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RESUMO
O setor aeroviário atravessa um grande crescimento em todo o mundo.
Atualmente o transporte aéreo é responsável pelo deslocamento de
aproximadamente 12 % do total de passageiros. Segundo informações da
International Air Transport Association (IATA) em 20 anos o transporte aéreo será
responsável por 40% de todo deslocamento de passageiros. Com a crescente
demanda por vôos, cresce também a demanda por combustíveis de aviação.
Embora existam diversas pesquisas sobre novos combustíveis, e nos próximos 50
anos a maior demanda será por combustíveis derivados do petróleo, como o
querosene de aviação (JET A-1) e a gasolina de aviação (AVGAS). Essa
crescente demanda por combustíveis de aviação exigirá a implantação de novos
parques de abastecimento de aeronaves (PAAs), trazendo para os locais de
implantação o potencial de geração de passivos ambientais proveniente da
atividade de armazenamento e distribuição de combustíveis de aviação, a mais
relevante dentre elas sendo a contaminação da água subterrânea por querosene
de aviação (JET A-1). O objetivo do presente trabalho foi avaliar a possibilidade da
utilização das análises de TPH Finger Print para a caracterização de áreas cuja
água subterrânea foi impactada por hidrocarbonetos provenientes do querosene
de aviação. Para tanto foram realizadas análises de BTEX, PAHs e TPHs em 100
amostras de água subterrânea em locais com potencial de contaminação por
combustíveis de aviação. Foram também analisadas amostras de querosene de
aviação puro, de forma a caracterizar sua composição, além dos combustíveis
diesel e gasolina de aviação, também comuns nos PAAs. Os resultados
demonstraram que o parâmetro TPH é mais sensível que os usualmente exigidos
pelos órgãos governamentais (BTEX e PAHs) na caracterização de áreas
impactadas por querosene de aviação. Do total de 100 amostras coletadas,
apenas 13% das amostras apresentaram concentrações de BTEX acima dos
limites legais, e para o parâmetro PAH apenas 11% das amostras apresentaram
concentrações acima dos limites legais. Por outro lado, dessas 100 amostras, 96%
apresentaram concentrações de TPH acima dos valores estabelecidos pela
Agência Ambiental de São Paulo (CETESB). As análises realizadas em produto
puro demonstraram ainda que o TPH pode ser usado na distinção entre o
querosene de aviação, a gasolina de aviação e o diesel, além de permitir a
verificação do estágio de degradação em que se encontra a amostra.
Palavras Chaves: Áreas contaminadas; Impactos ambientais; Hidrocarbonetos
totais de petróleo (HTP); Combustíveis de aviação.

ABSTRACT
Total petroleum hydrocarbons (TPH Finger Print) as an indicator of
groundwater contamination by jet fuel (JET A-1)
The airline industry is experiencing for a great growth in the world. Currently the
airlines transport is responsible for the travel of approximately 12% total
passengers. According to the information from the International Air Transport
Association (IATA), in 20 years air travel will account for 40% of all passenger
travels. With the increasing demand for flights, also increases the demand for
aviation fuels. Although, there are several researches about new kinds of fuels in
the next 50 years will be greater demand for petroleum fuels (aviation kerosene or
Jet A-1 and Avgas or aviation gasoline). This increasing demand for aviation fuel
will require the construction of new parks to supply aircrafts (PAAs), added to
potency of environmental passive from the activity of storage and distribution of
aviation fuels, once the most important of them being the groundwater
contamination by jet fuel (JET A-1). The objective of this work was to evaluate the
possibility to use the TPH Finger Print analyses to characterize sites where
groundwater has been impacted by oil from the jet fuels. Therefore, were
performed BTEX, PAHs and TPHs analysis in one hundred groundwater samples
in sites with potential contamination for jet fuel. It was also analyzed samples of
pure jet fuel, in order to characterize its composition, and also diesel fuel and
aviation gasoline fuel, two common products in aviation operations. The results
showed that TPH parameter is more sensitive than the BTEX e PAHs analysis,
usually required by government agencies for impacted sites characterization by jet
fuels. Considering the total of one hundred groundwater samples collected, 13% of
them showed BTEX concentration above the legal limits, and only 11% of them
showed PAHs concentration above the legal limits. According to the results of TPH
analysis, 96% of the samples showed PAHs concentration above the limits
established by São Paulo State Environmental Agency (CETESB).
Analyses
performed on pure product have also shown that TPH can be used to distinguish
between jet fuel, aviation gasoline and diesel, allowing the verification stage of
samples degradation.
Keywords: Contaminated sites;
hydrocarbon (TPH), Aviation fuels.
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1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de áreas contaminadas está baseado nas pesquisas
desenvolvidas principalmente pela EPA – United States Environmental Protection
Agency, e com base nos diversos casos de contaminação provenientes de
tanques de armazenamento subterrâneo de produtos químicos, com destaque
para tanques de armazenamento de combustível automotivo (gasolina e diesel).
O Brasil, tendo como precursor o Estado de São Paulo, adotou a mesma
estratégia, desenvolvendo procedimentos para o gerenciamento de áreas
contaminadas, ganhando inicialmente experiência na investigação e remediação
de postos de combustível, estendendo-se atualmente para as indústrias. As
análises químicas usualmente exigidas pelos órgãos ambientais no Brasil para
caracterização de contaminação na água subterrânea por vazamento de
combustíveis são: BTEX (Benzeno – Tolueno - Etilbenzeno – Xilenos Totais) e
PAHs (Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos). Com a Resolução CONAMA
273/2000, tornou-se obrigatória a realização de investigações geoambientais em
áreas ocupadas por postos de combustíveis. Contudo, a referida Resolução
Federal não considerou as particularidades de cada combustível, e os órgãos
ambientais Estaduais e Municipais adotaram os parâmetros BTEX e PAHs como
padrão para todos os empreendimentos descritos na referida Resolução, ou seja,
postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas
retalhistas e postos flutuantes de combustíveis.

Embora a escolha desses

parâmetros tenha total sentido na elaboração de avaliação de risco à saúde
humana, sendo os hidrocarbonetos que apresentam maior toxicidade dentre o
incontável número de diferentes hidrocarbonetos existentes, eles podem não
resultar em uma correta caracterização de impacto nas áreas aeroportuárias
impactadas por vazamentos de querosene de aviação (JET A-1).
Segundo o Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group (1998),
análises químicas realizadas no combustível querosene de aviação (JET A-1)
demonstraram que o mesmo apresenta entre 80% e 90% de hidrocarbonetos
saturados, 10% a 20% de hidrocarbonetos aromáticos, isentos de OLEFINAS
(alcenos). Análises de BTEX e PAHs realizadas em amostras de água subterrânea
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impactadas por querosene de aviação (JET A-1) apresentariam baixas
concentrações de naftalenos e xilenos, além de traços de outros PAHs. Dessa
forma a realização de análises químicas de BTEX e PAHs pode resultar em
caracterizações incorretas sobre áreas impactadas por JET A-1.
Considerando o cenário da aviação civil no Brasil, onde verifica-se um
crescimento acentuado nos últimos anos (ANAC, 2010), nas áreas aeroportuárias
impactadas por querosene de aviação (JET A-1) o parâmetro recomendado para
caracterizar de forma adequada é o TPH – Hidrocarbonetos Totais de Petróleo.
Contudo, a interpretação dos resultados mais usuais utilizadas, que agrupam as
cadeias de carbono da faixa da gasolina (TPH GRO) e que agrupam as cadeias
de carbono da faixa do diesel (TPH DRO) não nos permitiria avaliar com precisão
os impactos provocados pelo querosene de aviação na água subterrânea. Dessa
forma, o TPH Finger Print foi escolhido para este estudo, pois o ensaio fornece
informações mais adequadas à tomada de decisão quanto à necessidade de
intervenção na área, de forma a recuperá-la para um fim proposto. O ensaio de
TPH Finger Print, realizado por meio de cromatografia gasosa, fornece
informações em relação à concentração em massa de hidrocarbonetos compostos
por séries de 10 a 36 carbonos. Além dessas concentrações, fornece ainda a
concentração em massa dos picos resolvidos e da mistura complexa não
resolvida, importantes para a determinação da degradação dos hidrocarbonetos
no meio amostrado.
Com o objetivo de avaliar a viabilidade de utilização do ensaio de TPH Finger
Print na caracterização de impacto na água subterrânea, foi realizada pesquisa
com amostras de água subterrânea das 05 regiões do território brasileiro, sendo
coletadas sempre em poços de monitoramento localizados em PAAs - Parques de
Abastecimento de Aeronaves, entre os anos de 2007 e 2010. Além de análises
químicas de TPH, também foram realizadas análises químicas de BTEX e PAHs.
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2. SITUAÇÃO ATUAL DO SISTEMA AEROVIÁRIO

Como consequência direta do avanço do setor aeroviário no Brasil e no
mundo, nota-se uma crescente demanda por combustíveis de aviação
(PETROBRAS, 2009). Dessa forma, mais Parques de Abastecimento de
Aeronaves (PAAs) serão necessários nos aeroportos, ou ampliação dos
existentes, aumentando gradativamente a possibilidade de impactos na água
subterrânea por vazamentos de combustíveis de aviação, em especial o
querosene de aviação (JET A-1) utilizado pelas aeronaves comerciais de grande
porte.
2.1 Aeroportos e aviação no Brasil
Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC (2010), o Brasil
possui em seu sistema aeroportuário 3.564 aeródromos, sendo 1.810 privados e
721 públicos e 1.033 helipontos (navios, plataformas, hospitais e individuais). A
figura 01 apresenta referida distribuição dos aeroportos em porcentagem (%).

Figura 01: Distribuição em porcentagem dos aeródromos no Brasil
Fonte: ANAC,(2006)
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Entende-se por aeródromo toda área destinada a pouso, decolagem e
movimentação de aeronaves, conforme estabelecido na Lei nº 7.565, de 19 de
dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica) podendo ser classificados
como (BRASIL, 1986):


Aeródromo Civil: aeródromo destinado, em princípio, ao uso de aeronaves
civis.



Aeródromo Comunitário: aeródromo público destinado a servir pequenas
cidades e para ser utilizado por aeronaves leves, sendo vedada a operação
da aviação regular.



Aeródromo Privado: aeródromo civil que só pode ser utilizado com
permissão de seu proprietário, sendo vedada a sua exploração comercial.



Aeródromo Público: aeródromo civil destinado às aeronaves em geral.



Aeródromo

Restrito:

aeródromo

público,

construído

em áreas

de

propriedade pública, de uso reservado do Órgão que o construiu e que tem
sob sua administração, cuja exploração comercial é vedada, só podendo
ser utilizado com autorização da respectiva entidade pública.


Aeródromo Transitório: aeródromo civil, para uso provisório e destinado a
atender os projetos de desenvolvimento, construção de estradas, usinas,
barragens, proteção à lavoura, pesquisa mineral ou exploração de jazida e
situações de emergência ou calamidade pública.



Aeroporto: todo aeródromo público dotado de instalações e facilidades para
apoio às operações de aeronaves e de embarque e desembarque de
pessoas e cargas.

Os maiores aeroportos brasileiros são administrados pela Empresa Brasileira
de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Vinculada ao Ministério da Defesa,
a INFRAERO administra desde os maiores aeroportos brasileiros até alguns tão
pequenos que sequer recebem vôos comerciais regulares – caso de aeroportos
cuja função é representar a soberania nacional em áreas longínquas. Ao todo são
67 aeroportos, 80 unidades de apoio à navegação aérea e 32 terminais de
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logística de carga. Esses aeroportos concentram aproximadamente 97% do
movimento do transporte aéreo regular do Brasil, o que equivale a dois milhões de
pousos e decolagens de aeronaves nacionais e estrangeiras, transportando cerca
de 110 milhões de passageiros (INFRAERO, 2010).
A figura 02 apresenta a localização dos aeroportos sob administração da
INFRAERO.

Figura 02: Aeroportos administrados pela INFRAERO
Fonte: INFRAERO (2010)

Para o ano de 2008, até o mês de novembro, o registro de cadastros da ANAC
apresentava 11.687 aeronaves registradas e 6.150 canceladas. Das 11.687,
destaca-se que 1.412 são aeronaves para uso agrícola. Em 2009 a ANAC
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registrou um total de 18.708 aeronaves, sendo 6.203 registros cancelados e
12.505 registros ativos de aeronaves, demonstrando crescimento sobre o número
de aeronaves em relação ao ano de 2008 (ANAC, 2010). A figura 03 apresenta a
referida evolução.
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Figura 03: Número Anual de Aeronaves
Fonte: ANAC ( 2010)

O número de passageiros nos aeroportos brasileiros também vem aumentando
a cada ano. Segundo dados do Anuário Estatístico do Transporte Aéreo da ANAC
(2008), em 2007 foram pouco mais de 52 milhões de passageiros, sendo destes
48 milhões em vôos domésticos e 4 milhões em vôos internacionais. Para 2010,
os números aumentaram em relação aos anos anteriores. Segundo dados do
Anuário Estatístico do Transporte Aéreo da ANAC (2010) foram transportados 77
milhões de passageiros em vôos domésticos e mais de 5 milhões em vôos
internacionais. O crescimento do transporte de passageiros no nosso país pode
ser verificado na figura 04.
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Figura 04: Crescimento do Número de Passageiros Transportados
Fonte: ANAC (2010)

2.2 Parques de abastecimento de aeronaves (PAAs)

As instalações são formadas basicamente por tanques de armazenamento de
combustíveis, tubulações de transporte, bombas para enchimento e descarga de
combustível e unidades filtrantes. Com relação à disposição dos tanques, podem
ser: aérea (vertical – fig.05 ou horizontal – fig.06); subterrânea; ou semi enterrada.
Todas as instalações devem seguir os padrões de instalação estabelecidos na
Norma ABNT NBR 9719, de julho de 1997 (ABNT, 1997).

