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RESUMO

A intrusão de vapores de BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos)
em ambientes fechados decorre de uma série de processos físicos e químicos. As
fontes resultam da disposição de resíduos, indústrias, postos de combustíveis e
outros locais onde derivados de petróleo são manuseados. Concentrações de
vapores provenientes de fontes subsuperficiais migram através da zona não
saturada até atingir as edificações, sendo atenuadas neste percurso por diversos
parâmetros que caracterizam o meio físico das áreas avaliadas. Neste contexto, o
presente estudo é focado na percepção de que os parâmetros do meio físico,
específicos das áreas avaliadas, podem influenciar o resultado de cálculos
efetuados para estimar as concentrações esperadas para o interior das edificações a
partir da intrusão de vapores do solo. Para quantificar esta influência, foram
selecionados resultados de três investigações detalhadas realizadas em postos de
combustíveis no Estado de São Paulo, onde foram detectadas concentrações de
BTEX em fase dissolvida superiores aos valores de referência para a via de inalação
de vapores em ambientes fechados a partir de uma fonte em fase dissolvida. As
áreas selecionadas foram avaliadas inicialmente quanto a relevância do processo
segundo os padrões da DD Nº 263/2009 da CETESB. Posteriormente, os níveis de
risco obtidos foram comparados com os resultados das planilhas de cálculo da
US EPA (2002) e do software BioVapor da API (2009). Esta comparação indicou que
os parâmetros mais importantes para atenuar vapores de BTEX durante o processo
de migração através da zona não saturada foram o conteúdo de água presente no
solo e a profundidade da área fonte em relação a edificação avaliada. Considerando
estes resultados, a inclusão de parâmetros do meio físico específicos para as áreas
de interesse nas modelagens pode contribuir para reduzir as incertezas do método
utilizado atualmente no Estado de São Paulo para a avaliação da intrusão de
vapores em ambientes fechados.

Palavras Chaves: intrusão de vapores em ambientes fechados; parâmetros do meio
físico, BTEX; solos; águas subterrâneas e processo de transporte de vapores em
subsuperfície.

ABSTRACT
Influence of Physical Environmental Parameters on Reference Concentrations
for Vapor Intrusion of BTEX to Indoor Environments
The vapor intrusion of BTEX (Benzene, Toluene, Ethylbenzene and Xylenes)
compounds from subsurface to the buildings, results from a series of physical e
chemical processes. Sources of these compounds result from buried wastes,
industry, service stations and other places were petroleum derived hydrocarbons are
handled. Soil vapor concentrations from subsurface sources are transported through
unsatured zone until reach the buildings, being attenuated during this pathway for
several parameters that characterize the physical environment of evaluated sites. In
this context, this study is focused on perception that parameters from physical
environment could influence the results of calculations applied to estimate the
expected indoor air concentrations from soil vapor intrusion. To quantify this
influence, were selected results obtained from three detailed site investigation
performed at gas stations in São Paulo State, where were detected concentrations of
BTEX in dissolved phase above the reference values for indoor air inhalation from
subsurface source of dissolved phase. The relevance of this process in the selected
sites were initial evaluated according the standards described on DD Nº 263/2009
from CETESB. After this, the risk levels obtained were compared with the results
from US EPA (2002) spreadsheets and the software BioVapor from API (2009). This
comparison indicates that the most important parameter to attenuate BTEX vapors
during the transport process through unsatured zone are, in order, the soil moisture
content and the depth of vapors source. According this result, the inclusion of
physical environment parameters in the models could help to reduce the
uncertainties of the method currently applied in the State of São Paulo to evaluate
the soil vapor intrusion process to indoor air.

Keywords: soil vapor intrusion to buildings; physical environmental parameters,
BTEX; soil; groundwater and fate and transport of subsurface vapors.
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1

INTRODUÇÃO
O processo de migração de compostos químicos voláteis, na fase vapor, a partir

de uma fonte subsuperficial para o interior das edificações existentes na superfície é
conhecido como intrusão de vapores. Os compostos químicos voláteis presentes no
solo e na água subterrânea contaminada podem exalar vapores, que possuem
potencial para migrar através da camada de solo subsuperficial e, por meio de
trincas, fraturas e descontinuidades eventualmente existentes nas fundações, atingir
os ambientes internos, alterando a qualidade do ar no local.
Em casos extremos, os vapores acumulados no interior das edificações podem
representar riscos iminentes, como por exemplo, o de explosão. Entretanto, na maior
parte dos casos, são observadas apenas baixas concentrações de compostos
químicos de interesse, que em um longo tempo de exposição, podem incrementar o
risco da ocorrência de efeitos crônicos à saúde dos receptores que ocupam estes
espaços (US EPA, 2002).
A intrusão de vapores do grupo BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e
Xilenos) provenientes do solo e/ou da água subterrânea para ambientes fechados é
resultante de uma série complexa de processos físicos e químicos que ocorrem em
aterros sanitários, instalações industriais, postos de distribuição e armazenamento
de combustíveis e outros locais onde produtos derivados de petróleo são
armazenados, manuseados ou transportados.
A partir do reconhecimento da relevância desta via de exposição, diversas
agências ambientais reguladoras ao redor do mundo, solicitam a sua inclusão na
abordagem das análises de risco à saúde humana para áreas potencialmente
contaminadas pela presença de derivados de petróleo.
Atualmente, no Estado de São Paulo, a necessidade de adoção de medidas de
intervenção para postos e sistemas retalhistas de combustíveis é verificada a partir
de tabelas comparativas entre as concentrações detectadas nas amostras de solo e
água subterrânea, as concentrações máximas aceitáveis em função da distância
existente até o receptor, e os padrões legais aplicáveis. Esta comparação subsidia a
elaboração de mapas de risco, onde são determinadas as áreas que necessitam de
intervenção.
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Este método de análise, pode ser conservador, visto que variáveis importantes
associadas aos processos de atenuação que ocorrem durante o transporte dos
contaminantes entre a fonte de vapores e os ambientes alvos de estudo não são
incluídos nesta abordagem ou são tratadas de uma maneira genérica.
Entretanto, deve-se considerar, que a determinação ou quantificação destas
variáveis pode ser bastante onerosa e, em alguns casos, é tecnicamente inviável,
principalmente por possuírem uma grande variabilidade espacial e temporal.
Considerando estes aspectos, dados obtidos diretamente a partir de
amostragem de vapores em subsuperfície, em locais próximos ao ponto de
exposição, podem fornecer uma estimativa mais precisa a respeito das
concentrações subsuperficiais que possuem real potencial para atingir os receptores
presentes no interior dos ambientes fechados.
Entretanto, para que este processo seja consistente e represente de forma mais
precisa as reais condições das áreas avaliadas em termos de risco a saúde humana,
os resultados e as concentrações quantificadas diretamente em fase vapor devem
ser comparados a padrões adequados, estabelecidos em função dos parâmetros
físicos locais, além de características específicas dos receptores e das edificações
eventualmente existentes nas áreas impactadas, de forma a não superestimar os
riscos associados à presença de vapores nos ambientes fechados.
Neste contexto, o presente estudo é focado na percepção de que os
parâmetros do meio físico dos locais avaliados, tais como as características
geotécnicas do perfil de solo, natureza da contaminação, posicionamento da fonte
de vapores e edificações presentes na superfície, podem influenciar de forma
significativa o processo de intrusão de vapores em ambientes fechados, atenuando
concentrações de BTEX em fase vapor associadas a diversas faixas de
concentração em fase dissolvida.
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2

JUSTIFICATIVAS
A caracterização da influência dos parâmetros do meio físico, sobre os

processos envolvidos na intrusão de vapores de BTEX provenientes de
subsuperfície para ambientes fechados, deverá permitir uma redução das incertezas
inerentes ao método aplicado atualmente para esta abordagem no Estado de São
Paulo.
Esta abordagem específica poderá auxiliar na seleção de técnicas mais
eficientes, sustentáveis e economicamente viáveis para mitigação dos riscos
associados à exposição dos receptores à inalação de vapores de BTEX em
ambientes fechados.
Além dos aspectos sociais e econômicos, o estudo proposto deverá trazer
benefícios científicos em termos da ampliação de conhecimento sobre os processos
envolvidos nesta problemática, sensivelmente menos conhecidos sob o aspecto da
dinâmica de transporte dos vapores de BTEX e da sensibilidade das variáveis
importantes associadas aos processos de atenuação durante o transporte dos
contaminantes entre a fonte de vapores e os ambientes fechados alvos de estudo.
Esta sistemática deverá beneficiar o processo de investigação de áreas
impactadas pela presença de hidrocarbonetos derivados do petróleo não só no
Estado de São Paulo, mas também em outros estados do Brasil que possuam
problemas similares.
Salienta-se que os dados utilizados foram obtidos a partir de projetos
executados em cooperação com a AECOM do Brasil Ltda., e a incorporação dos
resultados e as interpretações do estudo no relatório final foram condicionados à
necessidade de ocultação e/ou codificação das localizações geográficas precisas
das ocorrências analisadas.
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3

OBJETIVOS
Os objetivos foram subdivididos em geral e específicos:

3.1

Objetivo Geral
O objetivo geral do presente estudo é verificar a influência de parâmetros do

meio físico, específicos das áreas de interesse, sobre as concentrações de BTEX
modeladas para fase vapor, durante o processo de avaliação da intrusão de vapores
provenientes de fontes subsuperficiais para ambientes fechados.
3.2

Objetivos Específicos
Os principais pontos a serem estudados envolvem:
a) revisão conceitual dos processos envolvidos no transporte de vapores a
partir de fontes subsuperficiais de contaminação, até sua intrusão em
ambientes fechados;
b) avaliação dos métodos atualmente disponíveis para determinação das
concentrações de contaminantes diretamente em amostras de vapor do
subsolo;
c) análise da sensibilidade das variáveis utilizadas nas modelagens de
transporte de vapores a partir da fonte até sua intrusão em ambientes
fechados;
d) cálculo de valores de referência específicos para sítios localizados no
Estado de São Paulo, utilizando a parametrização estabelecida no
documento Ações Corretivas Baseadas em Risco (ACBR) Aplicadas a
Áreas Contaminadas com Hidrocarbonetos Derivados de Petróleo e
Outros Combustíveis Líquidos – Procedimentos (CETESB, 2001);
e) comparação entre o método utilizado atualmente no Estado de São Paulo,
em relação a modelos que incorporam variáveis especificas dos sítios
avaliados e o potencial de biodegradação aeróbia na zona não saturada.
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4

DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA E APLICAÇÕES
O reconhecimento da relevância da via de exposição relacionada ao processo

de migração de vapores subsuperficiais para ambientes fechados tem sido tema de
debate entre as comunidades científicas e regulatórias há mais de duas décadas.
Inicialmente, o foco das pesquisas estava limitado ao mapeamento da distribuição
de contaminantes, da migração de radônio naturalmente presente nos solos e de
gases provenientes de aterros sanitários para ambientes fechados (MCHUGH &
NICKELS, 2008).
No início dos anos 90, o processo de intrusão de vapores em ambientes
fechados atraiu o interesse das agências ambientais norte americanas durante a
implementação dos conceitos definidos por meio das ações corretivas baseadas em
risco a saúde humana (Risk Based Corrective Action) em áreas sob processo de
reabilitação, a partir da publicação do modelo de Johnson e Ettinger (1991).
O modelo de Johnson e Ettinger (1991), implementou algumas funções
originalmente utilizadas nos modelos de intrusão de radônio para representar os
fluxos difusivo e advectivo a partir de uma fonte subsuperficial de contaminação para
o ar no interior dos ambientes fechados. Os resultados deste modelo fornecem um
fator de atenuação (α), considerando a profundidade da fonte de vapores e as
características geotécnicas específicas das áreas avaliadas. A partir da utilização
dos fatores de atenuação específicos, são estimadas as concentrações de vapores
esperadas para o ar interno, possibilitando uma avaliação da exposição a estas
concentrações em termos de risco a saúde humana.
Na segunda metade da década de 1990, os órgãos ambientais estaduais norte
americanos e a US EPA (US EPA, 2002) utilizaram o modelo de Johnson e Ettinger
(1991), associado a algumas premissas conservadoras para calcular níveis alvos
baseados em risco para a água subterrânea, de forma a prever o grau de exposição
dos receptores ao ar interno impactado pela presença de compostos orgânicos
voláteis provenientes de fontes subsuperficiais.
Posteriormente, no final da década de 1990, a intrusão de vapores atraiu a
atenção pública nos Estados Unidos quando em duas áreas localizadas no
Colorado, que apresentavam plumas de contaminação na água subterrânea, foram
detectadas concentrações de solventes organoclorados no ar interno superiores aos
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níveis alvo estabelecidos. Principalmente em função do cenário avaliado nestas
áreas, a divisão de ações corretivas do Office of Solid Waste and Emergency
Response (OSWER) desenvolveu e divulgou um guia suplementar em 2001 para
facilitar a avaliação da intrusão de vapores (MCHUGH & NICKELS, 2008).
A partir de 2002, a US EPA passou a limitar a utilização de modelagens para
avaliação da relevância da via de exposição relacionada à intrusão de vapores em
ambientes fechados, recomendando a utilização de dados obtidos em campo,
durante avaliações focadas na quantificação de concentrações em fase vapor.
Atualmente, diversos estados norte americanos (Califórnia, Oregon, Washington,
Idaho, Montana, Wyoming, Colorado, Dakota do Sul, Nebraska, Kansas, Missouri,
Minnesota, Louisiana, Alabama, Wisconsin, Michigan, Indiana, Ohio, Pensilvânia,
Nova Iorque, Maine, Nova Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut,
Nova Jersey, Delaware, Maryland, Virginia e Carolina do Norte) possuem métodos
próprios para avaliação da intrusão de vapores, com abordagem similar a
recomendada pela USEPA (NEW JERSEY, 2005).

Embora a US EPA (US EPA, 2002), tenha limitado o uso de modelos
preditivos, o modelo de Johnson e Ettinger (1991) ainda é amplamente utilizado
para a avaliação da intrusão de vapores em ambientes fechados a partir de fontes
subsuperficiais (MCHUGH; NICKELS, 2008).
O Estado de São Paulo, possui uma diretriz própria para avaliação desta via de
exposição, que incorpora o modelo de Johnson e Ettinger (1991). Os procedimentos
para a avaliação do processo de intrusão de vapores estão previstos no atual roteiro
para execução de investigação detalhada e elaboração de plano de intervenção em
postos e sistemas retalhistas de combustíveis, divulgado pela CETESB - Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo a partir da Decisão de Diretoria Nº 263/2009,
publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 20 de outubro de 2009
(CETESB, 2009).
Em linhas gerais, a partir do mapeamento da distribuição espacial das plumas
de contaminação obtidas durante a etapa de investigação detalhada, são elaborados
mapas de risco, apresentando curvas de isoconcentração correspondentes a todas
CMAs (concentrações máximas aceitáveis) que foram superadas. Nos mapas de
risco elaborados para os cenários de exposição relativos à inalação de vapores
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provenientes do solo e das águas subterrâneas, os limites da curva de
isoconcentração da CMA são ampliados em 10 metros, definindo assim uma área de
restrição para presença de receptores sujeitos a esta via de exposição. Caso
existam edificações e receptores ocupando espaços dentro dos limites definidos pela
área de restrição, medidas de intervenção deverão ser adotadas com objetivo de
reduzir as concentrações nas áreas fonte ou nos pontos de exposição até níveis
aceitáveis definidos a partir da planilha de avaliação de riscos da CETESB.
Atualmente, independentemente dos parâmetros específicos da área, a máxima
concentração de benzeno aceitável em fase dissolvida para um cenário de ocupação
residencial (considerando um adulto típico) é de 272 µg/L enquanto para um cenário
de ocupação comercial é de 892 µg/L. Caso existam edificações ocupadas por
algum destes tipos de receptores dentro dos limites do mapa de risco
correspondente a CMA, deve-se elaborar um plano de intervenção com objetivo de
reduzir as concentrações detectadas para níveis considerado aceitáveis (incremento
de risco de 1,00E-05 para compostos carcinogênicos e quociente de risco de 1,00
para efeitos tóxicos).
Provavelmente, este método de análise, seja conservador, visto que variáveis
importantes associadas aos processos de atenuação que ocorrem durante o
transporte dos contaminantes entre a fonte de vapores e os ambientes alvos de
estudo não são incluídos nesta abordagem ou são tratadas de uma maneira
genérica (biodegradação aeróbia, profundidade no nível d’água, fração de carbono
orgânico no solo, porosidade do meio, etc.).
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5

REVISÃO CONCEITUAL
O processo de migração de compostos químicos voláteis a partir de uma fonte

subsuperficial para o interior das edificações existentes na superfície é conhecido
como intrusão de vapores. Os compostos químicos voláteis presentes no solo e na
água subterrânea contaminada podem exalar vapores, que possuem potencial para
migrar através da camada de solo subsuperficial não saturado e, por meio de trincas,
fraturas

e

descontinuidades

eventualmente

existentes

nas

fundações

das

edificações, atingir os ambientes internos, alterando a qualidade do ar no local. A
Figura 01 apresenta a base conceitual do processo e as relações entre os principais
parâmetros envolvidos.

Figura 01 – Base conceitual do processo de migração de vapores subsuperficiais para
ambientes internos e as relações entre os principais parâmetros envolvidos
Fonte: Modificado de API 2005

Em casos extremos, os vapores acumulados no interior dos ambientes podem
representar riscos iminentes, como por exemplo, o de explosão (Fotografia 01).
Entretanto, na maior parte dos casos, são observadas apenas baixas concentrações
de compostos químicos de interesse, que em um longo tempo de exposição, podem
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incrementar o risco da ocorrência de efeitos crônicos a saúde dos receptores que
ocupam estes espaços (US EPA, 2002).
Neste capítulo, serão apresentadas as características físico-químicas dos
compostos BTEX relevantes ao
a processo de intrusão de vapores,
res, variáveis do meio
físico que podem condicionar o processo e mecanismos de atenuação de vapores
que ocorrem na zona não saturada. Adicionalmente, serão apresentados métodos
atualmente disponíveis para investigar a ocorrência
ocorrência de vapores de BTEX em
subsuperfície.

Fotografia 01 – Combustão de gases e vapores provenientes de uma fonte subsuperficial
Fonte: Tomlinson (2008)

5.1

Compostos do grupo BTEX

Os compostos do grupo BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno
Etilbenzeno e Xilenos) quando
presentes
resentes no solo ou na água subterrânea contaminada,
contaminada podem exalar vapores, com
potencial para migrar através da coluna de solo subsuperficial,
subsuperficial, atingindo a superfície
do terreno ou o interior de ambientes fechados eventualmente presentes. Nestas
condições, a magnitude do transporte dos compostos em fase vapor é condicionada
por uma variedade de processos físico-químicos
fí
tais, como: gradientes de pressão e
concentração, alterações nas
na condições de saturação do solo, mudanças nas
propriedades físicas e químicas
química da água e dos vapores, intervenções na superfície
dos terrenos e, em função das propriedades físico-químicas
físico químicas dos compostos
c
químicos de interesse. A Figura 02,, ilustra a representação da estrutura dos BTEX.
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A seguir, será apresentada uma descrição das propriedades
propriedades físico-químicas
físico
dos compostos BTEX relevantes a este processo,
processo, incluindo o modo de ocorrência,
principais formas de liberação ao meio ambiente e o comportamento esperado em
sistemas aquíferos.

Figura 02 – Representação da estrutura dos BTEX
Fonte: Mazzuco (2004)

5.1.1 Benzeno (C6H6)
O Benzeno (C6H6), ocorre naturalmente como composto do carvão e do
petróleo cru. Na indústria, é utilizado principalmente como intermediário da síntese
de produtos químicos tais como, estireno, detergentes, pesticidas,
pesticida
plásticos,
indústria
stria farmacêutica, aditivo de combustível, solventes, indústria de borracha e na
preparação de tintas.
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A liberação do benzeno no meio ambiente, em geral, está associada a
atividades de refino, processamento, armazenamento e distribuição de combustíveis
e derivados do petróleo. Processos industriais e emissões provenientes de
automóveis são consideradas como as principais fontes de liberação de benzeno ao
meio ambiente. Também podem ocorrer emissões em aterros de resíduos e em
ocorrências

naturais

como

atividade

vulcânica

e

queimadas

de

florestas

(RAIS, 2009a).
Emissões de benzeno também podem ser detectadas a partir de alguns
produtos de uso residencial, como por exemplo carpetes texturizados, cola de
carpete e detergentes líquidos. Este composto também ocorre na fumaça do cigarro
e em refrigerantes, como resultado da reação entre os ácidos benzóico e ascórbico,
também conhecido como vitamina C (MINAS GERAIS, 2010).
Com relação às propriedades físico-químicas, o benzeno faz parte do grupo
dos hidrocarbonetos monoaromáticos, assim como o tolueno, etilbenzeno e os três
xilenos orto, meta e para, chamados compostos BTEX.
Nas condições normais de temperatura e pressão, o benzeno é um líquido
incolor. Possui odor característico, ponto de ebulição relativamente baixo (80,1 ºC) e
uma

elevada

pressão

de

vapor

(95,2

mm Hg)

