Naftaleno (w = 0,10) 

 
∑ = 0 

 

0 x 31 0 

3B  Benzeno (w = 0,25) 
Benzo(a)pireno (w = 0,25) 

 
∑ = 0,25 - Benzeno 

 

0,25 x 
128 

32 

IQASHP = 32,0038 
Fonte: Autor, 2015. 

 
O IQASHP se mostrou uma boa ferramenta para monitoramento e avaliação da 

contaminação por hidrocarbonetos derivados do petróleo em Posto de Revenda de 
Combustíveis. 
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6 CONCLUSÃO 
 
6.1 CONCLUSÕES 
 

Através deste trabalho foi possível concluir que: 
 

 A análise do sistema de Bombeamento e Tratamento no período 
de dezembro/12 a fevereiro/15 ainda não conseguiu remediar a fase retida e a 
vapor presente na área contaminada, apenas a fase dissolvida; 

 O aumento da precipitação pluvial solubilizou os contaminantes 
presentes na fase retida e/ou na fase de vapor levando-os para fase dissolvida, 
aumentando exponencialmente a contaminação do aquífero; 

 A área em estudo necessita retornar ao plano de remediação 
original, o qual previa um sistema de extração multifásica, que trataria tanto a 
fase retida, fase vapor, como fase dissolvida; 

 O desenvolvimento do software IQASHP mostrou-se como uma 
ferramenta de fácil operação para classificar a qualidade da água subterrânea 
no quesito potabilidade. 

 
6.2 SUGESTÕES 
 

Sugere-se que o software IQASHP seja analisado por uma equipe 
multidisciplinar formado por membros dos órgãos ambientais e de saneamento básico, 
bem como pela comunidade acadêmica e promotoria de meio ambiente para sua 
aplicação e disponibilização ao público. E que, uma vez aprovado por essa equipe o 
mesmo seja aplicado a todos os postos revendedores de combustíveis da cidade de 
Natal/RN. 
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ANEXOS 
 Anexo I- Classificação do posto de serviço conforme o ambiente do entorno 
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Anexo II - Curvas analíticas – BTEX (Faixa de 1 a 50 µg.L-1) 
 

 
 

1) Curva analítica – BTEX (Faixa de 1 a 50 µg.L-1) 
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2) Curva analítica –BTEX(Faixa de 25 a 200 µg.L-1) 
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