Figura 05: Tanque aéreo vertical

Figura 06: Tanque aéreo horizontal
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Com o aumento previsto do mercado da aviação civil no Brasil, aumentam
também as instalações que armazenam combustíveis de aviação, o que
consequentemente aumentará o potencial de contaminação da água subterrânea
por vazamentos desses combustíveis.
O combustível pode chegar às instalações por meio de caminhões-tanque
(CTs) ou por tubulação a partir de uma base de distribuição. Para o abastecimento
das aeronaves são utilizados caminhões-tanque, linha de hidrantes com
caminhões servidores, ou por meio de gabinetes instalados diretamente nas pistas
de aeronaves.
A figura 07 apresenta o fluxograma de operações dentro do PAA. Desde a
saída do combustível da refinaria até a entrega ao cliente (companhia de
transporte aéreo) existem vários pontos de fragilidade do sistema que podem
acarretar em vazamento do combustível para o solo, que poderá impactar também
a água subterrânea.
A maior parte dos acidentes envolve o transporte rodoviário de combustível,
sendo essa forma de transporte a mais usual para entrega de combustível nos
parques de abastecimento de aeronaves (PAAs). Os grandes aeroportos, como o
Aeroporto de Guarulhos em São Paulo e o Aeroporto do Galeão no Rio de
Janeiro, recebem o querosene de aviação por meio de tubulação subterrânea.
Dentro da instalação do PAA, os pontos de manipulação do produto são
caracterizados como pontos de fragilidade do sistema, bem como o seu
armazenamento em tanques subterrâneos ou aéreos. Já no abastecimento das
aeronaves, podem ocorrer derrames em face do erro de cálculo da massa de
combustível a ser entregue, bem como de acidente envolvendo o caminhão de
abastecimento e os demais veículos de empresas que atendem a aeronave, como
limpeza, abastecimento de alimentos, entre outros.
Diversas são as barreiras utilizadas pelas companhias de distribuição de
combustível de aviação visando diminuir o risco de ocorrência de algum acidente
ambiental. Normalmente, para cada etapa do trabalho, análises de risco são
elaboradas e barreiras são estabelecidas para controle dos perigos existentes.
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Figura 07: Fluxograma de operações PAA.
Fonte: autor.
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2.3 Combustíveis de aviação

Basicamente, estão disponíveis no mercado 02 tipos de combustíveis para
aeronaves: querosene de aviação e gasolina de aviação. Em menor escala existe
a comercialização do etanol para pequenas aeronaves, e alguns testes com
grandes aeronaves (ex. Airbus A380).
Segundo a Resolução ANP nº 17/2006, são reconhecidos como combustíveis
de aviação: Querosene de Aviação (QAV-1 ou JET A-1), Gasolina de Aviação
(GAV ou AVGAS) e Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC), em
conformidade com as especificações estabelecidas pela ANP.
O refino do petróleo é realizado apenas pela empresa estatal brasileira
Petrobras, sendo a distribuição de combustível de aviação no Brasil autorizada
pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), apenas para 05 distribuidoras: Air BP
Brasil SA, Esso Brasileira de Petróleo Ltda, Petrobrás Distribuidora S/A, Raízen
Combustíveis SA e Gran Petro Distribuidora de Combustíveis Ltda (ANP, 2010).
O querosene de aviação (JET A-1) é um produto refinado de petróleo,
fabricado a partir de querosene derivado de óleo cru, que acrescidos de aditivos
específicos, é utilizado como combustível para turbinas de aeronaves.
O querosene de aviação é classificado como tóxico aos organismos aquáticos
e pode causar efeitos adversos de longo prazo ao meio ambiente aquático. Por
ser uma mistura de componentes voláteis, quando liberados à atmosfera reage
rapidamente com radicais hidroxi e ozônio. Se liberado para a água, a maior parte
do querosene de aviação evapora a uma velocidade moderada, mas uma
pequena proporção é dissolvida. Componentes dissolvidos podem ser absorvidos
pelo sedimento ou podem evaporar para a atmosfera. O querosene de aviação
contém componentes que tem um alto potencial para bioacumular, mas é pouco
provável que persista em ambiente aquático por tempo suficiente para causar um
perigo em potencial significativo. Pequenos volumes liberados no solo evaporam a
uma velocidade moderada, com uma proporção de produto sendo absorvido pelas
camadas superiores do solo, sendo sujeitos à biodegradação. Volumes maiores
podem percolar nas camadas anaeróbias do solo e nesse caso o produto persiste,
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podendo alcançar o lençol freático e formar uma camada flutuante (LNAPL), que
se moverá com o fluxo da água subterrânea. Assim, os componentes mais
solúveis, tais como aromáticos, causarão contaminação da água subterrânea
(PETROBRAS, 2011).
Ao longo dos anos, variações do querosene de aviação têm sido
desenvolvidas de forma a melhorar a performance militar. O melhor exemplo está
no querosene de aviação identificado como JP-8. O JP-8 (jet propellant) é um
combustível a base de querosene usado pelos países membros da OTAN –
Organização do Tratado do Atlântico Norte. Por mais de 20 anos o JP-8 tem
substituído o JP-4 como principal combustível das forças militares, por ser menos
volátil e possuir um maior ponto de inflamabilidade (Bogdan et al., 2001). JP-8 é
composto de 33% a 61% de n-alcanos e isoalcanos, 12% a 22% de compostos
aromáticos (benzenos, entre outros), 10% a 45% de hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos (naftalenos e cicloalcanos), 0,5% a 5% de olefinas e até 0,3% de
compostos sulfurosos heterocíclicos (NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES,
2003).
A seguir é apresentada a evolução do combustível de aviação desde o ano de
1944, quando o querosene de aviação foi utilizado pela primeira vez em
aeronaves militares (GREGG et al., 2006).


1944 (JP-1): Primeiro combustível de aviação para uso militar. Este
combustível foi abandonado pela dificuldade das refinarias produzirem o
produto com ponto de congelamento abaixo dos -24,4ºC.



1945 (JP-2): Segundo combustível desenvolvido para uso militar. Este
combustível possuía aditivos que diminuíam o seu ponto de ebulição. O
refino desse combustível apresentava problemas com o limite para
viscosidade (<1 centistokes a 37,8ºC).



1947 (JP-3): Terceiro combustível desenvolvido para atender os padrões de
temperatura e viscosidade. O combustível foi gerado por meio de uma
mistura de gás e frações de querosene provenientes do óleo cru. Esse
produto foi modificado quatro vezes antes de ser abandonado.
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1951 (JP-4): Primeiro combustível realmente “aplicado” para uso militar,
gerado por meio de uma mistura de gás e frações de querosene
provenientes do óleo cru. Foi criado com o auxílio das empresas de
fornecimento de combustível. Esse foi o combustível padrão por pelo
menos 40 anos.



1951 (JP-5): Combustível desenvolvido para uso naval. Foi gerado apenas
com frações de querosene. Foi desenvolvido para ser seguro para as
atividades navais, mas com dificuldades de ignição.



1960 (JET A): Desenvolvido como um combustível para utilização nas
aeronaves comerciais. Este querosene tornou-se padrão de todas as
companhias aéreas internacionais até o momento. Possui problemas
lubrificantes.



1962 (JP-7): Desenvolvido para os motores das aeronaves J58 e SR-71.
Primeiro combustível com alta estabilidade termal (limite de 142,1ºC).



1979 (JP-8): Os militares descobriram que durante os combates o uso do
JP-4 causava grandes perdas quando comparado ao JP-5, utilizado pelas
forças navais. Este combustível foi desenvolvido para suportar problemas
mecânicos das aeronaves.



1990 (JP-8 + 100): Um grupo de aditivos foi desenvolvido e adicionado ao
JP-8 para melhorar a estabilidade termal, resfriando o motor, prevenindo a
degradação do combustível, mantendo sua pureza. Este combustível será o
padrão para futuros desenvolvimentos.



Atualmente em desenvolvimento (JP-8 + 225): mais aditivos serão
adicionados para combater a formação de depósitos causados pela autooxidação e promover o resfriamento do motor. Motores a turbina poderão
utilizar esse tipo de combustível.

 Atualmente em desenvolvimento (JP-900): Permitirá operações a 482ºC.
Utilizável por futuros motores a turbina integrados com avançados sistemas
de armamentos. Este novo combustível está sendo desenvolvido também
para prevenir a pirólise.
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O querosene de aviação civil (JET A-1) é um combustível formado por frações
do petróleo cru destilado com material craqueado. Esse combustível possui 8090% de hidrocarbonetos saturados, 10-20% de hidrocarbonetos aromáticos, não
possuindo olefinas. Compostos sulfurosos são removidos e todos alcenos são
saturados por hidrotratamento. O querosene de aviação (JET A-1) é composto
basicamente por cadeias de 8 a 17 carbonos, com a maior proporção entre 10 e
14 carbonos (TPHGWC, 1998).
Todos os combustíveis JET possuem especificações rigorosas para altas
performances nas turbinas das aeronaves. Este produto precisa ter alto grau de
pureza, estar livre de oxidante a altas temperaturas, além de características de
atomização e ignição em baixas temperaturas. Outra característica muito
importante para esse combustível é que ele deve ser totalmente isento de água e
ter ponto de congelamento bem baixo (TPHGWC, 1998).
O quadro 01 apresenta os principais aditivos incorporados na fórmula do
querosene de aviação.
Aditivo

Composição

Função

Aminas e diaminas, sais de
Antiferrugem

ácido ortofosfórico, compostos

Reduzir a formação de ferrugem.

polioxietilados.
Anticongelante
Antioxidação

Antiestático

Biocida

Etileno glicol monometil éter,
éteres glicol.
Aminas e fenóis.
Hidrocarbonetos parafínicos,
sais de cromo.

Compostos orgânicos com
bromo.

Prevenir a formação de gelo.
Fornece estabilidade à corrosão.
Reduz a possibilidade de ocorrência de
incêndios devido à eletricidade estática
acumulada no combustível.
Inibe o crescimento de fungos e bactérias
nos tanques de armazenamento de
combustível.

Quadro 01: Principais aditivos existentes no combustível JET A-1
Fonte: TPHGWC (1998)
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A tabela 01 apresenta a porcentagem em massa dos diversos hidrocarbonetos
em uma amostra padrão do combustível querosene de aviação (JET A-1),
realizada pela American Petroleum Institute (API, 1993).
Tabela 01: Combustível querosene de aviação (JET A-1)
Composto

Nº de Carbonos

% em massa

n-Octano

8

0,12

n-Nonano

9

0,38

n-Decano

10

1,79

n-Undecano

11

3,95

n-Dodecano

12

3,94

n-Tridecano

13

3,45

n-Tetradecano

14

2,72

n-Pentadecano

15

1,67

n-Hexadecano

16

1,07

n-Heptadecano

17

0,12

2,4,6-Trimetilheptano

10

0,07

3-Metiloctano

9

0,07

4-Metildecano

11

0,78

2-Metildecano

11

0,61

2,6-Dimetildecano

12

0,72

2,6-Dimetilundecano

13

2

2-Metilundecano

12

1,39

1-Metil-4-etilciclohexano

9

0,48

1,3,5-Trimetilciclohexano

9

0,09

1,3,5-Trimetilciclohexano

9

0,05

n-Butilciclohexano

10

0,9

Heptilciclohexano

13

0,99

Trideceno

13

0,45

o-Xileno

8

0,09

m-Xileno

8

0,13

1,2,4-Trimetilbenzeno

9

0,37

1,3-Dietilbenzeno

10

0,61

1,4-Dietilbenzeno

10

0,77

1,2,4-Trietilbenzeno

12

0,72

1-t-Butil-3,4,5-trimetilbenzeno

13

0,24

Fonte: API (1993)
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A gasolina de aviação é o combustível para uso em motores a pistão com
detonação interna, projetados para operarem com combustíveis contendo
chumbo. É uma mistura fabricada a partir de gasolina e aditivos. O chumbo
adicionado à gasolina é o chumbo tetraetila, e está presente numa concentração
máxima de 0,08 %. Sua composição é uma combinação complexa de
hidrocarbonetos,

consistindo

primariamente

de

parafinas,

hidrocarbonetos aromáticos e olefínicos, contendo

cicloparafinas,

números de carbono

predominantemente maiores do que C3 e na faixa de ebulição 30 ºC a 260 ºC
(PETROBRAS, 2011).

A gasolina de aviação (AVGAS) é formada por um conjunto específico de
hidrocarbonetos de petróleo com a máxima quantidade possível de octanos. O
AVGAS é composto por 50–60% de hidrocarbonetos saturados (parafinas e
isoparafinas). 20-30% de cicloalcanos (naftalênicos), aproximadamente 10% de
hidrocarbonetos aromáticos, e geralmente com ausência de olefinas. Formado
pela mistura seletiva de frações de nafta com isopentano, todo combustível
AVGAS possui em sua formulação chumbo tetraetila e Dibromo etileno (TPHGWC,
1998). Existem vários tipos do combustível AVGAS, que podem ser diferenciados
pela cor proveniente dos aditivos e da porcentagem de chumbo existente em sua
formulação. Exemplos do AVGAS Grade 80 (vermelho), Grade 100 (verde) e
Grade 100 LL (azul). O quadro 02 apresenta os principais aditivos incorporados na
fórmula da gasolina de aviação, bem como a composição e função de cada aditivo
(TPHGWC, 1998).

Aditivo

Composição

Função
Aumentar o número de

Antidetonante

Alquilas de chumbo

Inibidor de Oxidação

Aminas, aromáticos e fenóis

Inibir a oxidação

Corantes

Compostos oleosos solúveis

Identificação

Acúmulo de Chumbo

Dibromo etileno

Quadro 02: Principais aditivos existentes no combustível AVGAS
Fonte: TPHGWC (1998):

octanas

Reduzir o acúmulo de
chumbo inorgânico.
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O quadro 03 compara os dois principais combustíveis de aviação presentes no
território brasileiro considerando suas características físico-químicas.

Características

Querosene de aviação

Gasolina de Aviação

Líquido claro e puro (isento de

Líquido límpido e claro (isento

água e material em suspensão)

de água e material sólido)

Odor

Característico

Característico

pH

Não aplicável

Não aplicável

Não disponível

Não disponível

Ponto de ebulição

>35ºC

Não disponível

Ponto de fulgor

40 ºC (vaso fechado)

< 0 ºC

Taxa de evaporação

Não disponível

Não disponível

Inflamabilidade

Produto altamente inflamável

Produto altamente inflamável

(LSE): 5,0% (LIE): 0,7%

(LSE): 7,0% (LIE):1,2%

Pressão de vapor

Não disponível

48,5 kPa (363 mmHg) @ 38 ºC

Densidade de vapor

4,5

Não disponível

Densidade

0,804

<1

Solubilidade na água

Desprezível

Solúvel (< 5 g/100 g)

Solubilidade em solventes

solúvel

solúvel

Log kow: 3,3-6,0

Log kow: 3,3-6,0

238 ºC

443 ºC

Não disponível

Não disponível

Aspecto

Ponto de fusão/ponto de
congelamento

Limite inferior/superior de
inflamabilidade ou
explosividade

orgânicos
Coeficiente de partição –
noctanol/água
Temperatura de auto-ignição
Temperatura de
decomposição
Viscosidade

Faixa de destilação

Ponto de combustão

0,008 Pa.s @ -20 ºC; Método:
ASTM-D445

Não disponível

150 - 300 ºC @ 101,325 kPa

30 - 170 ºC @ 101,325 kPa

(760 mmHg)

(760 mmHg).