e

Constante

de

Henry

(5.5x10-3 atm-m3/m à 20º), o que provoca a sua rápida evaporação à temperatura
ambiente. É altamente inflamável e moderadamente solúvel em água (1,780 mg/L),
mas miscível com a maioria dos outros solventes orgânicos. Possui densidade de
0,88 g/L e peso molecular 78,11 g/mole (RAIS, 2009a).
Segundo Fetter (1980), o benzeno é classificado como poluente de alta
mobilidade na água e solo. Possui coeficiente de partição no carbono orgânico (Koc)
entre 60-97 mL/g, o que torna este composto altamente móvel no solo. Entretanto, o
coeficiente de partição octanol-água do benzeno (Kow), relacionado à sua
bioconcentração (Kow 2.13-2.15), pode ser considerado baixo.
Outro aspecto importante é que a adsorção do composto benzeno na
subsuperfície aumenta, à medida que aumentam os teores de matéria orgânica do
solo. A Tabela 02, apresenta um sumário das principais características físicas e
químicas do benzeno.
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Segundo Finotti, Caecedo e Rodriguez (2001), quando derramado no solo,
grande parte irá evaporar. Como apresenta um valor baixo do coeficiente de partição
no carbono orgânico, tem pouca tendência em ser adsorvido pela matéria orgânica,
apresentando alta mobilidade. Assim, além de evaporar, parte infiltra no solo
podendo alcançar a água subterrânea.
Quando derramado diretamente na água a volatilização também se dá de
forma rápida. Tem pouca tendência a se adsorver aos sedimentos, a bioacumular ou
hidrolisar. Tende a se biodegradar em condições aeróbias (SANTOS,1996). Em
situações de água gelada, baixo nível de nutrientes ou outras condições nas quais a
volatilização e a biodegradação ficam limitadas, a fotodegradação pode ser uma
fonte significativa de remoção do benzeno.
Na atmosfera o benzeno não é susceptível à fotólise, mas reage com radicais
hidroxila produzidos por processos fotoquímicos. Pode ser removido da atmosfera
através da solubilização na água da chuva, voltando assim para a água ou para o
solo (FINOTTI; CAECEDO; RODRIGUEZ, 2001).
A exposição ao benzeno, pode resultar em efeitos agudos ou crônicos à saúde
humana. As principais vias de exposição estão associadas à inalação de vapores
presentes no ar, próximo aos locais onde existem atividades relacionadas ao
processamento, armazenamento e distribuição de combustíveis, além de locais onde
existe o tráfego intenso de automóveis.
Outra via significativa de exposição está relacionada à ingestão e ao contato
dermal com a água subterrânea e o solo contaminado, que geralmente ocorre
durante a lavagem de veículos em postos de serviço.
Segundo a US EPA, o benzeno é reconhecido como composto carcinogênico
(categoria A), para todas as rotas de exposição, baseado em estudos ocupacionais
que demonstraram o aumento da incidência de vários tipos de leucemia em adultos
expostos. A World Health Organization – International Agency for Research on
Cancer, classifica o benzeno como Grupo 1, carcinogênico humano. Em estudos
experimentais realizados com animais, demonstrou também ser genotóxico (causa
danos ao DNA) (RAIS, 2009a).
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5.1.2 Tolueno (C6H5CH3)
O tolueno, também conhecido como metilbenzeno e fenilmetano, é isolado
através da destilação do petróleo e do alcatrão de carvão. No entanto, a maioria do
tolueno produzido permanece como uma mistura de benzeno, tolueno e xilenos, que
é utilizada como aditivo na gasolina para aumento da octanagem (RAIS, 2009b).
O principal uso do tolueno isolado é na produção do benzeno, também sendo
utilizado como matéria prima para a produção de solventes, tintas, produtos para
limpeza, produção de nylon, plásticos e poliuretanos, cloreto benzílico, ácido
benzóico, fenol, cresóis, vinil tolueno, TNT, e diisocianato de tolueno. No passado, o
tolueno também foi utilizado como agente em medicamentos (FINOTTI; CAECEDO;
RODRIGUEZ, 2001).
O tolueno é liberado ao meio ambiente principalmente por meio da gasolina,
tanto durante seu transporte e armazenamento, quanto por meio de combustão.
Outra forma de entrada no ambiente é por meio do uso de solventes à base de
tolueno. Também é liberado ao ambiente por meio da fumaça do cigarro.
Como características físicas e químicas, o tolueno é um líquido incolor, com
odor agridoce, ponto de ebulição a 110,6 ºC, pressão de vapor 28,80 mm Hg e
Constante de Henry 0,0063 atm-m3/mol, o que confere ao composto grande
volatilidade. É altamente inflamável, relativamente solúvel em água (526 mg/L),
possui densidade igual a 0,8669 g/mL a 20°C e peso molecular 92,15. A Tabela 02,
apresenta um sumário das principais características físicas e químicas do tolueno.
Em derramamentos no solo e na atmosfera, o tolueno apresenta um
comportamento muito similar ao do benzeno. Na água o tolueno também se perde
por volatilização ou por biodegradação. Não é sujeito à hidrólise nem fotólise, não
adsorve aos sedimentos e não tende a bioconcentrar em organismos aquáticos. Na
água subterrânea, a biodegradação em condições aeróbias é relativamente rápida,
ocorrendo em poucos dias. Entretanto, se a concentração for muito alta, pode ser
tóxico

para

os

micro-organismos,

dificultando

a

biodegradação

(FINOTTI;

CAECEDO; RODRIGUEZ, 2001).
Segundo a US EPA, o tolueno não é reconhecido como composto
carcinogênico em humanos (categoria D).
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5.1.3 Etilbenzeno (C6H5C2H5)
O etilbenzeno ocorre naturalmente como composto do petróleo cru e no
alcatrão de carvão. Também pode ser produzido durante a queima incompleta de
madeiras e na fumaça do cigarro.
Industrialmente, é utilizado como precursor na obtenção do estireno. Também
é comumente utilizado na fabricação de borrachas sintéticas, tintas, pesticidas e em
combustíveis automotivos e para aviação (RAIS, 2009c).
A liberação de etilbenzeno ao meio ambiente ocorre principalmente em áreas
densamente industrializadas e com alto tráfego de veículos. Pode ocorrer também
de forma pontual em aterros sanitários, durante sua produção industrial, utilização,
transporte e em eventuais vazamentos.
Em condições normais de pressão e temperatura, o etilbenzeno é líquido
incolor, com odor adocicado e similar ao da gasolina. Possui ponto de ebulição a
136,2ºC,

pressão

de

vapor

9,5328 mm Hg

e

Constante

de

Henry

0,00788 atm-m3/mol, o que confere ao composto grande volatilidade. É altamente
inflamável, relativamente solúvel em água (169 mg/L), possui densidade igual a
0,8626 g/mL a 20°C e peso molecular 106,17 g/mol (RAIS, 2009). A Tabela 02,
apresenta um sumário das principais características físicas e químicas do
etilbenzeno.
Durante um evento de vazamento, o etilbenzeno tende a volatilizar com
rapidez, devido ao alto valor de sua constante de Henry. Sua moderada solubilidade
e também moderada tendência a adsorver ao solo indicam que o etilbenzeno pode
ser lixiviado até a água subterrânea. É biodegradável e, segundo algumas linhas de
evidência, não tende a bioacumular.
A degradação natural foi observada na água subterrânea no prazo de poucos
dias, mas, não foi observada em condições denitrificantes ou anaeróbias. É
resistente a hidrólise. Na atmosfera reage com radicais de hidroxil e parte retorna
para o solo e para as águas através da chuva (FINOTTI; CAECEDO; RODRIGUEZ,
2001).
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As principais vias de exposição ao etilbenzeno estão associadas à inalação de
concentrações presentes no ar atmosférico, principalmente em locais com grande
densidade de fluxo de veículos, e, em áreas industriais onde ocorrem a queima de
produção ou estocagem de combustíveis.
Assim como o benzeno, outra via significativa de exposição está relacionada à
ingestão e ao contato dermal com o solo e a água subterrânea contaminada, que
geralmente tem como fonte, vazamentos em utilidades e tanques subterrâneos de
armazenamento de combustíveis, além de aterros de resíduos.
Segundo a International Agency for Research on Cancer o etilbenzeno é
classificado como possível agente carcinogênico em humanos.

5.1.4 Isômeros de Xilenos (C6H4 (CH3)2)
O termo xilenos refere-se ao conjunto de compostos dimetil benzeno, onde a
diferença é a posição relativa dos radicais metil. Esse conjunto de compostos
também é conhecido como xilol. Os compostos são o orto-xileno, meta-xileno e paraxileno.
Os isômeros de xilenos ocorrem naturalmente como compostos do petróleo cru
e no alcatrão de carvão. É um componente natural de várias plantas, sendo também
liberado quando de sua combustão (RAIS, 2009d).
Industrialmente, os isômeros de xilenos são utilizados como aditivo à gasolina.
Também são empregados como solventes, particularmente nas indústrias de
fabricação de tintas para a imprensa e nos ateliês de pintura. Alguns agrotóxicos
também apresentam concentrações de xilenos.
Assim como os demais compostos do grupo BTEX, os isômeros de xilenos são
liberados ao meio ambiente principalmente por meio da gasolina, tanto durante seu
transporte e armazenamento, quanto por meio de combustão.
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Em condições normais de pressão e temperatura, os xilenos são líquidos
incolores. Possuem ponto de ebulição entre 139 e 144 ºC, pressão de vapor entre
8,27 e 3,93 mm Hg e Constante de Henry entre 0,0052 e 0,0053 atm-m3/mol, o que
confere ao composto grande volatilidade. É altamente inflamável, relativamente
solúvel em água (entre 106 e 162 mg/L), possui densidade entre 0,8565 e
0,8755 g/mL a 20°C e peso molecular entre 106,16 e 106,6 (RAIS, 2009d). A
Tabela 01, apresenta um sumário das principais características físicas e químicas
dos xilenos.
Quando derramado no solo, apresenta grande volatilização, mas, uma parte
infiltra podendo alcançar a água subterrânea. No solo é relativamente móvel, sendo
sua adsorção de moderada a baixa. Apesar de ser sujeito à degradação natural, de
acordo com estudos laboratoriais, pode persistir durante vários anos na água
subterrânea (US EPA, 2002). Foram reportados também biodegradação em
condições anaeróbias denitrificantes (HOWARD, 1990). Segundo a US EPA, os
isômeros de xilenos não são reconhecidos como compostos carcinogênicos em
humanos (categoria D).
Tabela 01 – Sumário das principais características físicas e químicas dos compostos
BTEX
Compostos
Propriedades

Benzeno

Ponto de Ebulição ºC
Pressão de Vapor (mm Hg)
o

3

Constante de Henry (à 25 C) (atm-m /mol)
Solubilidade (mg/L)
Densidade do liquido
Densidade relativa da mistura vapor/ar a 20°C (ar=1)

Tolueno

Etilbenzeno

Xilenos -m

Xilenos -o

80,09

110,6

136,2

139

144

138

96,6614

28,8084

9,5329

8,2749

3,9305

8,0016

0,0056

0,0063

0,0079

0,0052

0,0053

0,0053

1790

526

169

161

106

162

0,8765

0,8623

0,8626

0,8598

0,8755

0,8565

1,2

3,2

3,7

3,7*

Limite Inferior Explosividade do Vapor

1,2%

1,2%

1,0%

1,0%*

Limite Superior de Explosividade do Vapor

7,8%

7,1%

7,0%

7,0%*
567*

Temperatura de auto-ignição ºC

Xilenos –p

500

480

464

Ponto de Fulgor ºC

-11,11

4,4

17 a 25

Peso Molecular

78,11

92,14

106,17

106,16

31*
106,16

106,6

Koc

61,7

140

204

196

241

311

Log Kow

2,13

2,73

3,15

3,2

Não Estabelecido

Não Estabelecido

* - Valores médios para isômeros de xilenos
Fonte: RAIS (2009)
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5.1.5 Fontes de Vapores
A premissa inicial para elaboração do modelo conceitual para processo de
intrusão de vapores em ambientes fechados é a existência de uma área fonte. Em
geral, a fonte de vapores pode ser caracterizada pela presença de substâncias
químicas voláteis com massa ou concentrações suficientes para representar um
risco em potencial para a via de inalação em ambientes fechados. Esta definição
inclui a presença de compostos voláteis em fase livre, fase dissolvida na água
subterrânea, fase residual ou adsorvida às partículas de solo, nos espaços intra e
intergranulares, fraturas, descontinuidades, estruturas planares (ex. contato entre
camadas litológicas distintas, espelho de falhas, contatos geológicos) e outras
descontinuidades presentes no solo ou nas rochas existentes na área em estudo.
Para derivados de petróleo, os vapores formados, por serem mais densos que o
ar, irão se espalhar ao longo da superfície atingida, e poderão se acumular em
concentrações que oferecem riscos a curto prazo (ex. explosões ou efeitos agudos a
saúde humana) ou incômodos devido à geração de odores (JOHNSON, 2002).
Neste cenário, as fontes de vapores podem estar relacionadas a presença de
aterros sanitários, instalações industriais, postos de distribuição e armazenamento
de combustíveis (foco para avaliação no presente estudo) e outros locais onde
produtos derivados de petróleo são armazenados, manuseados ou transportados.