150 - 300 ºC @ 101,325 kPa
(760 mmHg)

Não disponível

Quadro 03: Características físico-químicas do querosene e da gasolina de aviação
Fonte: PETROBRAS (2011)
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Considerando que as grandes aeronaves utilizam somente o combustível
querosene de aviação, fica evidente a maior demanda do setor aeroviário para a
produção e comercialização do querosene de aviação JET A-1, combustível esse
utilizado pelas grandes aeronaves comerciais. Aumenta na mesma proporção a
potencialidade de ocorrência de vazamentos desse combustível, seja na produção
nas refinarias, no transporte até as bases de distribuição e dessas até os parques
de abastecimento de aeronaves (PAAs), na manipulação e estocagem do
combustível dentro da instalação, e por fim na sua distribuição para as aeronaves.
Associada a essa potencialidade é encontrado um cenário no setor aeroviário dos
grandes aeroportos em que a água de consumo da comunidade aeroportuária é
basicamente fornecida por poços profundos, tornando essencial a correta
caracterização de áreas impactadas por combustível de aviação, visando subsidiar
a tomada de decisões do poder público.
Segundo dados da Secretaria de Energia do Estado de São Paulo (2011), no
ano de 2010 a Petrobras produziu 90.104 m³ de gasolina de aviação, enquanto a
produção de querosene de aviação no Estado ficou em 2.201.946 m³. A figura 08
demonstra a proporção em volume das vendas de querosene de aviação e
gasolina de aviação no Estado de São Paulo entre o ano de 2005 e 2010.

Figura 08: Volume de vendas de combustíveis de aviação no Estado de São Paulo
Fonte: Secretaria de Energia (2011)
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3. OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo geral verificar a possibilidade da
utilização do parâmetro TPH Finger Print (TPH FP) para caracterização de
contaminação na água subterrânea por querosene de aviação (JET A-1) em
Parques de Abastecimento de Aeronaves (PAAs) brasileiros. Com base nos
resultados obtidos, deseja-se compará-los com os procedimentos estabelecidos
pelos órgãos ambientais brasileiros para caracterização de áreas contaminadas,
que utilizam os parâmetros BTEX e PAHs como indicadores de contaminação do
meio por combustíveis. Abaixo são destacados os objetivos específicos do
trabalho:
 Comparar os resultados de BTEX e PAHs de 100 (cem) amostras de água
subterrânea coletadas em diversos parques de abastecimento de
aeronaves (PAAs) e verificar sua relação com análises químicas de
hidrocarbonetos totais de petróleo (TPH Finger Print), levando-se em conta
os valores de referência nacionais e visando identificar se análises de
BTEX e PAHs são suficientemente sensíveis para a verificação de
contaminação por querosene de aviação;
 Correlacionar a série de n-alcanos dos laudos analíticos de TPH Finger
Print das amostras de água subterrânea com a série padrão de
hidrocarbonetos de diversos combustíveis, visando verificar a possibilidade
de identificação do tipo de combustível com a utilização do TPH Finger
Print;
 Correlacionar os resultados de misturas complexas e misturas resolvidas e
não resolvidas com a degradação do combustível na matriz água
subterrânea;
 Comparar os resultados das análises químicas de TPH Finger Print de água
subterrânea impactada por querosene de aviação (ensaios de laboratório)
com dados reais de amostras de campo também impactadas pelo
combustível, visando comparar o comportamento da contaminação no meio
natural em relação ao seu comportamento em ambiente controlado.

29

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

No processo de gerenciamento de áreas contaminadas, no Brasil, destaca-se a
iniciativa pioneira da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB em
propor procedimentos para investigação e remediação de áreas contaminadas.
Esses procedimentos são descritos no Manual de Gerenciamento de Áreas
Contaminadas, resultante de um projeto de cooperação entre a CETESB e o
governo da Alemanha, por meio de sua Sociedade de Cooperação Técnica,
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). O referido manual
compreende etapas relacionadas à identificação e recuperação de áreas
contaminadas, conforme apresentado a seguir.
A identificação de áreas contaminadas compreende um conjunto de ações que
levam à identificação de áreas e ao reconhecimento de suas características físicoquímicas. É a base para a formação de um cadastro e deve ser realizada em
etapas, partindo da definição das atividades potencialmente contaminadoras,
levantamento de dados existentes em prefeituras, órgãos ambientais e demais
registros, investigação em fotografias aéreas, e/ou por meio de denúncias ou
reclamações da população.
O Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB (2004)
sugere as seguintes etapas para a identificação de áreas contaminadas:


Identificação da região de interesse;



Identificação de áreas com potencial de contaminação;



Avaliação preliminar;



Investigação confirmatória.

Na etapa de definição da região de interesse, são definidos os limites da região
a ser abrangida e são estabelecidos os objetivos principais a serem alcançados
pelo gerenciamento, considerando os principais bens a proteger (GLOEDEN,
1999), como a qualidade do solo, a qualidade das águas superficiais e
subterrâneas e a saúde da população.
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Na etapa de identificação de áreas com potencial de contaminação, devem ser
identificadas as áreas onde são ou foram desenvolvidas atividades potencialmente
contaminadoras. Esse levantamento pode ser elaborado por meio de informações
existentes, de fotografias aéreas e denúncias ou reclamações da população aos
órgãos públicos de fiscalização e controle.
Na avaliação preliminar é realizado um estudo das informações sobre as áreas
potencialmente contaminadas levantadas na etapa anterior e em um levantamento
complementar de cada uma dessas áreas, realizado com o objetivo de se obter as
seguintes informações:


Informações cadastrais;



Fontes de contaminação;



Bens a proteger localizados na área e adjacências;



Presença ou não de contaminação na área e adjacências;



Vias de propagação dos contaminantes;



Possibilidade dos contaminantes atingirem bens a proteger;



Etapas do gerenciamento já executadas;



Fontes de informação utilizadas;



Dados gerais, histórico e fluxograma de produção;



Modelo conceitual da área;



Localização da área em mapa.

A etapa de investigação confirmatória encerra o processo de identificação de
áreas contaminadas, tendo como objetivo principal confirmar ou não a existência
de contaminação na área investigada. A confirmação da contaminação em uma
área normalmente se dá pela realização de coleta e análises de amostras de solo
e/ou água subterrânea e da interpretação dos resultados das análises realizadas
nas amostras coletadas, pela comparação dos valores de concentração obtidos
com os valores de concentração estabelecidos em listas de padrões, definidas
pelo órgão responsável pelo gerenciamento de áreas contaminadas. Contudo,
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nem todos os compostos químicos possuem valores determinados em listas de
referência, sendo nesses casos necessária a coleta de amostras de “background”
com a finalidade de determinar a concentração dos compostos químicos
encontrados naturalmente no meio, conforme sugere Mondelli (2008).
Finalizada as etapas de identificação de áreas contaminadas, inicia-se a etapa
de recuperação de áreas contaminadas, que compreende as seguintes etapas:


Investigação detalhada;



Avaliação de risco à saúde humana;



Remediação;



Monitoramento ambiental.

Enquanto que na etapa de investigação confirmatória o objetivo principal é
confirmar a presença de contaminação na área suspeita, na etapa de investigação
detalhada o objetivo é quantificar a contaminação, avaliando detalhadamente as
características da fonte de contaminação e dos meios afetados.
Na etapa de avaliação de risco, são identificados e quantificados os riscos à
saúde humana decorrentes de uma área contaminada. As metodologias de
avaliação de risco a saúde humana em áreas contaminadas, seguem, em geral, a
metodologia desenvolvida pela Agência de Proteção Ambiental Americana, United
States Environmental Protection Agency (EPA), em 1989.
Uma vez confirmadas concentrações de compostos químicos no solo, água
subterrânea, ar ou água superficial que possam oferecer risco acima de padrões
aceitáveis, torna-se necessária a intervenção na área contaminada a fim de se
reduzirem as concentrações de compostos a metas de remediação estabelecidas
na avaliação de risco à saúde humana, de forma que a população esteja protegida
dentro de critérios estabelecidos e aceitáveis.
Após as metas de remediação terem sido atingidas, faz-se necessário o
monitoramento da área contaminada, a fim de confirmar a condição ambiental da
mesma. Normalmente, o monitoramento é realizado por um período de um ou dois
ciclos hidrológicos.
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4.1 Legislação aplicada ao gerenciamento de áreas contaminadas

Até recentemente não existia no Brasil uma legislação federal específica sobre
o gerenciamento de áreas contaminadas. O tema estava disperso nas diversas
Leis Federais que tratavam da proteção do solo e subsolo, como a Política
Nacional do Meio Ambiente – Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e a Lei de
Crimes Ambientais – Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
O primeiro instrumento legal a tratar o assunto em nível federal foi a Resolução
CONAMA 420/2009, de 28 de dezembro de 2009. A referida resolução apresenta
05 capítulos, conforme segue:
I – Disposições gerais;
II – Dos critérios e valores orientadores de qualidade do solo;
III – Da prevenção e controle da qualidade do solo;
IV – Das diretrizes para gerenciamento de áreas contaminadas;
V – Das disposições gerais e transitórias.
Dentre as importantes definições estabelecidas na Resolução CONAMA
420/2009, destaca-se no Capítulo I – Disposições Gerais, a definição das
principais funções do solo. Definição essa apresentada abaixo, e que serve como
base para a definição das ações envolvendo o gerenciamento de áreas
contaminadas.
 servir como meio básico para a sustentação da vida e de habitat para
pessoas, animais, plantas e outros organismos vivos;
 manter o ciclo da água e dos nutrientes;
 servir como meio para a produção de alimentos e outros bens primários de
consumo;
 agir como filtro natural, tampão e meio de adsorção, degradação e
transformação de substâncias químicas e organismos;
 proteger as águas superficiais e subterrâneas;
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 servir como fonte de informação quanto ao patrimônio natural, histórico e
cultural;
 constituir fonte de recursos minerais; e
 servir como meio básico para a ocupação territorial, práticas recreacionais e
propiciar outros usos públicos e econômicos.
No Capítulo II – Dos critérios e valores orientadores de qualidade do solo, são
apresentados os valores orientadores de qualidade de solo, dividindo nas
seguintes classes: valores de referência de qualidade (VRQ), valores de
prevenção (VP) e valores de investigação (VI).
Com exceção dos valores de referência, que a resolução deixa a cargo dos
Estados o seu estabelecimento, segundo critérios estabelecidos, os demais
valores são muito parecidos com os Valores Orientadores do Estado de São
Paulo. A maior inovação vem na nomenclatura dos valores de investigação (VI),
quando a nomenclatura utilizada na legislação do Estado de São Paulo são
valores de intervenção.
Ainda

nesse

capítulo

é

apresentada

a

primeira

orientação

para

o

gerenciamento de áreas contaminadas, com base nos valores de referência da
qualidade do solo, classificando a qualidade do solo conforme segue:
 Classe 1 - Solos que apresentam concentrações de substâncias químicas
menores ou iguais ao VRQ;
 Classe 2 - Solos que apresentam concentrações de pelo menos uma
substância química maior do que o VRQ e menor ou igual ao VP;
 Classe 3 - Solos que apresentam concentrações de pelo menos uma
substância química maior que o VP e menor ou igual ao VI; e
 Classe 4 - Solos que apresentam concentrações de pelo menos uma
substância química maior que o VI.
Os dois primeiros artigos do Capítulo IV - Das diretrizes para gerenciamento de
áreas contaminadas, definem respectivamente os princípios para o gerenciamento
de áreas contaminadas, e os objetivos a serem alcançados.
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O artigo 21 define os princípios básicos para o gerenciamento de áreas
contaminadas:
 A geração e a disponibilização de informações;
 A articulação, a cooperação e integração interinstitucional entre os órgãos
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, os
proprietários, os usuários e demais beneficiados ou afetados;
 A gradualidade na fixação de metas ambientais, como subsídio à definição
de ações a serem cumpridas;
 A racionalidade e otimização de ações e custos;
 A responsabilização do causador pelo dano e suas conseqüências; e,
 A comunicação de risco.
O artigo 22 define que o gerenciamento de áreas contaminadas deverá conter
procedimentos e ações voltadas ao atendimento dos seguintes objetivos:
 Eliminar o perigo ou reduzir o risco à saúde humana;
 Eliminar ou minimizar os riscos ao meio ambiente;
 Evitar danos aos demais bens a proteger;
 Evitar danos ao bem estar público durante a execução de ações para
reabilitação; e
 Possibilitar o uso declarado ou futuro da área, observando o planejamento
de uso e ocupação do solo.
O Estado de São Paulo foi pioneiro ao estabelecer uma legislação tratando
especificamente da problemática do gerenciamento de áreas contaminadas.
Embora a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, já
dispusesse do Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, de diretrizes
internas para o seu gerenciamento, e de um cadastro público com a relação das
áreas contaminadas do Estado, não existia um instrumento legal que
regulamentasse o assunto.
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O Governo do Estado de São Paulo sancionou o projeto de Lei 13.577, que
dispõe sobre as diretrizes e procedimentos para o gerenciamento de áreas
contaminadas no Estado. O instrumento legal apresenta a definição e
caracterização de áreas contaminadas, da instituição de um cadastro público para
conhecimento dessas áreas, da responsabilidade do poluidor quanto à
identificação e remediação dos locais identificados como contaminados, da
classificação dessas áreas pelo risco que oferecem e das infrações e penalidades
que o responsável por esses locais está sujeito.
Segundo notícia vinculada no portal do Governo do Estado de São Paulo em
14/07/2009, a nova Lei introduz novos e importantes instrumentos para o seu
gerenciamento, como garantias bancárias, seguro ambiental, e a criação do Fundo
Estadual para Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas - FEPRAC,
vinculado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SMA, para remediação
principalmente daquelas áreas em que não seja possível identificar os
responsáveis pela contaminação. Os recursos deste fundo virão do orçamento do
Estado, de transferências do governo federal e dos municípios, da ajuda e
cooperação internacional, de compensações ambientais e, ainda, de 30% do
montante arrecadado com multas aplicadas pelos órgãos ambientais aos
responsáveis pela contaminação do solo.

4.2 Valores de referência nacionais

Da mesma forma que não existia uma legislação específica para o
gerenciamento de áreas contaminadas, também não existia uma lista nacional
com valores de referência para qualidade do solo e água subterrânea.
Para a água subterrânea, normalmente são utilizados os valores de
referência da Portaria nº 518 do Ministério da Saúde, de 25 de março de 2.004,
que trata dos padrões de potabilidade da água.
A tabela 02 abaixo apresenta esses valores para os parâmetros que referemse aos impactos provocados por hidrocarbonetos provenientes de petróleo.
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Tabela 02: Padrões de potabilidade para água subterrânea.

Composto

Unidade

VMP*

Benzeno

µg/L

5,00

Benzo(a)pireno

µg/L

0,70

Etilbenzeno

µg/L

200,00

Tolueno

µg/L

170,00

* VMP = Valor Máximo Permitido
Fonte: Ministério da Saúde, 2004

Em 12/12/2011 a referida Portaria 518/2004 foi revogada, sendo publicada
pelo Ministério da Saúde a Portaria nº 2914/2011. Os limites estabelecidos para
benzeno, benzo(a)pireno e tolueno foram mantido conforme a Portaria nº
518/2004, porém sendo inserido o composto xilenos com limite máximo
estabelecido em 300,00 µg/L.
Lembrando que os combustíveis são formados por inúmeros tipos de
hidrocarbonetos, a simples utilização dos padrões de potabilidade poderia
subestimar o impacto na água subterrânea por hidrocarbonetos provenientes de
petróleo. Conforme pode ser observado na tabela 04, apenas os compostos
benzeno, benzo(a)pireno, etilbenzeno e tolueno possuem valores limites
estabelecidos por essa legislação. Sendo assim, foram estabelecidos padrões de
referência Estaduais para qualidade do solo e água subterrânea, que culminaram
posteriormente na elaboração da Resolução CONAMA 420/2009, que estabeleceu
os valores de referência nacionais.
A tabela 03 apresenta os valores de intervenção da Resolução CONAMA
420/2009 na água subterrânea para os parâmetros que referem-se aos impactos
provocados

por

hidrocarbonetos

provenientes

de

petróleo,

os

quais

demonstraram-se menos restritivos para os parâmetros etilbenzeno e tolueno
quando comparados aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria nº 518
do Ministério da Saúde.
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Tabela 03: Valores orientadores para água subterrânea (µg/L).

Composto

Investigação (µg/L)

Benzeno

5

Tolueno

700

Etilbenzeno

300

Xilenos Totais

500

Antraceno

NE

Benzo(a)antraceno

1,75

Benzo(k)fluoranteno

NE

Benzo(g,h,i)perileno

NE

Benzo(a)pireno

0,7

Criseno

NE

Dibenzo(a,h)antraceno

0,18

Fenantreno

140

Indeno(1,2,3-c,d)pireno

0,17

Naftaleno

140

* NE – Não estabelecido

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2009)

De acordo com as definições estabelecidas na Resolução CONAMA 420/2009,
o valor de investigação, conforme tabela 03, é a concentração de determinada
substância na água subterrânea acima da qual existem riscos potenciais, diretos
ou indiretos, à saúde humana, considerando um cenário de exposição
padronizado.
A principal lista de valores de referência para qualidade do solo e água
subterrânea foi estabelecida no ano de 2001 pelo Estado de São Paulo, e
revisada em 23 de novembro de 2.005. Essa revisão foi estabelecida por meio da
Decisão de Diretoria nº 195-2005, e dispõem sobre os Valores Orientadores para
Solo e Água Subterrânea para o Estado de São Paulo.
A tabela 04 apresenta os valores para qualidade da água subterrânea,
estabelecidos no supracitado documento, para os parâmetros que referem-se aos
impactos provocados por hidrocarbonetos provenientes de petróleo.
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Tabela 04: Valores Orientadores CETESB para água subterrânea em µg/L.

Composto

Intervenção (µg/L)

Benzeno

5

Tolueno

700

Etilbenzeno

300

Xilenos Totais

500

Antraceno

NE

Benzo(a)antraceno

1,75

Benzo(k)fluoranteno

NE

Benzo(g,h,i)perileno

NE

Benzo(a)pireno

0,7

Criseno

NE

Dibenzo(a,h)antraceno

0,18

Fenantreno

140

Indeno(1,2,3-c,d)pireno

0,17

Naftaleno

140

* NE – Não estabelecido

Fonte: CETESB (2005)

Segundo estabelecido pela CETESB (2005) o valor de intervenção, conforme
tabela 04, é a concentração de determinada substância no solo ou na água
subterrânea acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde
humana, considerado um cenário de exposição genérico. Para o solo, foi
calculado utilizando-se procedimento de avaliação de risco à saúde humana para
cenários de exposição Agrícola-Área de Proteção Máxima – APMax, Residencial e
Industrial. Para a água subterrânea, considerou-se como valores de intervenção
as concentrações que causam risco à saúde humana listadas na Portaria 518, de
26 de março de 2004, do Ministério da Saúde - MS, complementada com os
padrões de potabilidade do Guia da Organização Mundial de Saúde - OMS de
2004, ou calculados segundo adaptação da metodologia da OMS utilizada na
derivação destes padrões. Em caso de alteração dos padrões da Portaria 518 do
MS, os valores de intervenção para águas subterrâneas serão conseqüentemente
alterados. A área será classificada como Área Contaminada sob Investigação
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quando houver constatação da presença de contaminantes no solo ou na água
subterrânea em concentrações acima dos Valores de Intervenção, indicando a
necessidade de ações para resguardar os receptores de risco.
Outros Estados Brasileiros como o Paraná, por meio do IAP – Instituto
Ambiental do Paraná, e o Rio de Janeiro, por meio do INEA – Instituto Estadual do
Ambiente, também possuem lista com padrões de referência para qualidade do
solo e água subterrânea.
O estabelecimento de padrões de referência também pode ocorrer em
municípios, como exemplo do município de Porto Alegre, que por meio da SMAM
– Secretaria de Meio Ambiente Municipal adotou os padrões de referência da
Holanda, popularmente conhecido como Lista Holandesa. A referida lista será
melhor discutida no próximo item.

4.3 Valores de referência internacionais

A maioria dos países desenvolvidos possui valores de referência para
qualidade do solo e água subterrânea. Dentre eles, as mais utilizadas como
referência no Brasil são as desenvolvidas pela EPA – United States Environmental
Protection Agency, e a lista desenvolvida pelo Ministério de Planejamento
Territorial e Meio Ambiente da Holanda (VROM), conhecida como Lista Holandesa
(CETESB, 2004).
As duas listas possuem embasamentos diferenciados. Enquanto a lista de
padrões da EPA baseia-se no conceito do risco aceitável com a elaboração de
avaliações de risco à saúde humana para cada região dos Estados Unidos, a Lista
Holandesa baseia-se no conceito de multifuncionalidade do solo estabelecido em
1987, por meio da promulgação da Lei de Proteção do Solo (Soil Protection Act)
pelo Governo Federal Holandês. Dessa forma, o Ministério de Planejamento
Territorial e Meio Ambiente da Holanda (VROM), em atendimento a essa lei,
publicou em 1994 a nova proposta de valores de qualidade do solo e da água
subterrânea adotada pela CETESB (CETESB, 2004).
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A tabela 05 apresenta os valores para qualidade da água subterrânea para
os parâmetros que referem-se aos impactos provocados por hidrocarbonetos
provenientes de petróleo estabelecidos pela Lista Holandesa.

Tabela 05: Valores da Lista Holandesa para água subterrânea em µg/L, considerando teor de
argila de 25% e de matéria orgânica de 10%.

Composto

S

T

I

Benzeno

0,2

15

30

Tolueno

0,2

500

1000

Etilbenzeno

0,2

75

150

Xilenos Totais

0,2

35

70

Antraceno

0,02

2,5

5

Fluoranteno

0,005

0,5

1

Benzo(a)antraceno

0,002

0,25

0,5

Benzo(k)fluoranteno

0,001

0,026

0,05

Benzo(g,h,i)perileno

0,0002

0,025

0,05

Benzo(a)pireno

0,001

0,026

0,05

Criseno

0,002

0,026

0,05

Fenantreno

0,02

2,5

5

Indeno(1,2,3-c,d)pireno

0,0004

0,025

0,05

Naftaleno

0,1

35

70

TPH

50

325

600

Fonte: VROM (2000)

Abaixo seguem as definições estabelecidas pela Lista Holandesa e que
referem-se à tabela 05:


Valor de referência (S): indica um nível de qualidade da água subterrânea
que permite considerá-los “limpos”, considerando-se a sua utilização para
qualquer finalidade.



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


Valor de intervenção (I): indica um nível de qualidade da água subterrânea
acima do qual existem riscos para a saúde humana e para o ambiente. A
ultrapassagem desse valor (média) em um volume de 100 m3 de água
subterrânea, indica a necessidade de implementação, na área avaliada, de
ações voltadas para a sua remediação.

Para fins de comparação entre os diversos valores orientadores (nacionais e
internacionais), a tabela 06 apresenta os valores de intervenção para água
subterrânea.
Tabela 06: Valores de Intervenção para Água Subterrânea em g/L.

Composto

CONAMA
420/09

CETESB

Lista
Holandesa

Benzeno

5

5

30

Tolueno

700

700

1000

Etilbenzeno

300

300

150

Xilenos Totais

500

500

70

Antraceno

NE

NE

5

Fluoranteno

NE

NE

1

Benzo(a)antraceno

1,75

1,75

0,5

Benzo(k)fluoranteno

NE

NE

0,05

Benzo(g,h,i)perileno

NE

NE

0,05

Benzo(a)pireno

0,7

0,7

0,05

Criseno

NE

NE

0,05

Indeno (1,2,3cd)pireno

NE

NE

NE

Fenantreno

140

140

5

Indeno(1,2,3-c,d)pireno

0,17

0,17

0,05

Dibenzo(a,h)antraceno

0,18

0,18

NE

Naftaleno

140

140

70

TPH

NE

600

600

* NE – Não estabelecido
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Pode ser verificado que os valores estabelecidos pela Resolução CONAMA
420/2009 e pelos valores orientadores estabelecidos pela CETESB são os
mesmos, com a particularidade da CETESB estabelecer em seus procedimentos o
valor de intervenção de 600 µg/L para o parâmetro TPH, mesmo valor
estabelecido pela Lista Holandesa.
Em relação aos padrões nacionais e internacionais, pode ser verificado que os
valores limites nacionais são mais restritivo para os compostos benzeno e tolueno.
Os padrões nacionais ainda não estabelecem valores limites para os seguintes
compostos: antraceno, fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(g,h,i)perileno e
criseno. Nenhum dos padrões pesquisados fornecem valores limites para o
composto indeno(1,2,3-c,d)pireno.
Para todos os demais compostos, os valores limites estabelecidos pelos
padrões internacionais são mais restritivos em comparação com os valores limites
estabelecidos na legislação nacional.
Nos Estados Unidos da América cada Estado da federação possui autonomia
para determinar os limites para cada substância. A EPA possui tabelas de
referência regionalizadas, mas que considera dados de avaliações e risco à saúde
humana para determinar os limites. Esses limites são determinados por cenários e
exposição e separados por receptores. Abaixo as tabelas 07 e 08 demonstram os
valores determinados para a região 09, que compreende Arizona, California,
Hawaii, Nevada e Ilhas do Pacífico, normalmente utilizadas no Brasil por
apresentar caraterísticas similares ao nosso país. Esses valores são chamados de
MCLs (maximun contaminant levels).
Tabela 07: Valores de BTEX da EPA – Região 09 para água subterrânea em g/L.

CONAMA

Lista

EPA Região

420/09

Holandesa

09

Benzeno

5

30

5

Tolueno

700

1000

1000

Etilbenzeno

300

150

700

Xilenos Totais

500

70

10000

Composto
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Tabela 08: Valores de PAHs da EPA – Região 09 para água subterrânea em g/L.

Composto

CONAMA

Lista

EPA Região

420/09

Holandesa

09

Antraceno

NE

5

3

Fluoranteno

NE

1

NE

Benzo(a)antraceno

1,75

0,5

NE

Benzo(k)fluoranteno

NE

0,05

NE

Benzo(g,h,i)perileno

NE

0,05

NE

Benzo(a)pireno

0,7

0,05

0,2

Criseno

NE

0,05

NE

Indeno (1,2,3cd)pireno

NE

NE

NE

Fenantreno

140

5

NE

Indeno(1,2,3-c,d)pireno

0,17

0,05

NE

Dibenzo(a,h)antraceno

0,18

NE

NE

Naftaleno

140

70

NE

TPH

NE

600

NE

* NE – Não estabelecido

4.4 Química do petróleo (hidrocarbonetos)

O

petróleo

e

seus

derivados

são

misturas

complexas

compostas

principalmente por hidrocarbonetos (compostos formados por átomos de carbono
e hidrogênio), pequenas quantidades de metais, além de outros compostos
constituídos de carbono, hidrogênio, enxofre, nitrogênio e oxigênio.
A complexidade do derivado de petróleo aumenta na proporção que aumenta
o número de carbonos nas cadeias principais. Assim derivados mais pesados
terão um maior número de combinações possíveis entre os átomos que o
constituem. A gasolina, um exemplo de derivado de petróleo leve poderá formar
apenas 75 combinações com moléculas de 10 carbonos. Por outro lado, derivados
com moléculas de 20 carbonos, como por exemplo o diesel e o querosene de
aviação, poderão formar 366.319 combinações diferentes.
Apesar dessa complexidade, pode-se classificar os compostos em duas
grandes

categorias,

conforme

sugere

o

grupo

de

estudos

em

TPH
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(TPHCWG,1998):

hidrocarbonetos

e

não-hidrocarbonetos,

sendo

que

os

hidrocarbonetos estão presentes em maior quantidade nos derivados de petróleo.
Por

esse

motivo

foram

apresentadas

apenas

as

características

dos

hidrocarbonetos, uma vez que eles são os alvos das análises de hidrocarbonetos
totais de petróleo (TPH).
Os hidrocarbonetos podem por sua vez ser divididos em: hidrocarbonetos
saturados, hidrocarbonetos insaturados, e hidrocarbonetos aromáticos.

4.4.1 Hidrocarbonetos saturados

Os hidrocarbonetos saturados são a primeira classe de compostos
encontrados nos derivados de petróleo, sendo formados exclusivamente por
ligação simples de carbono (C – C). As demais ligações são realizadas com
átomos de hidrogênio. Esse grupo de hidrocarbonetos pode ser subdividido em:


Alifáticos: cadeias abertas ou ramificadas com fórmula geral CnH2n+2. O
nome mais comum para esses compostos são alcanos ou isoalcanos,
sendo que a indústria de petróleo se refere a eles como parafinas e
isoparafinas (FELTRE, 1988). Exemplos: butano, isobutano.

Figura 09: Hidrocarbonetos Alifáticos



Cíclicos: compostos de cadeia fechada com fórmula geral C nH2n. Esses
compostos formam um ou mais anéis, e podem ser chamados de
cicloalcanos, ciclanos, naftalenos ou cicloparafinas, sendo os dois
últimos utilizados na indústria do petróleo (FELTRE, 1988). Exemplos:
cicloexano, metilciclopentano.

45

Figura 10: Hidrocarbonetos Cíclicos

4.4.2 Hidrocarbonetos insaturados

Este grupo de compostos possui pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação
entre carbonos (C = C ou C = C), sendo diferenciados principalmente pelas suas
ligações insaturadas. Esta classe de compostos não é encontrada naturalmente
no petróleo cru, sendo formada no processo de craqueamento, na produção de
moléculas menores a partir de moléculas mais pesadas. A gasolina, por exemplo,
possui um número relevante de moléculas com ligações insaturadas (FELTRE,
1988). Os hidrocarbonetos insaturados podem ser subdivididos em:


Alcenos

ou Olefinas: são

hidrocarbonetos de cadeia aberta,

ramificados ou cíclicos contendo uma dupla ligação, sendo sua fórmula
geral CnH2n. (figura 11). Exemplos: etileno, 1-buteno.