5.2

Variáveis do Meio Físico

5.2.1 Perfil de solo
Os materiais geológicos podem afetar a mobilidade dos vapores de BTEX e
precisam ser adequadamente caracterizados e mapeados para avaliar e detalhar a
presença de barreiras geológicas (camadas de textura fina com elevado conteúdo
de umidade), caminhos preferenciais (fraturas verticais com aberturas significativas),
ou materiais com potencial para aumentar ou retardar o transporte de vapores.
Tipicamente estes dados são obtidos por meio de perfis de descrição de sondagens,
inspeção visual e determinação laboratorial de propriedades geotécnicas como
porosidade, umidade, fração de matéria orgânica e distribuição granulométrica (NEW
JERSEY, 2005).
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Em processos de avaliação da relevância da via de intrusão de vapores
subsuperficiais em ambientes fechados, tipicamente são avaliados os seguintes
parâmetros relacionados ao perfil de solo local:
•

porosidade (total e efetiva) do meio;

•

conteúdo volumétrico de água presente no solo;

•

fração de carbono orgânico presente no solo;

•

densidade total do solo; e,

•

condutividade hidráulica do meio poroso.

A incorporação de técnicas provenientes da geotecnia para amostragem
indeformada em profundidade (amostradores de parede fina tipo Shelby,
amostragem em bloco, etc.) e de ensaios de campo para classificação geotécnica
dos solos e determinação da posição dos níveis d’água do subsolo (ensaio CPTU),
tem incrementado modernamente a determinação desses dados.

5.2.2 Condições Climáticas
As influências das condições climáticas sobre o processo de transporte de
vapores em subsuperfície são bastante complexas e de difícil previsão, entretanto,
em algumas situações, podem vir a modificar de forma significante a magnitude
deste processo.
As condições de pressão e temperatura do meio, exercem influência direta
sobre o processo de partição de compostos voláteis para fase vapor (definida pelas
Leis de Henry e Raoult), sendo esperada uma relação (diretamente proporcional, no
caso da temperatura e inversamente proporcional, no caso da pressão) entre a
variação destes parâmetros e a magnitude do processo. Ou seja, maiores taxas de
migração podem ser esperadas durante os períodos mais quentes do ano e
menores taxas nos períodos de maiores pressões atmosféricas.
De forma similar, taxas mais elevadas de despressurização nas construções e,
consequentemente de migração de vapores através da camada de solo não
saturado, também seriam esperadas nos períodos mais quentes, devido ao “efeito
chaminé” no interior das edificações.
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O conteúdo de umidade presente no perfil de solo também influencia
grandemente, visto que a saturação do meio poroso (ex. aquífero livre) pode
representar uma barreira para a migração de vapores. Desta maneira, maiores taxas
de migração seriam esperadas durante períodos mais secos do ano.
Entretanto, a dificuldade para prever o nível de influência sobre a magnitude do
processo de transporte de vapores se deve ao fato de que não existe uma relação
simples entre este processo e a variação deste conjunto de fatores.
Esta situação pode ser melhor exemplificada quando observadas as condições
climáticas predominantes no Estado de São Paulo. Os períodos mais quentes, são
também os chuvosos, com o perfil de solo mais saturado em umidade, o que diminui
a percolação de gases e vapores. Já, durante períodos mais frios, (mais secos, no
Estado de São Paulo), ou, em condições em que o solo da zona não saturada
apresente um maior teor de umidade, a taxa esperada de migração de vapores em
subsuperfície seria relativamente menor. Como consequência, o solo relativamente
mais úmido, presente abaixo das construções avaliadas, poderia reduzir a taxa de
transporte de vapores.
Durante períodos mais chuvosos, as frentes de recarga de águas subterrâneas
podem induzir o fluxo advectivo de vapores. Além disso, o alto teor de umidade pode
reduzir o fluxo de oxigênio proveniente da atmosfera para subsuperfície, reduzindo
portanto, o processo de biodegradação aeróbia de hidrocarbonetos na zona não
saturada (NEW JERSEY, 2005).
A influência de fatores sazonais sobre a ventilação do interior das construções
também é difícil de ser prevista: por exemplo, durante os períodos mais frios do ano
a ventilação natural através de portas ou janelas pode ser reduzida, diminuindo a
diluição dos vapores eventualmente provenientes de subsuperfície. Tais variações
também podem ser significativas em um espaço temporal menor, como por exemplo,
variações diurnas de temperatura.
É válido salientar que a amplitude das variações sazonais, especialmente de
temperatura, diminuem com o aumento da profundidade, podendo em algumas
situações onde o nível d’água médio do aquífero livre local é profundo, ser
insignificante ou nula (NEW JERSEY, 2005).
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5.2.3 Características construtivas das edificações
O processo de intrusão de vapores subsuperficiais em ambientes fechados pode
ocorrer devido a uma série de fatores, incluindo mudanças barométricas, velocidade
do vento, correntes térmicas ou despressurização do ambiente pela ação de
exaustores de ar e etc. Conceitualmente, edificações com diferentes tipos de
estruturas em contato com o solo, podem levar a diferentes processos para intrusão
de vapores. Por exemplo, para casas com a presença de porões, seriam esperadas
taxas mais elevadas de fluxo advectivo de vapores, devido a maior taxa de
despressurização e superfície de contato com o subsolo, enquanto em construções
instaladas sobre palafitas, a ventilação existente entre o piso e o subsolo é maior,
aumentando a taxa de mistura com o ar externo, consequentemente diminuindo a
taxa de intrusão de vapores.
Entretanto, os processos de intrusão de vapores, podem ocorrer, qualquer que
seja o layout da edificação avaliada, até mesmo quando o pavimento aparenta estar
livre de fissuras ou descontinuidades.
A Figura 03, ilustra os principais tipos de construções consideradas durante a
avaliação da intrusão de vapores subsuperficiais em ambientes fechados.
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Figura 03 – Tipos básicos de construções consideradas na avaliação do processo de
intrusão de vapores em ambientes fechados
fec
Fonte: Modificado de API 2005

Em algumas situações, durante a construção, são instaladas barreiras
mecânicas de material plástico ou asfáltico,, que podem reduzir o transporte
advectivo de vapores (Fotografia
Fotografia 02).. Porém, se as barreiras não forem instaladas
ins
de maneira apropriada, o fluxo difusivo de vapores através de pequenas perfurações
pode ser significativo.

Fotografia 02 – Instalação de barreira asfáltica
Fonte: Hers (2010)
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Construções intrinsecamente seguras são limitadas àquelas instaladas sobre
palafitas (comuns em locais sujeitos a inundações periódicas), onde os vapores
provenientes de subsuperfície são diluídos na atmosfera antes de atingir o interior
dos ambientes fechados. Entretanto, este tipo de edificação não é comum no Estado
de São Paulo, onde predominam construções nas quais a laje de piso é instalada
diretamente sobre o solo.
Quando os vapores subsuperficiais atingem o interior das construções, a
ventilação e as trocas de ar irão resultar em uma mistura, por meio da diluição das
concentrações provenientes do subsolo com o ar presente nos ambientes fechados.
Do ponto de vista das modelagens matemáticas, é comumente assumido que a
distribuição das concentrações no ambiente fechado é uniforme.
É importante que durante a elaboração do modelo conceitual, sejam levantados
dados relacionados à idade da construção, tipo de pavimento, presença de
utilidades subterrâneas que venham a representar caminhos preferenciais, layout e a
distancia (lateral e vertical) em relação à fonte de vapores.

5.2.4 Concentrações de Background
Durante a avaliação do processo de intrusão de vapores, deve ser considerada
a eventual influência de concentrações de background, tanto de fontes externas
quanto proveniente de fontes existentes no interior das construções avaliadas. Tais
fontes podem contribuir para a presença compostos químicos de interesse em
concentrações detectáveis, ou, até mesmo, superiores aos padrões ambientais
utilizados como referencia de qualidade. A avaliação da eventual presença de
concentrações de background é importante, especialmente quando são avaliadas
baixas concentrações, que, durante um longo tempo de exposição podem
representar um incremento no risco da ocorrência de efeitos crônicos à saúde dos
receptores que ocupam os espaços fechados.
Potenciais fontes presentes no ambiente fechado incluem produtos para
limpeza, produtos de consumo e materiais de construção. A Tabela 02 apresenta um
sumário relacionando as fontes potenciais para liberação de BTEX nos ambientes
fechados.
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Fontes

externas

para

emissão

de

contaminantes

incluem

emissões

provenientes de automóveis, indústrias, locais com uso e manipulação significativa
de produtos químicos, aterros sanitários dentre outras. Em casos extremos, as
concentrações do ar exterior pode ser maior do que os níveis alvos estabelecidos
para o ar presente nos ambientes fechados. Tais considerações são especialmente
importantes para cidades densamente povoadas e industrializadas e devem ser
incluídas durante a elaboração do modelo conceitual das áreas avaliadas.