Figura 11: Alcenos



Alcinos ou Acetilenos: podem ser encontrados em cadeias abertas ou
ramificadas, contendo pelo menos uma tripla ligação entre carbonos,
sendo sua fórmula geral CnH2n-2 (figura12). Exemplos: propino, 4metilpentino-2
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Figura 12: Alcinos

4.4.3 Hidrocarbonetos aromáticos

Hidrocarbonetos aromáticos são os que possuem um ou mais anéis
benzênicos ou anéis aromáticos. Os anéis benzênicos contêm seis carbonos, e
cada átomo de carbono liga-se a um hidrogênio, podendo também ser substituído
por ramificações orgânicas, gerando novos compostos. Dois anéis benzênicos
podem também compartilhar átomos de carbono formando uma classe de
compostos denominada hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH).

É uma

classe especial de hidrocarbonetos insaturados, associados a altos potenciais de
perigo para a saúde dos seres humanos (FELTRE, 1988).
Hidrocarbonetos aromáticos leves, como exemplos o benzeno, o tolueno, o
etilbenzeno e os xilenos (BTEX), além de voláteis, possuem alta solubilidade em
água e alta mobilidade no meio ambiente. Alguns hidrocarbonetos aromáticos
policíclicos (PAH) são ainda persistentes no solo e sedimentos.
Podem ser subdivididos em três grupos:



Benzeno: composto que possui apenas um anel benzênico, sendo sua
fórmula geral CnHn (figura 13).

Figura 13: Benzeno
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 Alquilbenzeno: compostos que possuem ramificações associadas ao
anel benzênico (figura 14).

Figura 14: Etilbenzeno (exemplo de alquilbenzenos).

 Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH): são compostos que
possuem um ou mais anéis benzênicos fundidos, ou seja, que
compartilham átomos de carbono (figura 15).

Figura 15: Estrutura do Naftaleno (exemplo de PAH).

4.5 Grupo BTEX – benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos

Ao grupo dos BTEX pertencem os hidrocarbonetos aromáticos benzeno,
tolueno, etilbenzeno e xilenos. Esse grupo de compostos é conhecido por sua alta
volatilidade quando comparados ao grupo dos hidrocarbonetos aromáticos
policíclicos. Esses compostos são preferencialmente encontrados nos destilados
leves de petróleo, como a gasolina.
O benzeno puro apresenta-se como um líquido incolor, aroma adocicado e
altamente inflamável. Esse composto possui ata volatilidade, ou seja, evapora
rapidamente para o ar, além de também dissolver na agua. Pode ser formado por
processos naturais (emissões de vulcões ou incêndios florestais), ou pela
atividade humana, onde é utilizado para fabricação de plásticos, resinas, fibras

48

sintéticas, borrachas, lubrificantes, detergentes, medicamentos e pesticidas. É
parte natural do petróleo cru, além de seus derivados como a gasolina. Também é
encontrado na fumaça emitida pelo cigarro. A inalação do benzeno pode causar
sonolência, tontura e inconsciência. Exposições por longos períodos (exposição
crônica) podem ter efeitos adversos na medula óssea, causando anemia e
leucemia. A EPA considera o benzeno como carcinogênico para humanos
(ATSDR, 2007).
O tolueno é um líquido claro e incolor, com odor diferenciado. O produto ocorre
naturalmente no petróleo cru. É produzido juntamente com a gasolina e outros
combustíveis, podendo ser produzido também a partis do carvão mineral. O
tolueno é utilizado na fabricação de tintas, thinners, adesivos, borrachas e em
alguns processos de curtimento de couro e processos de impressão. O tolueno
produz efeitos adversos no sistema nervoso central, porém estudos em humanos
e animais não indicam que o tolueno seja cancerígeno (ATSDR, 2001).
O etilbenzeno é um líquido incolor, inflamável e com odor semelhante ao da
gasolina. É naturalmente encontrado no carvão e petróleo, sendo utilizado para a
fabricação de tintas, pesticidas e solventes. O etilbenzeno é matéria-prima para a
fabricação do estireno. A exposição aguda ao etilbenzeno no ar pode provocar
irritação dos olhos e da garganta. Danos irreversíveis à audição têm sido
observados em animais expostos a baixas concentrações de etilbenzeno durante
várias semanas. Exposição crônica ao etilbenzeno pode resultar em danos nos
rins. A International Agency for Research on Cancer (IARC) determina que o
etilbenzeno é um possível composto cancerígeno para seres humanos (ATSDR,
2007).
Existem três formas (isômeros) de xilenos, variando o grupo a posição do grupo
metil na estrutura do composto: meta-xileno, orto-xileno e para-xileno. O composto
forma um líquido incolor, com aroma adocicado e inflamável facilmente. Ocorre no
petróleo e carvão mineral, usado como solvente e na indústria de tintas, borracha
e couro. É muito utilizado com agente de limpeza, como solvente para tintas. É
encontrado em pequenas quantidades no combustível de aviação e gasolina.
Pode afetar a saúde humana apenas em exposições agudas e não informações
suficientes sobre o potencial dos xilenos e causar algum tipo de câncer (ATSDR,
2005).
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4.6 Grupo PAHs – hidrocarbonetos aromáticos policíclicos

Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs) são um grupo de mais de
100 diferentes compostos químicos formados durante a queima incompleta do
carvão, óleo e gás, lixo ou outras substâncias orgânicas como o tabaco ou a
própria carne grelhada. Alguns PAHs são produzidos em escala industrial, sendo
esses utilizados para a fabricação de medicamentos, corantes, plásticos e
pesticidas (ATSDR, 1996).
Estruturalmente os PAHs consistem em conjuntos de compostos formados por
hidrocarbonetos com dois ou mais anéis aromáticos (TPHCWGS, 1998). São
conhecidos como os compostos semi-voláteis de hidrocarbonetos.
Para o Departamento de Saúde Humana dos Estados Unidos alguns
compostos do PAH podem ser cancerígenos. Pessoas expostas por inalação ao
contato dérmico com misturas de PAHs ao longo de períodos contínuos
desenvolveram algum tipo de câncer. Testes de laboratório com cobaias
demonstraram o desenvolvimento de câncer nos pulmões por inalação de
compostos de PAHs, câncer de estômago pela ingestão de alimentos
contaminados com PAHs, e câncer de pele

quando do contato dérmico com

compostos de PAHs (ATSRD, 1996).
4.7 Grupo TPH - hidrocarbonetos totais de petróleo

O TPH pode ser definido como a quantidade mensurável de hidrocarbonetos
provenientes de petróleo em matrizes coletadas no meio ambiente (solo, água,
sedimentos). Esse tipo de análise pode também ser chamado de análise de óleos
minerais, análise de hidrocarbonetos extraíveis de petróleo, ou até mesmo análise
de óleos e graxas, dependendo do método analítico utilizado. Em geral, trata-se
da medição da concentração total de hidrocarbonetos de petróleo extraídos e
mensurados por determinado método. Análises de hidrocarbonetos totais de
petróleo (TPH) são largamente utilizadas para a verificação da presença de óleo
cru ou produtos derivados de petróleo. (TPHCWGS, 1998).
Para a determinação de hidrocarbonetos totais de petróleo (TPH) na água
subterrânea,

são

recomendados

métodos

que

utilizam as

técnicas

de
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cromatografia gasosa com detector de ionização de chama. O Departamento de
Qualidade Ambiental de Louisiana – DEQ recomenda a cromatografia gasosa com
detector de ionização de chama, por meio do método analítico EPA 8015. O
escopo do referido método analítico estabelece sua aplicação para determinação
da concentração dos vários compostos orgânicos não-halogenados voláteis e
semi-voláteis por cromatografia gasosa. Este método é o mais usual para análises
de TPH e comumente recomendado pelas agências ambientais para a análise de
TPH.
Segundo Gustafson (2007), esse método reporta a concentração de
hidrocarbonetos purgáveis e extraíveis, comumente dividindo em faixas da
gasolina (gasoline range organics - GRO) e diesel (diesel range organics - DRO),
pelo ponto de ebulição desses produtos corresponderem às faixas de cadeias de
carbono (GRO – C-06 a C-10 e DRO C-8 a C-26). Contudo, isso não significa
necessariamente que uma amostra que apresente concentrações na faixa do
GRO, foram impactadas por vazamentos de gasolina, mas sim que a faixa de
cadeias de carbono encontram-se entre C-6 e C-10.
A cromatografia gasosa é a técnica mais adequada para a separação de
gases ou substâncias voláteis. A separação é baseada na diferente distribuição
das substâncias da amostra entre uma fase estacionária (coluna), que pode ser
sólida ou líquida, e uma fase móvel, gasosa. O uso de temperaturas convenientes
no local da injeção possibilita a vaporização das substâncias contidas na amostra.
Uma corrente de gás passa continuamente na coluna, e quando a amostra é
vaporizada, é introduzida rapidamente nessa corrente de gás, e arrastada através
da coluna que, de acordo com suas propriedades e as da fase estacionária, são
retidas por tempos determinados. Quando a substância se desprende da coluna e
é arrastada pelo gás, chegam à saída da coluna em tempos diferentes. O uso de
um detector adequado na saída da coluna torna possível a detecção e a
quantificação dessas substâncias (TPHCWG, 1998).
Durante a análise, a temperatura da coluna pode permanecer constante
(cromatografia gasosa isotérmica) ou pode sofrer variação (cromatografia gasosa
com temperatura programada). A programação melhora a separação e diminui o
tempo de análise. A cromatografia gasosa é uma técnica com um excelente poder
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de resolução, tornando possível, muitas vezes, a análise de dezenas de
substancias de uma mesma amostra. Dependendo do tipo de amostra e do
detector empregado, consegue-se detectar cerca de 10-12 g ou até menos. Esse
tipo de cromatografia também é uma excelente técnica quantitativa (BONATO,
2007).
Conforme observa Nascimento (2003), métodos diferentes podem ser
utilizados para determinação de hidrocarbonetos totais de petróleo, como
infravermelho, imunoensaio e gravimetria.
Russel (2009) descreve um evento de vazamento de combustível de aviação
JP-8 (querosene de aviação), ocorrido no ano de 2005 na refinaria de
Pembrokeshire, País de Gales, Reino Unido, em que foram utilizadas duas
técnicas para determinação de TPH na água subterrânea: infra-vermelho e
cromatografia gasosa. Enquanto a técnica de infravermelho, utilizada pelas
autoridades locais, demonstrava contaminação da água subterrânea por
querosene de aviação, a técnica de cromatografia gasosa não confirmou a
informação. Segundo TPHCWG (1998), a cromatografia gasosa é considerada
suficientemente sensível e específica para hidrocarbonetos, ao passo que a
técnica

de

infravermelho

não

permite identificar

faixas

ou frações

de

hidrocarbonetos de petróleo, podendo sofrer interferência do meio e gerando
pouca precisão nos resultados. Estes foram os motivos apontados por Russel
(2003) para a discrepância entre os resultados obtidos pelas duas técnicas nas
amostras de água subterrânea da região onde ocorreu o vazamento de querosene
de aviação no Reino Unido.
O Método EPA 8015 foi modificado em 2003 (revisão D), com a utilização da
técnica conhecida como “Fingerprint”. Trata-se de fato de uma interpretação dos
dados gerados pela cromatografia gasosa, ou outro dado analítico. Questões
como a identificação do material, qual a idade do vazamento ou qual a
procedência podem ser respondidas por essa técnica (ZEMO et al., 1995).
Para destilados médios, como é o caso do querosene de aviação (JET A-1),
cujas cadeias de carbono são formadas basicamente entre 10 e 19 carbonos,
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essa técnica pode ser muito valiosa para caracterização de áreas impactadas por
esse tipo de combustível.
Quando o combustível é perdido para o meio ambiente, ele tende a sofrer
ações de três principais processos: evaporação, solubilização na água e oxidação
química e biológica (ZEMO et al., 1995). Dessa forma, seu padrão cromatográfico
também será diferenciado. A comparação entre o produto original e seu estado no
ambiente, reportado pelas análises de TPH Fingerprint, podem fornecer as
informações relevantes para entendimento do cenário de estudo.
Segundo o Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group – TPHCWG
(1998), os resultados de TPH devem ser expressos como:


Hidrocarbonetos totais de petróleo;



Hidrocarbonetos resolvidos de petróleo (HRP);



Mistura Complexa não resolvida (UCM).

Os hidrocarbonetos resolvidos de petróleo (HRP) compreendem os picos
identificados pela cromatografia gasosa e que correspondem ao padrão utilizado.
Contudo, existe uma série de isômeros que possuem pontos de ebulição muito
próximos, não podendo ser separados pela cromatografia gasosa. A esses
compostos, que são parte integrante do petróleo, é dado o nome de mistura
complexa não resolvida (TPHCWG, 1998).
Embora alguns pesquisadores afirmem que nesta mistura não resolvida de
petróleo possam ser quantificados também compostos metabólicos bacterianos,
como alcoóis, aldeídos ou alguns ácidos, a comparação de suas concentrações
em relação à concentração dos hidrocarbonetos resolvidos de petróleo pode
indicar qual o grau de degradação desse combustível no ambiente (TPHCWG,
1998).
Dois compostos também são analisados para auxiliar na interpretação de
resultados em relação à taxa de degradação dos hidrocarbonetos, sendo eles o
pristano e o fitano. Para tanto, são utilizadas as razões entre a concentração de
pristano e a concentração de compostos com 17 carbonos, e a concentração de
fitano e a concentração dos compostos com 18 carbonos. Os alcanos de cadeias
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abertas são facilmente biodegradados por microorganismos, portanto baixos
valores (< 2) entre essas razões sugerem presença de óleo degradado (OLIVEIRA
et al., 2007).