Tabela 02 – Fontes potenciais para liberação de BTEX em ambientes fechados
Fonte
Tintas a Base de Látex
Carpetes
Cola de Carpetes

Composto
Benzeno

Tolueno

x
x
x

x
x
x
x
x

Queima de Madeira
Removedor de Tintas

Etilbenzeno

x
x

Produtos com Spray
Fitas Adesivas
Fumaça de cigarro
Gasolina

x
x

Solventes

Fonte: Adaptado de Hers et al. (2001, p.180)

x
x
x
x

Xilenos

x
x
x

x
x
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5.3

Mecanismos de transporte de vapores em subsuperfície
O reconhecimento dos mecanismos de transporte e destino de vapores em

subsuperfície é fundamental para a interpretação dos dados coletados durante uma
avaliação específica da relevância do processo de intrusão de vapores em
ambientes fechados. As considerações teóricas a respeito destes processos devem
nortear a elaboração dos modelos conceituais e matemáticos para os cenários
avaliados.
Neste capítulo serão descritos os principais mecanismos de transporte e
destino de vapores em subsuperfície que afetam o processo de intrusão de vapores
em ambientes fechados.
5.3.1 Difusão
O processo de difusão, do ponto de vista físico e termodinâmico, é um
fenômeno de transporte associado à energia cinética das moléculas, onde os
compostos químicos de interesse, solutos, migram a partir de áreas com a presença
de

concentrações

relativamente

elevadas

inferiores

para

(NEW

áreas

JERSEY,

que

apresentam

2005).

Este

concentrações

processo

ocorre

independentemente da velocidade de fluxo, podendo ser observado no interior de
sólidos, líquidos e gases. Em termos práticos, a difusão pode ser exemplificada pelo
odor de um perfume que se espalha em um ambiente ou uma gota de tinta que é
diluída em água (Fotografia 03).
Em condições de estado estacionário, onde as concentrações não variam em
função do tempo, a equação que correlaciona o fluxo de difusão (J) com o gradiente
de concentração (dC/dx) é denominada Primeira Lei de Fick:

J = −D ×

dC
dx

(1)

Onde:
J = Fluxo de massa de soluto por unidade de área por unidade de tempo;
D = Coeficiente de difusão (cm2/s);
dC/dx = Gradiente de concentração (g/cm3/cm);
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O sinal negativo na equação acima indica que o fluxo ocorre na direção
contrária à do gradiente de concentração, isto é, no sentido das concentrações altas
para as concentrações baixas (NEW JERSEY, 2005). Na primeira lei de Fick, o
potencial termodinâmico ou força motriz (driving force) para que ocorra o fenômeno
de difusão é o gradiente de concentração.
Entretanto, a maior parte das situações práticas envolvendo o processo de
difusão, ocorre em condições de estado não estacionário (condições transientes),
onde as concentrações (C), em uma dada posição (x) variam em função do tempo
(t). Para descrever a difusão em estado não estacionário, é utilizada a equação
diferencial parcial, conhecida como segunda Lei de Fick:

∂C ∂
∂C
=
D×
∂x
∂t ∂x

(2)

Em situações onde o coeficiente de difusão não é dependente da composição
(e, portanto, da posição), a segunda lei de Fick pode ser simplificada para:

∂C
∂ 2C
= −D × 2
∂t
∂x

(3)

Quando são especificadas condições de contorno que possuem um sentido
físico, é possível obter-se soluções para a segunda lei de Fick. Essas soluções são
funções C=f(x,t) que representam as concentrações tanto em termos da posição
quanto do tempo.
No meio poroso, como por exemplo, em um aquífero livre, a magnitude do
processo de difusão é menor do que a observada em uma solução livre. Esta
redução está associada à tortuosidade das trajetórias de fluxo e a retenção de íons e
moléculas nas superfícies das partículas. Para o cálculo do efeito desta redução,
deve-se utilizar o coeficiente de Difusão Efetiva D*:

D* = ω × DO
Onde:

= coeficiente de tortuosidade (BEAR, 1972)

Do= coeficiente de difusão em uma solução livre.

(4)
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A difusão de compostos químicos voláteis em fase vapor é um mecanismo
importante de transporte de contaminantes na zona não saturada,
saturada podendo ocorrer
em ambientes com a presença ou ausência do fluxo advectivo. Em meios porosos, o
fluxo difusivo dos compostos químicos de interesse é proporcional ao coeficiente
médio de difusão no meio e ao gradiente de concentração existente. As taxas de
fluxo difusivo podem variar em função de diversos fatores tais como, porosidade e
teor de umidade presente na coluna de solo, gradientes de concentração,
temperatura, tamanho e estrutura das moléculas dos compostos químicos de
interesse a viscosidade do fluído
flu
e o meio em que a difusão irá ocorrer.

Fotografia 03 – Exemplo de difusão de permanganato de potássio em água
Fonte: Kalipedia (2010)

5.3.2 Advecção

O processo de advecção é caracterizado pelo transporte de moléculas ou íons
através de um fluido em movimento, onde estes elementos
elementos se movem na direção
das linhas de fluxo em uma velocidade média igual à do fluido (NEW JERSEY,
2005).. A equação que modela este tipo de transporte é a equação diferencial do
transporte por advecção:
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∂C
∂C
= −VX ×
∂t
∂X
VX =

(5)

K
×i
n

(6)

Onde:
C = concentração do soluto (g/cm3);
Vx = velocidade de percolação (cm/s);
K = coeficiente de permeabilidade (cm/s);
n = porosidade e;
i = gradiente hidráulico.

Quando os fluidos percolam através de um meio poroso como o solo, onde
parte

do

volume está

ocupado

por sólidos,

este fenômeno

irá

ocorrer

predominantemente em meios descontínuos de alta permeabilidade, como areias,
argilas fissuradas e rochas fraturadas. Portanto, variáveis relacionadas as
propriedades físicas do meio, tais como camadas litológicas impermeáveis, presença
de estruturas e pavimentos, podem redirecionar o fluxo advectivo, especialmente
para fase vapor, devendo ser consideradas durante as modelagens.
O transporte advectivo é um processo importante para o movimento de vapores
na zona não saturada. Nestas condições, o fluxo advectivo pode estar relacionado a
gradientes de temperatura, gradientes de pressão e a diferenças de densidade.
(vapores mais densos que o ar atmosférico tendem a descer, acumulando-se junto à
franja capilar. Gás metano, menos denso que o ar, tende a subir, ficando acumulado
em camadas mais próximas a superfície).
Os gradientes de temperatura podem estar relacionados ao aquecimento
sazonal ou diurno das camadas superficiais de solo. Já pressões diferenciais podem
estar relacionadas a frentes de recarga de águas subterrâneas que comprimem os
vapores acumulados nos poros. Pressões diferencias podem resultar de sistema de
ventilação nas construções, por ventos soprados sobre as estruturas que podem
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resultar no movimento advectivo de vapores provenientes do solo para os ambientes
fechados. Camadas litológicas impermeáveis e estruturas construídas pelo homem,
como pavimentos, podem redirecionar o fluxo advectivo dos vapores e devem ser
considerados durante a modelagem (NEW JERSEY, 2005).

5.3.3 Dispersão Mecânica
A dispersão mecânica resulta da interação entre o fluido em movimento e a
estrutura sólida do meio poroso. É caracterizada pelo movimento tortuoso dos fluidos
através do meio e resulta do espalhamento da massa dos compostos além da região
onde predomina o fluxo advectivo. Este movimento pode ocorrer tanto de forma
longitudinal quanto transversalmente.
Durante a modelagem deste processo em sistemas aquíferos, os coeficientes
de dispersão hidrodinâmica são calculados utilizando as características do solo local
relacionadas a dispersividade e a velocidade advectiva do movimento dos vapores
(FETTER, 1980). A Figura 04, ilustra as causas da dispersão mecânica na escala de
tamanho referente aos poros.
A dispersividade é a quantidade de mistura mecânica que ocorre como
consequência da variação local na velocidade de fluxo em volta da velocidade
principal. Pode ser medida ou estimada. Ao contrário da dispersão em sistemas
aquíferos, a dispersão atmosférica incorpora o movimento turbulento do fluído no
meio. As equações para o cálculo da dispersão atmosférica requerem informações
sobre as taxas de emissão ou fluxo de vapores e partículas subsuperficiais,
velocidade e direção do vento, fatores de dispersão lateral e vertical, características
de subsuperfície e altura da zona de mistura.
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Figura 04 – Causass da dispersão mecânica longitudinal na escala de tamanho referente aos
poros
Fonte: Adaptado de Fetter (1980)

5.3.4 Partição entre fases
Segundo Hulling e Weaver (1991, apud GALANTE, 2008, p. 24), a
contaminação na zona saturada pode ocorrer em fase livre, fase
fas vapor, fase retida
ou em fase dissolvida. Os compostos presentes em fase vapor, resultam da
volatilização dos compostos presentes
presentes nestas diferentes fases, sendo que
geralmente, a maior contribuição em termos de concentração provém da fase livre.
O potencial
ial para intrusão de vapores nos ambientes fechados é proporcionalmente
maior para compostos que volatilizam mais facilmente.
A transferência de massa de uma fonte de contaminação para fase vapor irá
depender de sua composição, sendo a pressão de vapor de um composto puro
correspondente à máxima concentração que pode existir de fase vapor em uma
determinada condição de temperatura e pressão.
pressão. A partição de um composto, numa
mistura presente em fase livre no subsolo, para a fase gasosa é definida pela Lei de
Raoult (partição da fase livre para a fase gasosa) e pela Lei de Henry , quando
dissolvido em baixas concentrações na água do subsolo (partição da fase dissolvida
para a fase gasosa), que são governadas respectivamente pela pressão de vapor e
pela solubilidade
dade do composto, e, variam em função das condições de pressão e
temperatura do meio.
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5.3.5 Biodegradação
A biodegradação é baseada em processos nos quais ocorrem reações
bioquímicas mediadas por microrganismos. Em geral, um composto orgânico
quando oxidado, perde elétrons para um aceptor final de elétrons, que é reduzido
(ganha elétrons). Quando presente, o oxigênio comumente atua como aceptor final
de elétrons, sendo que o processo de oxidação de compostos orgânicos,
concomitante a redução do oxigênio molecular é chamado de respiração aeróbia
heterotrófica.
No entanto, quando não há disponibilidade de oxigênio, os microrganismos
podem utilizar alguns compostos orgânicos ou íons inorgânicos alternativos como
aceptores finais de elétrons, condições estas chamadas de anaeróbias. A
biodegradação anaeróbia pode ocorrer pela denitrificação da matéria orgânica,
redução do ferro, redução do sulfato, descarboxilação do acetato e redução de CO2
(produção de metano) (CORDAZZO, 2000).
Dependendo do substrato, dos CQI (VOC), dos aceptores de elétrons (Ex.
Oxigênio-O2), e dos nutrientes, a biodegradação pode ser um fator limitante para o
transporte de vapores orgânicos para ambientes fechados. Entretanto, grande parte
dos modelos utilizados para a análise de risco atualmente não considera este
processo.
Segundo Hers et al. (2002), a biotransformação aeróbia de contaminantes
orgânicos ocorre na zona não saturada em condições adequadas, no que se refere a
disponibilidade de oxigênio, população microbiana capaz de degradar os compostos
de interesse, umidade, presença de nutrientes e condições apropriadas de pH,
temperatura e salinidade.
Devaull (1997, apud HERS, 2002, p. 8), sugere que em condições onde as
concentrações de oxigênio excedem 4% e onde a concentração de nitrato
dissolvido, presente na água aprisionada entre os poros exceda 1 a 2 mg/L, o
processo de biodegradação pode ser mantido. Os resultados obtidos por Ziwck et al.
(1997, apud HERS, 2002, p. 8), sugerem que o processo de biodegradação aeróbia
é significativamente reduzido à medida que o conteúdo de umidade presente no solo
aumenta. Estes resultados são consistentes com os obtidos por Teixeira et al.
(2009), que estudou o processo de oxidação aeróbia do metano na cobertura de três
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aterros sanitários no Brasil. Os resultados deste estudo sugerem uma relação
inversa entre o grau de saturação no momento da coleta das amostras de solo
analisadas e o número de bactérias metanotróficas presentes no perfil de solo.
Estas evidências demonstram que a fase dissolvida de compostos BTEX está
sujeita aos processos de biodegradação em condições aeróbias e anaeróbias na
água subterrânea. A biodegradação aeróbia de BTEX utilizando aceptores de
elétrons alternativos (ex. nitrato, sulfato), pode ocorrer na água subterrânea em
taxas consideráveis, entretanto poucos estudos foram desenvolvidos para
demonstrar a magnitude da biodegradação na zona não saturada utilizando estes
aceptores.
Outras linhas de evidencia podem ser utilizadas para demonstrar a ocorrência
de biodegradação na zona não saturada, tais como a presença de outros gases no
solo. Durante o processo de biodegradação, o oxigênio será consumido e no seu
lugar, será gerado dióxido de carbono (HERS, 2002).
Segundo Davis (2009), a biodegradação aeróbia de hidrocarbonetos de
petróleo pode ser reconhecida pela assinatura característica ilustrada no Gráfico 01,
onde as concentrações dos compostos químicos de interesse em fase vapor são
altas próximas da fonte de contaminação, acompanhada pela redução nas
concentrações de oxigênio e enriquecimento nas concentrações de dióxido de
carbono. Acima da zona contaminada, as concentrações de dióxido de carbono e
oxigênio retornam a condições esperadas para ambientes próximos a superfície.
Estes exemplo demonstra que as concentrações de hidrocarbonetos de petróleo em
fase vapor, associadas a concentrações muito dissolvidas (fontes de contaminação
de pouca persistência), são atenuadas por um fator de aproximadamente um milhão
a cada 2,1 metros de camada de solo limpo sobre a fonte de contaminação.
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Gráfico 01 – Perfil de concentrações característico indicando biodegradação aeróbia de
hidrocarbonetos
Fonte: Adaptado de Davis, 2009

A partir de um banco de dados de aproximadamente 127 campanhas de
monitoramento do vapores e de água subterrânea em diversas áreas localizadas nos
Estados Unidos e no Canadá, Davis (2009), estabeleceu uma relação de espessuras
de solo limpo sobre a fonte de contaminação necessária para atenuar as
concentrações de benzeno em fase vapor associadas a diversas faixas de
concentração em fase dissolvida, conforme ilustrada no Gráfico 02.
Os dados obtidos demonstram que uma camada de 1,5 metros de espessura
de solo limpo sobre a área fonte de vapores é suficiente para atenuar concentrações
em fase vapor associadas a uma fonte de fase dissolvida com concentrações iguais
o superiores a 1.000 µg/L de benzeno. Aproximadamente 4,5 metros de solo limpo
são suficientes para atenuar concentrações de benzeno associadas a uma fonte de
fase dissolvida com concentrações superiores a 25.000 µg/L.
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Gráfico 02 – Espessura de solo limpo necessária para atenuar concentrações de benzeno
em fase vapor associadas a diversas faixas de concentração em fase dissolvida
Fonte: Adaptado de Davis, 2009

O Gráfico 03 apresenta dados obtidos a partir de 43 campanhas de
amostragem, em 6 áreas onde foram verificadas a ocorrência de produto em fase
livre. Estes dados indicam que concentrações de vapores associadas a presença de
fase livre são completamente atenuadas com uma camada de 9,00 metros de solo
limpo.
Segundo Davis (2009), as relações entre concentrações presentes na fonte,
em fase livre ou dissolvida, e a espessura de solo limpo presente sobre a fonte pode
ser utilizada como critério de decisão para avaliar a relevância da via de exposição
associada a intrusão de vapores em ambientes fechados, norteando ações futuras
relacionadas a gestão ambiental de áreas contaminadas com hidrocarbonetos de
petróleo.
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Gráfico 03 – Espessura de solo limpo necessária para atenuar concentrações de benzeno
em fase vapor associadas a fontes com produto em fase livre
Fonte: Adaptado de Davis, 2009

5.3.6 Influência do Etanol
Segundo Ferreira (2003), a gasolina comercializada no Brasil recebe adição de
álcool etílico anidro, também conhecido como etanol, em frações que podem variar
de 20 a 24% em termos de volume. O uso deste composto adicionado à gasolina
aumenta a octanagem e reduz a emissão de monóxido de carbono para a
atmosfera.
Segundo Chiaranda (2006), a adição do etanol a gasolina, faz com que as
principais propriedades que governam a sua distribuição em subsuperfície sejam
afetadas. Quando a gasolina contendo etanol é derramada na zona não saturada, a
natureza hidrofílica do etanol faz com que este se particione para a água contida nos
interstícios do solo, ficando retido nesta região devido as forças capilares. A
presença do etanol na zona não saturada reduz a tensão interfacial LNAPL-água,
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promovendo desta forma a migração do LNAPL no solo até atingir a franja capilar e,
ali, passe a se acumular.
Em quantidades superiores a 10% em volume da mistura, o etanol aumenta
sua saturação na água diminuindo a tensão superficial e a capacidade das forças
capilares em retê-lo na zona não saturada. Assim, o álcool também começa a migrar
pela zona não saturada até alcançar a pluma de LNAPL, aumentando a solubilidade
do

produto

puro

em

água,

efeito

conhecido

como

co-solvência

(POWERS; McDOWELL, 2003).
Os resultados obtidos por Ferreira, Oliveira e Duarte (2004), que estudaram a
relação existente entre a espessura encontrada nos poços de monitoramento e no
meio poroso, tanto para gasolina pura quanto para a E-20 (80% de gasolina e 20%
de etanol), indicaram que as concentrações de BTEX são significantemente mais
altas em uma pluma de fase dissolvida de E-20, em relação à gasolina pura (apesar
da fração molar de BTX ser menor na primeira, devido à adição de etanol em sua
composição). Adicionalmente, além de o etanol aumentar a transferência de massa
de BTEX para a água subterrânea, também seria responsável pelo aumento
extensão da pluma de BTEX, pois a redução da tensão interfacial entre a E-20 e a
fase aquosa potencializaria a capacidade de migração da mesma em relação à
gasolina pura. Da mesma forma, a redução da tensão interfacial contribui para a
redução na altura da franja capilar, com o aumento do conteúdo de etanol aquoso no
meio.
Devido à propriedade de co-solvência, o etanol também tem sido aplicado em
processos de remediação de áreas contaminadas onde é verificada a persistência
de fase residual de gasolina. Oliveira (1997) apresentou uma análise detalhada do
diagrama pseudo-ternário para gasolina-água-etanol, onde foram obtidos resultados
referentes ao conteúdo mínimo de etanol necessário para o fluido alcançar o
deslocamento miscível para remoção completa dos resíduos de gasolina em um
processo de injeção de etanol (flushing). A porcentagem mínima de etanol para que
ocorra um deslocamento miscível corresponde a aproximadamente 88%em peso de
etanol e 12% de água. Caso contrário a miscibilidade não é alcançada e
consequentemente a remoção dos resíduos de gasolina não é completa.
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Com relação a partição dos compostos voláteis para fase vapor, a presença do
etanol na composição da gasolina aumenta a pressão de vapor da mistura e,
consequentemente, a tendência de perdas por evaporação. As emissões de
compostos orgânicos voláteis, como por exemplo, BTEX presentes na mistura
combustível, tendem a aumentar de forma proporcional.
Finotti et al. (2009) avaliaram quantitativamente a influência do etanol sobre o
processo de volatilização de compostos do grupo BTEX em mistura de gasolina e
etanol anidro 25% (v/v) em colunas experimentais, que simularam solos
contaminados com gasolina pura e gasolina/etanol. Os resultados obtidos
demonstraram que todos os BTEX apresentaram expressivo aumento das taxas de
volatilização na coluna contendo a mistura gasolina/etanol.
Segundo Cruz et al. (2003), este fenômeno pode ser explicado pela alteração
das ligações intermoleculares dos hidrocarbonetos da gasolina causada pela
presença do etanol, que pode ocorrer de duas formas:
1) Para pequenas quantidades (até 10%), todas as moléculas de etanol
estão cercadas por moléculas de hidrocarbonetos. A presença do etanol,
desta forma provoca o rompimento das ligações intermoleculares dos
hidrocarbonetos, facilitando a sua evaporação e, consequentemente,
aumentando a pressão de vapor da mistura;
2) Para teores maiores de etanol, as moléculas do álcool estão presentes
em quantidades suficientes para interagirem entre si e, como essas
interações são mais fortes do que as interações entre as moléculas dos
hidrocarbonetos, devido a maior polaridade do etanol, a pressão de
vapor da mistura passa a diminuir.
Cruz et al. 2003 também mostraram que o efeito da presença do etanol sobre a
pressão de vapor torna-se mais pronunciado a medida que ocorre o aumento da
temperatura no meio.
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5.4

Investigação da ocorrência de vapores de BTEX em subsuperfície
Há muitos anos, a amostragem de vapores presentes no solo tem sido utilizada

como uma ferramenta para avaliação da distribuição espacial dos compostos
químicos de interesse presentes no solo e nas águas subterrâneas (MCHUGH;
NICKELS, 2008). Os dados obtidos durante esta etapa são comumente utilizados
para guiar a caracterização ambiental das áreas em estudo, auxiliando na locação
de pontos para coleta de amostras de solo e de água subterrânea, além de permitir
o monitoramento da eficiência e eficácia de sistemas de remediação em operação.
Visto que os resultados obtidos neste tipo de amostragem geralmente não
fornecem concentrações específicas em fase vapor dos compostos químicos de
interesse, os métodos utilizados tradicionalmente durante uma caracterização
ambiental não são apropriados para avaliar os impactos relacionados à exposição a
vapores em ambientes fechados.
A coleta de amostras de vapores de solo para determinação analítica das
espécies e concentrações presentes, com objetivo de avaliar a importância da via de
exposição relacionada à inalação de vapores em ambientes fechados é uma
abordagem relativamente recente. Porém, em países que já possuem diretrizes
específicas, este método vem sendo frequentemente utilizado com objetivo de
fornecer uma estimativa mais precisa a respeito das concentrações efetivamente
provenientes de fontes subsuperficiais que possuem real potencial para atingir os
receptores presentes no interior dos ambientes fechados.
Neste contexto, o objetivo deste capítulo é apresentar de forma sucinta a
descrição das principais etapas envolvidas durante uma típica investigação
ambiental focada na distribuição das concentrações em fase vapor, para sítios onde
durante as etapas de investigação ambiental confirmatória ou detalhada, foram
obtidas concentrações de BTEX em solo e/ou água subterrânea, superiores aos
padrões ambientais de qualidade para a via de exposição em questão.
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5.4.1 Desenvolvimento do modelo conceitual
O desenvolvimento de modelos conceituais para avaliação da intrusão de
vapores, possui como objetivo principal a apresentação tridimensional dos dados
específicos disponíveis para a área em estudo, da maneira mais abrangente e clara
possível, incluindo todas as características relevantes. Este modelo deve estar
embasado em dados confiáveis, descrevendo as fontes de contaminação, os
mecanismos de liberação e transporte presentes, as possíveis rotas de migração
subsuperficiais, receptores potenciais, bem como dados históricos a respeito do uso
e ocupação da área avaliada e, eventualmente em alguns casos, o uso previsto em
um cenário futuro (NEW JERSEY, 2005).
O modelo conceitual deve contemplar uma descrição textual consistente,
distinguindo claramente quais aspectos são conhecidos ou determinados em campo
e, pressupostos, com base em dados empíricos. Sua representação gráfica deve
prever as relações existentes entre os contaminantes e os receptores eventualmente
presentes. Geralmente apresentam informações relacionadas às características
pedológicas,