4.7.1 Grupo TPH – comportamento no meio

Os compostos de TPH podem ser lançados ao meio ambiente de diversas
formas, acidentes, despejos industriais ou produtos comerciais lançados
diretamente no meio. Quando o TPH atinge diretamente cursos d’água
superficiais, certas frações de TPH irão flutuar e formarão um filme na superfície
da água. As frações mais pesadas irão ao fundo dos corpos d’água e irão
acumular-se nos sedimentos, podendo afetar alimentação dos organismos
existente nas regiões mais profundas da área impactada. Uma vez na água, os
compostos de TPH podem sofrer ação dos organismos vivos (principalmente
bactérias e fungos), que podem consumir ou quebrar as cadeias de certos
compostos de TPH. Os compostos originais podem se separar da mistura total,
dependendo de sua composição química e das condições do meio impactado.
Alguns compostos poderão se dissolver na água, enquanto outros irão evaporar
imediatamente ao atingir o meio, se dispersando da área originalmente afetada
pelo vazamento. No solo, alguns compostos irão ficar adsorvidos nas suas
partículas, e permanecerão por muito tempo nesses locais, sofrendo a mesma
ação de microorganismos já descrita anteriormente (DHHS, 1999).
Realizar análises químicas de todos os compostos individuais do petróleo cru
dispostos no meio ambiente é geralmente inviável, tanto tecnicamente como
economicamente. Determinar quimicamente a composição do petróleo que vazou
pode ser bastante complicado em virtude das características dos processos
hidrodinâmicos, bióticos e abióticos que atuarão sobre os hidrocarbonetos
inseridos do meio. Quanto maior o tempo dos compostos no meio, maior sua
exposição às reações químicas de degradação, e consequentemente maior a
dificuldade de obter resultados precisos das análises químicas. Dessa forma, a
comparação entre as características do produto puro com os dados do produto
encontrado no meio fica mais difícil com o passar do tempo (DHHS, 1999).

54

Conforme apontado por Nascimento (2003), outra limitação das análises de
TPH está no fato de não distinguir entre os hidrocarbonetos aqueles que são
provenientes de petróleo, e nem aqueles que são naturais ou de outras fontes
antropogênica. Essa é uma limitação do método analítico e precisa ser muito bem
compreendida para não superestimar as concentrações de uma amostra.

4.7.2 Grupo TPH – avaliação de risco à saúde humana

Enquanto as análises de TPH resultam em uma concentração geral de
hidrocarbonetos provenientes de petróleo, por si só essa análise não pode ser
considerada para estimativa de risco para locais impactados por hidrocarbonetos.
Algumas características, como mobilidade e toxicidade dos compostos são
dependentes de concentrações individuais de compostos para poderem ser
inseridos em avaliações de risco à saúde humana. Por exemplo, o óleo cru
contém diferentes compostos e em concentrações distintas de compostos
aromáticos, e cada qual possui características próprias em relação à mobilidade
no meio, à toxicidade, à exposição humana, entre outras. Dessa forma, outras
análises específicas são necessárias para complementar a informação gerada
com as análises de TPH (TPHCWGS, 1998).
A composição variada do TPH encontrada em amostras geoambientais
representa um desafio particular na avaliação tanto da toxicidade quanto da
exposição dos receptores. Além disso, o potencial de exposição é influenciado
tanto pelas características químicas, como pelas propriedades físicas e químicas
que influenciam a mobilidade química no ambiente, e pelas características do
local, como por exemplo, os fatores que influenciam o uso da área (MICHELSEN,
BOYCE, 1993).
Embora sua utilização em avaliações de risco ambientais não seja indicada,
conforme descrito anteriormente, três propósitos positivos podem ser alcançados
pelas análises de TPH, segundo a TPHCWGS (1998):


Determinar se existe um problema de contaminação por hidrocarbonetos
provenientes de petróleo;
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Avaliar a severidade da contaminação;



Acompanhar a evolução e eficiência dos sistemas de remediação
geoambiental.

Conforme já mencionado, caso seja verificada a presença de concentrações
relevantes de hidrocarbonetos totais de petróleo, análises de compostos químicos
específicos devem ser realizadas de forma a verificar a ocorrência de danos à
saúde da população exposta ou ao meio ambiente.
Dois grupos de estudo realizam pesquisas de forma a tornar viável a utilização
das concentrações de TPH nas avaliações de risco à saúde humana: Total
Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group (TPHCWG), e o Massachusetts
Department os Environmental Protection (MADEP). Ambos os grupos trabalham
com a divisão dos compostos em grandes grupos, e assumem características
específicas para cada grupo formado.
O grupo Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group (TPHCWG)
desenvolveu uma nova abordagem para avaliação das concentrações de TPH nas
amostras geoambientais visando a proteção da saúde humana. Elementos dessa
abordagem podem também serem utilizados para avaliação de impactos
ecológicos e de estética. A abordagem desenvolvida por esse grupo, considera as
misturas complexas de petróleo como uma combinação de frações para elaborar
modelagens geoambientais e estimar os riscos não-carcinogênicos. Os compostos
carcinogênicos de petróleo são avaliados de forma separada. Esta abordagem
pode ser utilizada com as ferramentas de estimativa de risco à saúde humana e
para cálculo das concentrações máximas aceitáveis com base no risco (RBSLs),
importantes para a tomada de decisão em relação à necessidade de ações de
intervenção na área (TPHCWGS, 1998).
O Departamento de Proteção Ambiental de Massachussets (Massachusetts
Department os Environmental Protection - MADEP) foi o pioneiro em utilizar as
frações de petróleo para caracterizar e avaliar o potencial risco à saúde humana,
seguido pela British Columbia Environment. As seis frações de cadeias de
carbono identificadas pelo MADEP são baseados em diferentes características de
toxicidade (MADEP, 1994).
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O grupo Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group (TPHCWG)
identificou treze frações baseado no comportamento esperado de compostos
individuais no meio ambiente. O esquema de classificação simplifica o
modelamento de transporte no ambiente, fator este fundamental para estimar a
exposição humana aos contaminantes. Para determinar a toxicidade das frações
de petróleo, esse grupo desenvolveu estudos toxicológicos para todos os
produtos, misturas de compostos e compostos individuais que constituem o
petróleo. Ao contrário da MADEP e de outras agências reguladoras, esse grupo
escolheu não utilizar a toxicidade de compostos individuais para representar a
fração como um todo. Ao invés disso, foram pesquisadas todas as informações
aplicáveis e disponíveis de cada fração, priorizando sempre as características da
mistura e não do composto individual. Com esse estudo, foram desenvolvidas
concentrações de doses de referência oral com razoável conservadorismo, e
doses de referência para inalação que levam em conta todas as incertezas em
relação à determinação da toxicidade das frações.
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5. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo foi realizado em duas etapas. A primeira etapa concentrouse nos estudos dos combustíveis em sua forma pura, além de produto degradado
encontrado em áreas impactadas por vazamento. A segunda etapa concentrou-se
nos estudos da fase dissolvida de contaminantes na água subterrânea provocada
por vazamento de combustíveis de áreas de armazenamento de aeroportos.
Nessa segunda etapa foram utilizados dados de campanhas de amostragens de
água subterrânea realizadas entre 2007 e 2010 em Parques de Abastecimento de
Aeronaves (PAAs) dos grandes aeroportos do Brasil. Os ensaios analíticos foram
realizados pelos laboratórios Analytical Solutions e Analytical Tecnology. Ambos
os laboratórios possuem acreditação pela ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005.

5.1 Estudo de combustíveis em sua forma pura

Amostras dos seguintes combustíveis foram coletadas: querosene de aviação
(JET A-1), Diesel e AVGAS. Para o querosene de aviação (JET A-1) foram
coletadas quatro amostras de procedências diferentes. Para o diesel e para o
AVGAS apenas uma amostra de cada.
Os combustíveis foram coletados em frascos de vidro de 200 mL, sem a
utilização de conservantes. As amostras foram encaminhadas para laboratórios
acreditados pelo INMETRO para a realização das análises especificadas para:
TPH Finger Print, BTEX e PAHs. A análise de TPH determina a concentração de
hidrocarbonetos totais de petróleo nas amostras. A análise de BTEX determina a
concentração de benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos nas amostras. A análise
de PAHs determina a concentração de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nas
amostras. O método utilizado para a análise de TPH Finger Print foi o método EPA
8015 por meio de cromatografia gasosa. Para análise de BTEX e PAHs foi
utilizado o método EPA 8270.
Foram ainda coletadas três amostras de produto JET A-1 degradado em
frascos de vidro de 200 mL e sem conservantes. Tais amostras foram enviadas
para laboratório para análise de TPH Finger Print pelo método EPA 8015.

58

5.1.1 Estudo do combustível querosene de aviação (JET A-1) puro

Foram encaminhadas para laboratório quatro amostras de querosene de
aviação (JET A-1) para determinação de TPH Finger Print pelo método EPA 8015,
conforme segue:


Amostra J01: querosene de aviação de procedência nacional.



Amostra J02: querosene de aviação de procedência nacional.



Amostra J03: querosene de aviação de procedência do continente asiático.



Amostra J04: querosene de aviação de procedência do continente africano.
As amostras dos produtos foram armazenadas em frascos de 200 mL

fornecidos pelo laboratório. No laboratório, as amostras foram submetidas à
análise de TPH Finger Print pelo método EPA 8015 com a técnica de
cromatografia gasosa com detector de chama. Foram realizados previamente três
ensaios para controle de qualidade: branco de análise, recuperação de surrogates
e padrão com concentração de 25µg de cada faixa de cadeias de carbono.

5.1.2 Estudo dos combustíveis: querosene de aviação, diesel e AVGAS puros

Análises de TPH Finger Print foram também realizadas em amostras de
gasolina de aviação (AVGAS) e diesel com mistura de 5% de biodiesel, para
comparação com as concentrações de hidrocarbonetos do querosene de aviação
(JET A-1). Embora o diesel não seja um combustível de aviação, ele foi também
inserido na avaliação, uma vez que todo PAA precisa de armazenamento de
diesel para alimentar os geradores e mover os caminhões abastecedores. A figura
16 apresenta as amostras enviadas para laboratório.

Fig.16: Amostras dos combustíveis - JET, Diesel e AVGAS.
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As amostras foram armazenadas em frascos de 200 mL fornecidos pelo
laboratório (figura 17). No laboratório as amostras foram submetidas à análise de
TPH Finger Print pelo método EPA 8015, com a técnica de cromatografia gasosa
com detector de chama. Foram realizados previamente três ensaios para controle
de qualidade: branco de análise, recuperação de surrogates e padrão com
concentração de 25 µg de cada faixa de cadeias de carbono.
5.1.3 Estudo de fase livre do combustível querosene de aviação (JET A-1)

Considerando o querosene de aviação (JET A-1) como o combustível de
interesse para esse estudo, foram realizadas análises de TPH Finger Print em
amostras de fase livre desse combustível, ou seja, produto coletado em poços de
monitoramento de PAAs, provenientes de possíveis vazamentos, em diferentes
estágios de degradação. Foram escolhidas de forma arbitrária, em face da pouca
disponibilidade de amostras de produto degradado, 03 amostras de fase livre de
produto, com tempos estimados de degradação de 05 anos, 10 anos e 20 anos. A
figura 17 apresenta as amostras coletadas.

Figura 17: Amostras e JET A-1 em diferentes estágios de degradação.

A coleta da fase livre de produto foi realizada pelas consultorias ambientais
que trabalham nas áreas impactadas, sendo as amostras armazenadas em
frascos de 200 mL fornecidos pelo laboratório. No laboratório as amostras foram
submetidas à análise de TPH Finger Print pelo método EPA 8015, com a técnica
de cromatografia gasosa com detector de chama. Foram realizados previamente
três ensaios para controle de qualidade: branco de análise, recuperação de
surrogates e padrão com concentração de 25 µg de cada faixa de cadeias de
carbono.
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5.2 Estudo da fase dissolvida na água subterrânea.

O estudo da contaminação em fase dissolvida foi realizado em duas etapas. A
primeira compreendeu a contaminação de água subterrânea provocada em
laboratório, simulando a pior situação de contaminação. A segunda etapa
compreendeu a análise de amostras coletadas em poços de monitoramentos
existentes em diversas regiões do Brasil.
Para a contaminação provocada em laboratório, foi utilizado querosene de
aviação (JET A-1) puro. Foram inseridos 990 mL de água destilada e 10 mL de
JET A-1 em um frasco âmbar de 1 L. A amostra foi deixada em descanso por 30
dias no laboratório da instalação em temperatura ambiente (~ 25º C). Esse
recipiente foi enviado para laboratório para análise de TPH Finger Print, e a
amostra intitulada Amostra BA. O método utilizado pelo laboratório foi o EPA 8015
por meio de cromatografia gasosa com detector de chama.
Para a segunda etapa foram utilizadas as informações das análises químicas
realizadas em 100 amostras de água subterrânea em locais no território brasileiro
com potencial de contaminação por querosene de aviação (JET A-1). Em todos os
casos foi utilizada amostragem convencional, ou seja, com a utilização de
amostradores de plástico (bailers) descartáveis. Foram utilizados dados de
amostras coletadas na região norte (07 amostras), amostras da região centrooeste (10 amostras), amostras da região nordeste (09 amostras), amostras da
região sul (32 amostras) e amostras da região sudeste (42 amostras). Foram
ainda utilizadas 03 amostras de água subterrânea com contaminação em fase
dissolvida provocada por vazamento de diesel.
As amostras foram encaminhadas para laboratórios acreditados pelo
INMETRO para a realização das análises especificadas: TPH Finger Print, BTEX e
PAHs. O método utilizado para a análise de TPH Finger Print foi o método EPA
8015 por meio de cromatografia gasosa. Para análise de BTEX e PAHs foi
utilizado o método EPA 8270.
Os dados foram organizados conforme a data de coleta, a região do país em
que foram coletados, a profundidade do nível d’água subterrânea, a existência ou
não de fase livre de produto no poço de monitoramento e o conhecimento de
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impacto ambiental provocado por vazamento de combustíveis. Foram realizados
previamente três ensaios para controle de qualidade: branco de análise,
recuperação de surrogates e padrão com concentração de 25 µg de cada faixa de
cadeias de carbono.
A figura 18 apresenta a forma convencional de amostragem da água
subterrânea, com utilização de amostrador tipo bailer. Não foi utilizada a técnica
de baixa vazão nessas amostragens em face dos compostos de interesse serem
em sua maioria semi-voláteis, não representando assim perda relevante entre
amostragem convencional e por baixa vazão.

Figura 18: Amostragem convencional de água subterrânea com bailer.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados foram organizados em dois grupos de forma a facilitar o
entendimento. O primeiro grupo apresenta os resultados provenientes das
análises químicas de produto puro ou em fase livre. O segundo grupo apresenta
os resultados das análises químicas em fase dissolvida.
6.1 Estudo do produto puro e em fase livre

O estudo do produto puro compreendeu: análises de TPH Finger Print em
amostras de procedências diferentes do combustível puro querosene de aviação
(JET A-1); análises de TPH Finger Print em amostras de diesel e AVGAS; análises
de TPH Finger Print em amostras de fase livre de querosene de aviação (JET A-1)
com diferentes estágios de degradação; e também análises de BTEX e PAHs do
combustível querosene de aviação (JET A-1) puro.
6.1.1 Estudo do combustível querosene de aviação (JET A-1) puro

A tabela no apêndice A demonstra os resultados completos das análises de
TPH Finger Print nas 04 amostras de querosene de aviação (JET A-1). Nessa
tabela, foram identificados:
 Concentração encontrada de n-alcanos;
 Concentração encontrada de HRP (hidrocarbonetos resolvidos de petróleo)
 Concentração encontrada de UCM (mistura complexa não resolvida);
 Concentração encontrada de HTP (hidrocarbonetos totais de petróleo);
 Concentração da série de n-alcanos de C-10 a C-36;

A tabela 09 apresenta o resumo dos resultados encontrados.