geológicas,

hidrogeológicas,

heterogeneidades,

dados

de

concentrações determinadas a partir de amostras de solo e água subterrânea,
direção regional do fluxo das águas subterrâneas, registros obtidos por meio de
perfis descritivos de sondagens, e feições presentes em superfície (por exemplo,
presença de áreas de recarga, corpos hídricos superficiais e cobertura de solo
presente). Deve-se salientar, que o modelo conceitual é uma ferramenta dinâmica e,
dever ser atualizado sempre que houverem novas informações disponíveis,
conforme o caso, após cada nova etapa de investigação.
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O modelo conceitual é uma ferramenta essencial para o auxilio nas decisões
relacionadas à gestão ambiental da área, portanto, deve prover a todas partes
interessadas (ex. responsáveis legais, gestores) uma compreensão geral do cenário,
incluindo o potencial de exposição aos compostos de interesse presentes. Neste
contexto, para efeito de um desenvolvimento de um plano de amostragem de
vapores consistente com a realidade da área, o modelo conceitual deve conter no
mínimo as seguintes informações:

a) compostos químicos de interesse presentes atualmente ou previamente
armazenados ou tratados no local (solventes clorados, gasolina,
querosene de aviação, diesel, etc.);
b) concentrações detectadas em solo e/ou águas subterrâneas, padrões
ambientais utilizados como referencia de qualidade e métodos analíticos
aplicados;
c) fontes potenciais para liberação de vapores (presença de fase livre, fase
adsorvida ao solo, fase dissolvida na água subterrânea, etc.);
d) condições geológico-geotécnicas e hidrogeológicas da área;
e) localização aproximada das fontes subsuperficiais de vapores e as
distâncias (lateral e vertical) em relação às construções avaliadas;
f) tipos de pavimentos existentes que podem condicionar o fluxo de vapores
entre a subsuperfície e a atmosfera;
g) presença de utilidades subterrâneas;
h) características das construções existentes (tamanho, idade, presença de
rachaduras na fundação, etc.);
i) potencial de uso e ocupação da área em um cenário futuro.
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A Figura 05 apresenta um exemplo de ilustração de modelo conceitual
elaborado para um posto de distribuição de combustíveis hipotético.

Figura 05 – Exemplo de Modelo Conceitual elaborado para um posto de distribuição de
combustíveis hipotético
Fonte: O autor
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5.4.2 Seleção dos pontos de amostragem
Para uma análise consistente, o modelo conceitual esperado para a área em
estudo, deve ser definido anteriormente à seleção das profundidades e dos pontos a
serem amostrados, descrevendo as características principais das fontes de vapores,
incluindo a sua localização, extensão, características do meio físico, concentrações
dos compostos químicos de interesse e o comportamento esperado para a variação
destas características ao longo do tempo (Ex. variações sazonais). O modelo pode
incluir ainda a distribuição esperada para os gases presentes no solo ao longo do
perfil avaliado, além das seguintes informações básicas (API, 2005):

a) estabilidade das concentrações analisadas ao longo do tempo;
b) perfil de distribuição de gases esperado, considerando a influencia das
feições geológicas existentes na área; e,
c) presença de utilidades subterrâneas ou outros caminhos preferenciais
para migração de vapores.

5.4.3

Instalação de poços de monitoramento para amostragem de vapores no solo
O procedimento para instalação de poços de monitoramento de vapores, em

conjunto ou individualmente, é similar ao utilizado para instalação de poços para
amostragem de águas subterrâneas.
Para a instalação dos poços de amostragem de vapores, é recomendável a
utilização de métodos manuais de perfuração, pois estes métodos podem ser
aplicados na maioria dos solos presentes na zona não saturada e, permitem a
adoção de um maior cuidado quanto ao dimensionamento dos selos de bentonita e
do preenchimento com pré-filtro junto às seções filtrantes. Adicionalmente, a
perfuração manual é vantajosa em relação a métodos mais invasivos (perfuração
roto-pneumática), pois minimiza os distúrbios na distribuição dos vapores presentes
no solo, decorrentes do procedimento de perfuração, diminuindo o tempo de
reequilíbrio dos mesmos (API, 2005).
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A perfuração pode ser realizada utilizando se de trado manual de 4” de
diâmetro e, para o revestimento da sondagem é recomendável a utilização de tubos
de diâmetro
âmetro reduzido (1/4”), fabricados com materiais estáveis quimicamente, como
aço inox, Teflon® ou alumínio. Não é recomendado a utilização de tubos de PVC,
pois este material pode reagir
reagir com alguns compostos orgânicos voláteis (API, 2005).
O perfil construtivo
tivo típico para amostragem de vapores em diferentes níveis de
profundidade pode ser observado na Figura 06.

Figura 06 – Perfil construtivo típico para poços de amostragem de vapores
Fonte: Modificado de API, 2005
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Adicionalmente, algumas considerações devem ser observadas durante a
instalação de poços para amostragem de vapores (API, 2005):
a) o intervalo da seção filtrante deve ser curto, entre 15 e 30 cm de
comprimento;
b) para a instalação de poços em diversos níveis, é necessário que as
seções filtrantes possuam selos eficientes entre os intervalos de
amostragem, para tanto, é recomendável a utilização combinada de
bentonita em pellets e em calda;
c) o intervalo anelar entre a parede da sondagem e o filtro do poço, deve ser
preenchido com pré-filtro selecionado, com fração granulométrica
adequada para o perfil de solo encontrado na área avaliada;

d) para instalação de poços em conjunto (amostragem em diversos níveis),
as seções filtrantes devem possuir espaçamento de aproximadamente 50
cm nas porções mais rasas e entre 1 e 1,5 m para sistemas mais
profundos, de acordo com a configuração ilustrada na Figura 06;
e) é necessário descrever detalhadamente as unidades litológicas que
constituem o perfil de solo na área avaliada, especialmente para
amostragens realizadas junto às áreas fontes ou próximo aos receptores.
Quando é verificada a presença de camadas de solo com diferentes
permeabilidades, a amostragem deve ser realizada nos intervalos de
maior permeabilidade, pois estas camadas podem representar caminhos
preferenciais para a migração de vapores;
f) em áreas onde a fonte de vapores está localizada junto à água
subterrânea, é interessante instalar um ou dois poços de amostragem com
profundidade entre 50 cm e 1 m abaixo do nível d’água médio da área. A
amostragem nestes pontos pode fornecer um dado mais preciso a respeito
das concentrações presentes em fase vapor, durante os períodos em que
é verificado o rebaixamento do aquífero livre local; e,
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g) métodos recentemente disponibilizados no mercado (ex. direct push da
Geoprobe Systems®), possibilitam uma maior precisão durante o processo
de instalação de poços permanentes ou provisórios para amostragem de
vapores no solo, contribuindo para incrementar a

confiabilidade e

representatividade os dados e concentrações obtidas em campo
(GEOPROBE SYSTEMS, 2006).

5.4.4 Procedimentos para amostragem de vapores no solo
O procedimento de coleta e o armazenamento de amostras de vapores pode
ser realizado por meio de diversos equipamentos, tais como Summa Canisters,
TedLar®Bags, tubos com materiais adsorventes, cilindros de vidro e seringas de
amostragem.
Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com os objetivos da
investigação, dos requisitos inerentes ao método analítico que será aplicado e dos
limites de detecção necessários para a avaliação da exposição a concentrações de
BTEX em fase vapor.
A Tabela 03 apresenta um sumário dos métodos de amostragem comumente
utilizados para a coleta de vapores subsuperficiais.
Atualmente, existe uma série de manuais e guias que orientam os
procedimentos e “boas práticas” de coleta e validação dos dados obtidos em campo
(US EPA, 2002, API, 2005, ITRC, 2007), abordando técnicas de amostragem,
métodos analíticos e elaboração de modelos conceituais específicos.
Em países onde a avaliação da intrusão de vapores já é um método
consagrado, as agências ambientais regulamentadoras possuem procedimentos
próprios, considerando a aplicação de diversas técnicas e equipamentos específicos.
Para leituras mais aprofundadas sobre procedimentos de amostragem, recomendase a consulta aos seguintes documentos: ASTM, 1992; API, 2005; US EPA, 2002.
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Tabela 03 – Sumário dos métodos de amostragem comumente utilizados para a
coleta de vapores subsuperficiais
Método

TedLar®Bags

Descrição

Vantagens

TedLar®Bags podem ser encontradas em
volumes que variam de 10 ml a 10 litros.
Para amostragem de vapores no solo,
geralmente são utilizadas bolsas de 0,5
litro. As amostras podem ser coletadas por
meio dos seguintes métodos:

Durante a utilização de
bombas peristálticas, não
ocorre o contato do
equipamento com a
amostra, eliminando o risco
de contaminação cruzada;

Bombas elétricas são passiveis de
contaminação cruzada, devendo proceder a
descontaminação apropriada a cada ponto de
coleta. Adicionalmente, em condições de
trabalho onde é necessário aplicar vácuo
elevado, podem ocorrer vazamentos;

1) bomba com bateria elétrica pequena;
2) Seringas
3) bomba peristáltica, ou;
4) câmara de vácuo

Fácil de amostrar, podendo
ser preenchida utilizando
diversos métodos;

Podem ocorrer fugas significativas da alíquota
amostrada em TedLar®Bags durante as
primeiras 24 a 48 horas após a coleta.
Portanto, as amostras devem ser
encaminhadas para análise química o mais
rápido possível a fim de garantir uma melhor
representatividade.

O método de câmara de vácuo envolve a
colocação de uma bolsa em uma câmara
selada que é evacuada, que, por sua vez,
faz com que a bolsa succione os vapores
do solo, sendo ideal para solos de baixa
permeabilidade.

Cilindros de
vidro

O cilindro de vidro é
instalado em linha, entre a
sonda e a bomba de
amostragem, evitando o
risco de contaminações
cruzadas.