63

Tabela 09: Resultados de TPH Finger Print para JET A-1 puro (resultados expressos em mg/kg).

Amostra

n-alcanos

HRP

UCM

HTP

J01

148.297,36

327.337,29

558.060,28

885.397,57

J02

155.732,70

319.618,20

490.474,20

810.092,70

J03

149.532,30

326.942,90

508.786,80

835.729,70

J04

178.268,60

330.306,80

471.466,00

801.772,80

As figuras 19 a 22 demonstram os cromatogramas resultantes das análises
de TPH Finger Print para JET A-1 puro.

Figura 19: JET A-1 de procedência nacional (amostra J01).
Fonte: Laudo Analítico 14002MP005 Analytical Solutions (2010).
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Figura 20: JET A-1 de procedência nacional (amostra J02).
Fonte: Laudo Analítico 14885MP003 Analytical Solutions (2010).

Figura 21: JET A-1 de procedência asiática (amostra J03).
Fonte: Laudo Analítico 14885MP002 Analytical Solutions (2010).
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Figura 22: JET A-1 de procedência africana (amostra J04).
Fonte: Laudo Analítico 14885MP001 Analytical Solutions (2010).

Em relação às concentrações de n-alcanos, HRP e UCM, foi verificada
grande similaridade entre os picos dos cromatogramas. A figura 23 apresenta
graficamente os resultados obtidos nas análises de TPH Finger Print (ppm ou
mg/kg).

Figura 23: Resultados de TPH Finger Print para JET A-1 puro em mg/Kg.
Fonte: Autor.
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A figura 24, a seguir, apresenta a série de n-alcanos obtidas pelas análises:

Figura 24: Resultados da série de n-Alcanos em mg/kg.
Fonte: Autor.

A tabela 10 apresenta os valores obtidos pela série de n-alcanos em
porcentagem de massa, e comparados com os valores obtidos na especificação
da AmericanPetroleum Institute - API para o querosene de aviação (API, 1993).
Tabela 10: Comparação série n-Alcanos (% de massa).

Composto

API 1993

Guarulhos

Congonhas

Ásia

África

n-Decano (10)

1,79

3,84

2,61

4,52

4,80

n-Undecano (11)

3,95

4,82

4,24

4,75

5,84

n-Dodecano (12)

3,94

2,86

4,25

3,15

4,81

n-Tridecano (13)

3,45

2,43

3,58

2,26

3,32

n-Tetradecano (14)

2,72

1,82

2,94

2,23

2,33

n-Pentadecano (15)

1,67

0,74

1,17

0,67

0,81

n-Hexadecano (16)

1,07

0,19

0,33

0,26

0,29

n-Heptadecano (17)

0,12

0,04

0,07

0,04

0,04
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Conforme verificado nas figuras 23 e 24, embora haja diferenças entre as
amostras analisadas, quando verificada cada grupo de compostos, a proporção
em relação aos diferentes compostos (número de carbonos em sua composição)
são similares, sendo as maiores concentrações verificadas para os compostos C10, C-11 e C-12.
A análise da tabela 08, considerando os resultados de mais de 800 g de
hidrocarbonetos por kg de amostra analisada (ppm), mostra que a série de nalcanos também apresenta pequena variação em relação a cada grupo de
compostos com o mesmo número de carbonos em sua estrutura.

6.1.2 Estudo dos combustíveis: querosene de aviação (JET A-1), diesel e
AVGAS puros

A tabela no apêndice B demonstra os resultados das análises de TPH Finger
Print em amostras de querosene de aviação (amostra nacional de Guarulhos-),
AVGAS e diesel. Nessa tabela foram identificados os seguintes aspectos:
 Concentração encontrada de n-alcanos;
 Concentração encontrada de HRP;
 Concentração encontrada de UCM;
 Concentração encontrada de HTP;
 Concentração da série de n-alcanos de C-10 a C-36;

A tabela 11 abaixo apresenta os resultados da concentração de n-alcanos,
HRP, UCM e HTP (resultados expressos em ppm ou mg/kg).
Tabela 11: Resultados de TPH Finger Print em diferentes combustíveis (mg/kg).

Amostra

n-alcanos

HRP

UCM

HTP

Jet-A1

148.297,36

327.337,29

558.060,28

885.397,57

Diesel

99.882,83

237.291,57

663.641,32

900.932,88

AVGAS

0,00

1.092,81

0,00

1.092,81
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As figuras 25 a 27 apresentam os cromatogramas resultantes das análises
de TPH Finger Print para amostras dos combustíveis querosene de aviação (JET
A-1), diesel e AVGAS

Figura 25: Amostra de querosene de aviação (JET A-1).
Fonte: Laudo Analítico 14002MP005 Analytical Solutions (2010).

Figura 26: Amostra de Diesel + Biodiesel.
Fonte: Laudo Analítico 14002MP004 Analytical Solutions (2010).
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Figura 27: Amostra de gasolina de aviação (AVGAS)
Fonte: Laudo Analítico 14002MP006 Analytical Solutions (2010).

A figura 28 a seguir apresenta a série de n-alcanos obtidas pelas análises
para os três tipos de combustíveis.

Figura 28: Resultados em mg/kg da série de n-Alcanos para Jet A-1, AVGAS e diesel.
Fonte: Autor.

Conforme verificado nas figuras 25, 26 e 27, o querosene de aviação (JET A1) apresentou concentrações de hidrocarbonetos totais de petróleo de 885.297,57
ppm, o diesel apresentou 900.932,88 ppm e o AVGAS apresentou 1.092,81 ppm.
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Com relação à série de n-alcanos, pode-se verificar claramente que o
querosene de aviação (JET A-1) apresenta concentrações detectáveis na faixa de
C10 e C17, enquanto o diesel apresenta concentrações detectáveis de C10 a
C36. Por outro lado, o AVGAS não apresentou nenhuma concentração detectável
nessa faixa de carbonos.

6.1.3 Estudo de fase livre do combustível querosene de aviação (JET A-1)

A tabela no apêndice C apresenta os resultados das análises de TPH Finger
Print em amostras de querosene de aviação (JET A-1) puro (amostra nacional de
Guarulhos), e fase livre de querosene de aviação (JET A-1) com as seguintes
datas estimadas do vazamento original: 05 , 10 e 20 anos.
 Concentração encontrada de n-alcanos;
 Concentração encontrada de HRP;
 Concentração encontrada de UCM;
 Concentração encontrada de HTP;
 Concentração da série de n-alcanos de C-10 a C-36;

A tabela 12 abaixo apresenta os resultados da concentração de n-alcanos,
HRP, UCM e HTP (resultados expressos em ppm ou mg/Kg).
Tabela 12: Resultados de TPH Finger Print em amostras de querosene de aviação degradado
(mg/kg).

Amostra

n-alcanos

HRP

UCM

HTP

Jet-A1

148.297,36

327.337,29

558.060,28

885.397,57

05 anos

130.010,40

366.346,50

472.725,20

839.071,70

10 anos

37.516,50

279.176,30

572.008,20

851.184,50

20 anos

11.505,68

153.250,17

600.861,66

754.111,83
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As figuras 29 a 32 apresentam os cromatogramas resultantes das análises
de TPH Finger Print.

Figura 29: Resultados de TPH Finger Print para querosene de aviação sem degradação.
Fonte: Laudo Analítico 14002MP005 Analytical Solutions (2010).

Figura 30: Resultados de TPH Finger Print para querosene de aviação degradado (05 anos).
Fonte: Laudo Analítico 16070MP001 Analytical Solutions (2011).
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Figura 31: Resultados de TPH Finger Print para querosene de aviação degradado (10 anos).
Fonte: Laudo Analítico 16034MP003 Analytical Solutions (2011).

Figura 32: Resultados de TPH Finger Print para querosene de aviação degradado (20 anos).
Fonte: Laudo Analítico 15793MP001 Analytical Solutions (2010).

Por meio dos resultados apresentados, verifica-se que quanto maior o
estágio de degradação das amostras menor é o valor de n-alcanos e maior o valor
da mistura complexa não-resolvida (UCM). Embora o valor de TPH Total (HTP)
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não tenha uma variação significativa, os compostos existentes nas amostras se
transformam por reações de oxidação e biodegradação do meio.
6.1.4 Análise de BTEX e PAHs no combustível querosene de aviação puro

As últimas análises químicas realizadas no combustível JET A-1 puro foram
de BTEX e PAHs, comumente solicitadas pelos órgãos de controle de poluição
ambiental. As tabelas 13 e 14 apresentam os resultados de BTEX e PAHs.
Tabela 13: Resultados de BTEX em amostra de querosene de aviação (mg/Kg).

Parâmetro

Nº de Carbonos

Concentração (mg/Kg)

Benzeno

06

10,89

Tolueno

07

2.981,47

Etilbenzeno

08

8.658,09

Xilenos Totais

08

49.876,09

Tabela 14: Resultados de PAHs em amostra de querosene de aviação (mg/Kg).

Parâmetro

Nº de Carbonos

Concentração (mg/Kg)

Naftaleno

10

539,30

Acenaftileno

12

11,70

Acenafteno

12

9,00

Fluoreno

13

25,20

Fenantreno

14

9,20

Antraceno

14

> 0,20

Fluoranteno

16

> 0,20

Pireno

16

> 0,20

Benzo(a)antraceno

18

> 0,20

Criseno

18

> 0,20

Benzo(b)fluoranteno

20

> 0,20

Benzo(k)fluoranteno

20

> 0,20

Benzo(a)pireno

20

> 0,20

Indeno(1,2,3-cd)pireno

21

> 0,20

Dibenzo(a,h)antraceno

22

> 0,20

Benzo(g,h,i)perileno

22

> 0,20
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Pelos resultados obtidos, concentrações significativas de xilenos totais foram
verificadas na amostra do combustível querosene de aviação (JET A-1) puro.
Concentrações de tolueno e etilbenzeno também foram verificadas em menores
concentrações. Contudo, na faixa dos compostos com 10 a 17 carbonos (faixa
expressiva

nas

análises

de

TPH

Finger

Print),

não

foram verificadas

concentrações relevantes.
6.2 Estudo da fase dissolvida provocada por querosene de aviação (JET A-1)

O segundo grupo de resultados expressam as concentrações de TPH Finger
Print, BTEX e PAHs em fase dissolvida na água subterrânea, provocadas por
impactos de combustíveis.

6.2.1 Estudo da fase dissolvida provocada por querosene de aviação puro

Para as análises da fase dissolvida de contaminantes em água subterrânea,
foi inicialmente realizada análises de TPH Finger Print em amostra contaminada
em laboratório (amostra BA). Esse pode ser considerado como o pior caso de
contaminação de água subterrânea, uma vez que no ensaio não há agentes que
possam causar degradação do combustível na amostra, que não seja a própria
água destilada.
A tabela 15 apresenta os resultados encontrados para essa análise de TPH
Finger Print.
Tabela 15: Resultados de TPH Finger Print em fase dissolvida (resultados expressos em µg/L).

TPH Finger Print

Resultados

n-Alcanos

125.347,80

HRP

232.194,40

UCM

358.145,10

TPH Total

590.339,50
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A figura 33 apresenta as concentrações encontradas para a série de nalcanos (resultados expressos em µg/L) :

Figura 33: Resultados em µg/L da série de n-Alcanos para JET A-1 e diesel.
Fonte: Autor.

A figura 34 apresenta o cromatograma resultante da análise de TPH Finger
Print na amostra de água subterrânea.

Figura 34: Cromatograma de amostra de água subterrânea (amostra BA).
Fonte: Laudo Analítico 14885MP004 Analytical Solutions (2010).
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A tabela 16 compara as análises de TPH Finger Print na amostra J01 de
combustível querosene de aviação (JET A-1), com a amostra BA de água
subterrânea contaminada com querosene de aviação (JET-A1). Considerando as
diferenças de unidades, foi apresentada também a relação proporcional em massa
das duas amostras, sendo calculada a porcentagem em massa da série de nalcanos, HRP e UCM em relação à concentração de TPH Total.
Tabela 16: Comparação das concentrações de TPH Finger Print na amostra de combustível JET A1 com água subterrânea contaminada com querosene de aviação (JET A-1).
TPH Finger Print

Amostra J01 (ppm)

% massa

Amostra BA (ppb)

% massa

n-Alcanos

148.297,36

16,75

125.347,80

21,22

HRP

327.337,29

36,97

232.194,40

39,33

UCM

558.060,28

63,03

358.145,10

60,67

TPH Total

885.397,57

-

590.339,50

-

A tabela 17 apresenta as concentrações de série de n-alcanos para a
amostra J01 e a amostra BA de água subterrânea contaminada com querosene
de aviação (JET A-1).
Tabela 17: Série de n-alcanos do querosene de aviação (JET A-1) e fase dissolvida contaminada.
Composto

Amostra J01

(nº de carbonos)

(ppm)

n-Decano (10)

34.038

22,95

6.908

5,51

n-Undecano (11)

42.666

28,77

22.872

18,25

n-Dodecano (12)

25.320

17,02

29.483

23,52

n-Tridecano (13)

21.509

14,50

29.304

23,38

n-Tetradecano (14)

16.098

10,86

24.273

19,36

n-Pentadecano (15)

6.541

4,41

9.617

7,67

n-Hexadecano (16)

1.662

1,12

2.433

1,94

n-Heptadecano (17)

381

0,26

382

0,31

n-Octodecano (18)

78

0,05

58

0,05

n-Eneadecano (19)

> 0,1

0

18

0,01

Total

148.293

100%

125.348

100%

% massa

Amostra BA
(ppb)

% massa
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Com base nos dados apresentados na tabela 14, pode-se verificar que o
produto querosene de aviação (JET A-1) puro gera fase dissolvida em água com
concentrações de TPH Finger Print em proporção de massa muito similares.
Considerando as diferenças de unidades, foi demonstrada na tabela 15
também a relação proporcional em massa das duas amostras, sendo calculada a
porcentagem em massa de cada n-alcano em relação às concentrações total da
série de n-alcanos. A figura 35 demonstra em gráfico de barras as porcentagens
em massa da série de n-alcanos das duas referidas amostras.

Figura 35: Série de n-alcanos nas amostras de água subterrânea contaminada em % massa.
Fonte: Autor.

Pôde ser verificado na tabela 15 e figura 35 que a relação de massa entre os
compostos da série de n-alcanos demonstra as maiores concentrações para a
amostra J01 para compostos de 10 e 11 carbonos. Já em fase dissolvida, foi
verificada as maiores concentrações para os compostos com 12 e 13 carbonos.
Embora em concentrações diferentes, nas duas amostras foram detectados,
com exceção ao n-Eneadecano, a presença de concentrações de compostos com
10 a 18 carbonos. Não foram detectadas concentrações para compostos entre 20
e 36 carbonos.
A não detecção do composto n-Eneadecano (19 carbonos) na amostra do
produto puro querosene de aviação (JET A-1) pode ser resultante do limite de
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detecção na análise do produto querosene de aviação (JET A-1) puro. Como na
amostra em fase dissolvida trabalhou-se em ppb ou µg/ L, o limite de detecção
nesse caso foi bem mais baixo, possibilitando a identificação do composto. As
figuras 36 e 37 apresentam os cromatogramas das duas amostras.

Figura 36: Querosene de aviação (JET A-1) – Amostra J01
Fonte: Laudo Analítico 14002MP005 Analytical Solutions (2010).

Figura 37: Fase dissolvida – Amostra BA
Fonte: Laudo Analítico 14885MP004 Analytical Solutions (2010).
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6.2.2 Estudo da fase dissolvida degradada em comparação à legislação

Foram realizadas coletas de 100 amostras de água subterrânea em Parques
de Abastecimento de Aeronaves (PAAs), localizados em todas as regiões do
Brasil. Todas as amostras foram encaminhadas para laboratórios credenciados
para análises de BTEX, PAHs e TPH Finger Print.
A tabela no apêndice D apresenta os resultados das análises de TPH Finger
Print nas amostras de água subterrânea, sendo identificados:
 Região brasileira onde foi efetuada a coleta;
 Mês/ano da análise;
 Profundidade da água subterrânea no poço de monitoramento amostrado;
 Existência de fase livre de produto no poço amostrado;
 Existência de fase livre de produto na área, mas não no poço amostrado;
 Confirmação de vazamento de Jet A-1;
 Comparativo entre a concentração de BTEX e os Valores de Intervenção
do CONAMA 420/09;
 Comparativo entre a concentração de PAHs e os Valores de Intervenção
do CONAMA 420/09;
 Concentração encontrada de n-alcanos;
 Concentração encontrada de HRP;
 Concentração encontrada de UCM;
 Concentração encontrada de HTP;
 Concentração da série de n-alcanos de C-10 a C-36;
 Concentrações de Pristano e Phytano.

A primeira avaliação dos resultados dedicou-se a comparação dos resultados
entre BTEX, PAHs e TPH Finger Print. Os resultados encontrados foram
comparados com os valores de intervenção do CONAMA 420/09 e no caso do
TPH foi utilizado o valor estabelecido pela CETESB (600 ppb).
Das 100 amostras analisadas, 96 amostras apresentaram concentrações de
TPH acima dos valores de intervenção estabelecidos pela CETESB (600 ppb).
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Desse mesmo grupo, apenas 13 amostras apresentaram concentrações de BTEX
acima dos valores de intervenção e apenas 11 amostras apresentaram
concentrações de PAHs acima dos valores de intervenção, conforme apresentado
nas figuras 38 e 39. A figura 38 apresenta os resultados citados.

Figura 38: Porcentagem de amostras que apresentaram concentrações de TPH, BTEX e PAHs
acima dos valores e referência nacionais.
Fonte: Autor.

Com o objetivo de determinar a relevância das análises químicas, dentre as
100 amostras coletadas, 18 amostras de água subterrânea foram coletadas em
poços de monitoramento com a presença de fase livre de produto, avaliando um
caso extremo de contaminação. A tabela 18 apresenta os resultados de TPH Total
(HTP) para essas amostras e se as concentrações de BTEX e PAHs
ultrapassaram os limites estabelecidos na legislação vigente.
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Tabela 18: Amostras de água subterrânea em poços com a presença de fase livre.

Amostra

TPH Total (ppb)

BTEX

PAH

N43

3.997,70





N44

98.729,30





N46

81.625,50





N49

27.274,20





N54

1.348,36





N55

237.362,80





N56

1.384,75





N68

187.575,30





N70

117.098,70





N71

271.937,30





N72

133.338,00





N74

61.889,10





N83

4.841,60





N90

55.542,60





N91

2.822,50





N92

7.232,80





N93

4.475,80





N106

196.525,60





* - Valor acima do limite de intervenção da legislação.

Verificou-se que das 18 amostras de água subterrânea coletadas em poços
com a presença de fase livre de produto, apenas 07 amostras apresentaram
concentrações de BTEX e/ou PAHs acima dos valores de intervenção
estabelecidos na Resolução CONAMA 420/2009. Mesmo as amostras N44, N46,
N68 e N70 apresentando concentrações de TPHs 100 vezes superiores ao valor
de intervenção, não apresentaram concentrações relevantes de BTEX ou PAHs.
Todas as 18 amostras de água subterrânea apresentaram concentrações de TPH
total acima do valor de intervenção (600 µg/L).
A mesma comparação foi realizada com as 10 maiores concentrações de
TPH Total encontradas dentre as 100 amostras coletadas, conforme apresentado
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na

tabela

19,

desconsiderando

as

amostras

coletadas

em

poços

de

monitoramento com a presença de fase livre já apresentadas anteriormente.

Tabela 19: Amostras de água subterrânea com maiores concentrações de TPH Total.

Amostra

TPH Total (ppb)

BTEX

PAH

N69

295.742,02





N09

66.176,66





N11

42.769,84





N105

34.783,50





N64

24.778,70





N22

24.083,30





N86

20.188,30





N39

17.543,20





N25

17.529,00





N41

16.946,40





* - Valor acima do limite de intervenção da legislação.

Verificou-se que das 10 amostras com as maiores concentrações de TPH
Total verificadas, apenas 02 amostras apresentaram concentrações de BTEX e
PAHs acima dos valores de intervenção estabelecidos na Resolução CONAMA
420/09.
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6.2.3 Estudo da fase dissolvida em relação à composição do querosene de
aviação (JET A-1)

A presença da série de n-alcanos nas 100 amostras de água subterrânea
coletadas foi avaliada em relação à série padrão da amostra BA (água destilada
contaminada com querosene de aviação - JET A-1).
A figura 40 apresenta o número de amostras que apresentaram
concentrações detectáveis para a série de n-alcanos (C10 a C36), separados por
número de carbono dos compostos.

Figura 39: Série de n-alcanos para amostras de água subterrânea.
Fonte: Autor.
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Verificou-se que o intervalo da série de n-alcanos nas 100 amostras de água
subterrânea coletadas corresponde à série de n-alcanos verificada na amostra BA,
bem como na série de n-alcanos verificadas nas amostras de produto puro.
Ressalta-se que as 100 amostras de água subterrânea foram submetidas a
processos de degradação natural dos compostos, e mesmo assim mantiveram as
características da contaminação provocada por querosene de aviação (JET A-1),
mantendo os mesmos compostos, mas em menores concentrações.
6.2.4 Estudo da fase dissolvida degradada em relação aos diferentes
combustíveis estudados

Com o objetivo de demonstrar a diferença entre a contaminação em fase
dissolvida provocada pelo querosene de aviação (JET A-1) e o diesel, foram
submetidas à análise de TPH Finger Print três amostras de água subterrânea
provenientes de locais conhecidamente impactados por vazamento de diesel. Os
resultados foram comparados com amostras de água subterrânea impactadas por
JET A-1.
A tabela no apêndice E apresenta os resultados das análises de TPH Finger
Print em amostras de água subterrânea impactadas por diesel (amostras N2,
N110 e N89) e amostras impactadas por querosene de aviação (amostra N90,
N64 e N103). Para fins de comparação, dentre as 100 amostras de água
subterrânea coletadas em áreas com possível impacto por querosene de aviação
(JET A-1), foram escolhidas para comparação três amostras (N90, N64 e N103)
com concentração de TPH Total similares às amostras impactadas por diesel.
Nessa tabela foram identificados os seguintes aspectos:
 Concentração encontrada de n-alcanos;
 Concentração encontrada de HRP;
 Concentração encontrada de UCM;
 Concentração encontrada de HTP;
 Concentração da série de n-alcanos de C-10 a C-36;

A tabela 20 apresenta os principais dados dessa comparação.
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Tabela 20: Resultados de TPH Finger Print em amostras impactadas por JET A-1 e Diesel (µg/L).

Amostra

Impacto

n-alcanos

HRP

UCM

HTP

N2

Diesel

11.763,00

18.970,00

33.083,00

52.053,00

N90

JET A-1

9.761,53

20.482,10

35.060,50

55.542,60

N110

Diesel

1.876,90

4.822,10

20.111,80

24.933,90

N64

JET A-1

5.242,50

10.020,40

14.758,40

24.778,70

N89

Diesel

62,20

435,40

1.013,40

1.448,80

N103

JET A-1

21,10

250,20

1.340,40

1.590,60

A figura 41 compara as concentrações da série de n-alcanos entre as
amostras N2 (impacto por diesel) e N90 (impacto por querosene de aviação - JET
A-1).

Figura 40: Série de n-alcanos das amostras de água subterrânea contaminadas por diesel, N2 e
JET A-1, N90 em µg/L.
Fonte: Autor.

As figuras 42 e 43 apresentam os cromatogramas resultantes das análises
de TPH Finger Print nas amostras de água subterrânea N2 e N90.
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Figura 41: Cromatograma amostra de água subterrânea N2, contaminada por diesel.
Fonte: Laudo Analítico 11311MP004 Analytical Solutions (2009).

Figura 42: Cromatograma amostra de água subterrânea N90, contaminada por JET A-1.
Fonte: Laudo Analítico 14216MP001 Analytical Solutions (2010).

A figura 44 compara as concentrações da série de n-alcanos entre as
amostras N110 (impacto por diesel) e N64 (impacto por querosene de aviação JET A-1).

87

Figura 43: Série de n-alcanos das amostras N110, contaminada por diesel e N64, contaminada por
JET A-1 em µg/L.
Fonte: Autor.

As figuras 45 e 46 apresentam os cromatogramas resultantes das análises
de TPH Finger Print nas amostras de água subterrânea N110 e N64.

Figura 44: Cromatograma amostra de água subterrânea N110, contaminada por diesel.
Fonte: Laudo Analítico 14078MP008 Analytical Solutions (2010).
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Figura 45: Cromatograma amostra de água subterrânea N64, contaminada por JET A-1.
Fonte: Laudo Analítico 13112MP010 Analytical Solutions (2010).

A figura 47 compara as concentrações da série de n-alcanos entre as
amostras N89 (impacto por diesel) e N103 (impacto por querosene de aviação JET A-1).

Figura 46: Série de n-alcanos das amostras N89, contaminada por diesel e N103, contaminada por
JET A-1 m µg/L.
Fonte: Autor.

89

As figuras 48 e 49 apresentam os cromatogramas resultantes das análises
de TPH Finger Print nas amostras de água subterrânea N89 e N103.

Figura 47: Cromatograma amostra de água subterrânea N89, contaminada por diesel.
Fonte: Laudo Analítico 13128MP009 Analytical Solutions (2010).

Figura 48: Cromatograma amostra de água subterrânea N103, contaminada por JET A-1.
Fonte: Laudo Analítico 14331MP002 Analytical Solutions (2010).
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A análise apenas dos parâmetros n-alcanos totais, HRP, UCM e HTP não
possibilitam a diferenciação entre impacto provocado por querosene de aviação
(JET A-1) ou diesel, conforme pode ser verificado na tabela 20.
Contudo, avaliando-se a série de n-alcanos verificou-se claramente essa
diferenciação no impacto da água subterrânea provocada pelos dois produtos. As
amostras impactadas por diesel apresentaram concentrações detectáveis para
compostos formados com mais de 20 carbonos, enquanto as amostras
impactadas por querosene de aviação (JET A-1) apresentaram concentrações
detectáveis para compostos formados com menos de 18 carbonos.
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7. CONCLUSÕES

O presente trabalho atingiu seu principal objetivo demonstrando de forma clara
e simples que o parâmetro TPH (hidrocarbonetos totais de petróleo) é melhor
indicador de contaminação da água subterrânea por querosene de aviação (JET
A-1) do que os usualmente BTEX e PAHs, solicitados na grande maioria das
agências reguladoras.
Quando comparados aos padrões de referência nacionais, um conjunto de
100 amostras de água subterrânea impactadas com querosene de aviação, das
quais 96% apresentaram concentrações de TPH acima dos valores legais, apenas
13% apresentaram valores de BTEX acima dos valores legais e 11%
apresentaram valores de PAHs acima dos valores de referência. Estes dados
indicam que muitas das decisões podem estar sendo baseadas em informações
incompletas e de maneira inadequada, podendo proporcionar riscos à saúde
humana e ambientais. Por meio das análises de TPH Finger Print na água
subterrânea e em amostras de combustíveis puros, outros aspectos relevantes
puderam ser observados, sendo estes importantes da melhoria dos modelos
conceituais de áreas impactadas por combustíveis.
Foram submetidas à análise de TPH Finger Print quatro amostras de JET A-1
puro, sendo duas amostras de procedência nacional e duas amostras
provenientes dos continentes asiático e africano. Os resultados de TPH Finger
Print demonstraram características muito similares em relação aos compostos de
carbono entre essas diferentes amostras. Esse fato pode ser explicado pela alta
exigência em padrões de qualidade para a produção do combustível de aviação.
Os resultados das análises de TPH Finger Print demonstraram grande
similaridade nos resultados entre o produto puro e a fase dissolvida que ele
provoca na água subterrânea, principalmente em relação à presença na série de
n-alcanos e na relação entre as concentrações dos picos resolvidos e a mistura
complexa não-resolvidos.
A relação entre a mistura não resolvida (UCM) e a mistura resolvida (HRP)
demonstrou ser um bom indicador de degradação do combustível no meio em que
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se encontra. Essa relação, aliada a interpretação da concentração de n-alcanos
na amostra, demonstram as ações de oxidação e biodegradação dos compostos.
A proposta de utilização do TPH Finger Print para identificação do produto
causador da contaminação atingiu também o objetivo, uma vez que a
diferenciação entre amostras de água subterrânea contaminadas com querosene
de aviação (JET A-1) e amostras contaminadas com diesel foram realizadas com
sucesso,

possibilitando

a

identificação

do

combustível

que

causou

a

contaminação. Essa mesma caracterização foi realizada com amostras dos dois
produtos puros, demonstrando similaridade na presença das cadeias de carbonos
identificadas nas amostras analisadas.

7.1 Recomendações para trabalhos futuros

Considerando que a água subterrânea impactada por querosene de aviação
(JET A-1) não apresenta concentrações significativas de BTEX e PAHs, e sim
concentrações relevantes de TPH, a continuidade desse estudo deve considerar a
utilização das frações de petróleo identificadas pelo parâmetro TPH Finger Print
nas avaliações de risco à saúde humana e avaliações de risco ecológico. Dessa
forma poderão ser estabelecidas metas de remediação geoambiental para as
áreas impactadas por esses contaminantes que visem à proteção da saúde
humana e das comunidades biológicas.
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