As amostras coletadas por meio deste método
devem ser encaminhadas para análise química
o mais rápido possível, sendo recomendado
um prazo entre 24 a 48 h.
Método não familiar e acessível para a maioria
dos consultores

Seringas são tipicamente utilizadas para
coletar pequenos volumes de amostra
(normalmente de 5 a 60 ml).

Método expedito, simples e
fácil de ser utilizado durante
a amostragem;

As amostras devem ser analisadas em um
curto período de tempo após a coleta (30 min.).
Portanto, este método é recomendável apenas
para análise no local, utilizando cromatógrafos
portáteis.

Custo inferior quando
comparado a Summa
Canister e Tubos com
materiais absorventes.
Existe uma grande variedade de materiais
sorventes (Ex. Tenax®, Carbotrap®), que
devem ser selecionados com base no
composto químico de interesse e das
concentrações esperadas para a área.;
Geralmente são utilizadas taxas de
amostragem entre 100 a 200 ml/min, sendo
que a vazão fornecida pela bomba de
amostragem deve ser determinada com
precisão. O tempo de amostragem
dependerá da concentração esperada, a
taxa de fluxo e do limite de detecção
desejado.
Summa Canisters podem ser encontrados
em volumes que variam de 400 ml a 6
litros.

Summa
Canisters

Custo inferior quando
comparado aos demais
métodos de amostragem de
vapores.

Cilindros de vidro podem ser encontrados
em diversos de volumes. Geralmente, para
amostragem de vapores no solo são
utilizados cilindros de 1 litro;
Os cilindros de vidro são normalmente
fornecidos pelo laboratório responsável
pelas análises químicas, preenchidos com
nitrogênio de alta pureza.

Seringas

Tubos com
materiais
absorventes

Material descartável,
eliminando a possibilidade
da ocorrência de falsos
positivos;

Desvantagens

São fornecidos sob vácuo, que é medido
antes e após os procedimentos de
transporte a fim de detectar eventuais
vazamentos. A taxa de amostragem é
controlada por um regulador de fluxo
acoplado diretamente no container.

Fonte: Modificado de New Jersey, (2005)

Os tubos são instalados em
linha, entre a sonda e a
bomba de amostragem,
sendo isentos de
contaminação cruzada.

Custo elevado quando comparado aos demais
métodos de amostragem

Fáceis de transportar.

As amostras podem ser
armazenadas por até 30
dias até a realização das
análises químicas;
Não necessita de bombas
ou outros dispositivos para
amostragem.

O container é utilizado em diversas campanhas
de amostragem, sendo que o processo de
descontaminação em geral é realizado pelo
laboratório responsável pelas análises
químicas. Pode ser um fator crítico quando
utilizado para amostrar vapores com
concentrações elevadas de compostos
químicos de interesse;
Custo elevado quando comparado aos demais
métodos de amostragem.
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5.4.4.1 Tempo de Equilíbrio dos Vapores do Solo

Anteriormente à amostragem, o perfil de distribuição dos vapores no solo deve
estar reequilibrado. Alguns distúrbios podem ocorrer durante a instalação dos poços
de monitoramento ou em função de outros fatores atuantes na área, por exemplo, a
operação de sistemas de remediação. Portanto, alguns cuidados básicos devem ser
observados:
a) o tempo entre a instalação dos poços e da amostragem propriamente dita,
deve ser suficiente para permitir o equilíbrio entre os gases presentes no
solo e no interior da tubulação;
b) é recomendável um tempo de equilíbrio de 48 h (API, 2005) para poços
instalados utilizando-se de métodos manuais;
c) para métodos mais invasivos, como, por exemplo, utilização de
equipamento rotopneumáticos, os distúrbios ocasionados durante a
perfuração podem ser maiores. Portanto, o tempo de equilíbrio pode variar
entre semanas a meses após a instalação dos poços; e,
d) testes para verificação de vazamento utilizando gases traçadores
(ex. hexano) e detectores portáteis podem ser utilizados para determinar a
presença de distúrbios no solo no local da perfuração e a integridade do
selo dos poços instalados, reduzindo assim a possibilidade de
contaminação cruzada durante o procedimento de amostragem com o ar
atmosférico.
5.4.4.2 Purga

Para garantir o equilíbrio entre o equipamento utilizado e o meio amostrado,
além da representatividade da amostra coletada, é necessário realizar o
procedimento de purga anteriormente à amostragem. O volume da purga deve ser
compatível com o meio amostrado e com o equipamento utilizado. Para uma
estimativa precisa, deve-se considerar o diâmetro interno da tubulação utilizada para
a instalação dos poços de monitoramento, seu comprimento, o diâmetro interno e o
cumprimento da tubulação utilizada para acoplar o poço aos equipamentos que
compõem o sistema de amostragem, além do volume do recipiente utilizado para o
acondicionamento da amostra.
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O volume típico aplicado para a purga, varia entre 1 a 5 vezes o volume total
do sistema de amostragem. Dados empíricos, indicam que o procedimento mais
apropriado, é reduzir ao máximo o volume de purga durante a amostragem, com
objetivo de reduzir a incerteza em relação à representatividade do ponto amostrado
(Ex. entrada no sistema de vapores provenientes de outras porções, entrada de
vapores superficiais [curto-circuito], etc...). Pode-se ainda, fixar um número de
volumes para purga (Ex. 3 vezes o volume do sistema), ou, adotar para cálculo,
métodos mais consistentes, que requerem a utilização de equipamentos próprios
para determinação de variáveis específicas, como a permeabilidade do meio, análise
da estabilidade das concentrações em campo, utilizando analisadores de vapores
portáteis, etc. Para o procedimento de purga, é recomendável a utilização de
bombas peristálticas ou a vácuo, pois o volume purgado pode ser controlado com
uma maior precisão.
5.4.5 Métodos Analíticos
Os métodos analíticos para determinação das concentrações dos CQI
presentes nos vapores do solo foram definidos na maior parte pela US EPA.
Atualmente, existem diversos métodos aplicáveis para a quantificação de CQI em
amostras de vapores, entretanto, os métodos a serem utilizados devem ser
selecionados em função da aplicação do resultado obtido e dos requerimentos
técnicos exigidos pelas agências reguladoras (caso a metodologia seja reconhecida
pela agência ambiental local). Para a seleção do método mais adequado, algumas
questões fundamentais precisam ser avaliadas:
a) a

definição

dos

CQI

ou

outros

analitos

que

precisam

ser

identificados/quantificados na análise;
b) a definição dos limites de detecção adequados para a avaliação dos riscos
associados à exposição aos CQI;
c) metodologia utilizada para a coleta das amostras;
d) certificação do laboratório junto à agência ambiental e certificação do
método analítico selecionado;
e) prazo de validade da amostra; e,
f) o método analítico apropriado para análise de vapores do solo.
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A Tabela 04 apresenta uma relação dos métodos analíticos comumente
aplicados para este tipo de análise.

Tabela 04 – Sumário dos métodos analíticos utilizados para quantificação de
compostos em fase vapor
Analito

Método de Campo

Método Laboratorial
Cromatografia gasosa pelos
métodos TO14, TO 15 , TO 17ou
8260
pelo Cromatografia gasosa pelo
método 8015

Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Cromatografia
Xilenos, MTBE
método 8260

gasosa

pelo

TPH

Cromatografia
método 8215

gasosa

Oxigênio

Medição in situ com célula Cromatografia gasosa/TCD pelo
eletroquímica
método 3C

Dióxido de Carbono

Medição in situ com analisador Cromatografia gasosa/TCD pelo
infravermelho
método 3C

Metano

Medição in situ com detector Cromatografia gasosa/TCD pelo
portátil
método 3C

Nitrogênio

Medição in situ com detector Cromatografia gasosa/TCD pelo
portátil
método 3C

Fonte: Modificado de API, 2005

A precisão do método analítico aplicado irá depender do manuseio e da
preparação da amostra e das condições de manutenção do equipamento analítico. A
maioria das metodologias aplicadas descreve os controles mínimos de qualidade
que deverão ser observados, tais como a calibração dos equipamentos utilizados e a
análise de precisão dos mesmos. Maiores detalhes sobre o controle de qualidade
dos métodos analíticos selecionados podem ser verificados nos procedimentos
descritos na US EPA, 2002.
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5.4.6 Interpretação dos resultados obtidos
A revisão preliminar dos resultados obtidos, é necessária para assegurar a
qualidade e a consistência técnica da avaliação dos riscos e do modelo conceitual
proposto, além de analisar as incertezas do método aplicado. Após esta revisão,
deve-se avaliar a importância da rota de exposição de inalação em ambientes
fechados para a área em estudo e os eventuais receptores (presentes ou futuros)
considerados na análise de risco. Para avaliar a importância desta rota de
exposição, as seguintes comparações devem ser realizadas:
a) caso as concentrações dos CQI presentes nos vapores do solo,
apresentem valores inferiores a meta específica calculada para a inalação
em ambientes fechados (SSTL), a via de exposição não se completa;
b) caso as concentrações dos CQI presentes nos vapores do solo,
apresentem valores superiores a meta calculada para a inalação de
vapores em ambientes fechados (SSTL), em um ou mais pontos de
amostragem, deve-se determinar se ocorre a redução das concentrações
(tanto verticalmente quanto lateralmente) para níveis inferiores a esta
meta, entre a fonte de vapores e a fundação da construção. Se for
verificado que as concentrações dos CQI não reduzem em relação à meta
calculada especificamente para os vapores do solo (SSTL), entre a fonte
de vapores e o ambiente fechado, esta via de exposição é considerada
significativa para a área.
De acordo com a API (2005), as concentrações dos CQI determinadas
diretamente nos ambientes fechados, apresentam valores da ordem de 1000 x
inferiores em relação às concentrações de vapores de solo obtidas imediatamente
abaixo da fundação das construções. Esta relação é consistente com os dados
publicados nos estudos conduzidos por Nazaroff et al. (1987), e com os resultados
obtidos a partir do modelo elaborado por Johnson e Ettinger (1991). Entretanto,
existem limitações para esta relação. As concentrações de vapores do solo medidas
próximo à superfície e imediatamente abaixo das construções podem apresentar
variações significativas, devido ao potencial de curto circuito (contaminação
atmosférica) para amostras coletadas junto à superfície. Especificamente para
avaliação dos riscos toxicológicos associados à presença de vapores em ambientes
fechados, é necessário determinar os valores de SSTL (Site Specifc Target Levels)
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para cada meio de transporte presente na área, ou seja, para água subterrânea,
solo, vapores do solo, ar em ambientes abertos e para o ar em ambientes fechados.
As concentrações de vapores presentes no solo devem ser comparadas diretamente
com os valores alvos calculados para este meio de transporte, ou, alternativamente,
pode-se realizar uma modelagem utilizando as concentrações presentes em água
subterrânea, calculando as relações de equilíbrio e partição existentes entre o ar e a
água subterrânea (US EPA, 2002; ASTM, 1992).

5.4.7 Avaliação da intrusão de vapores segundo os padrões estabelecidos a partir
da Decisão de Diretoria Nº 263/2009 da CETESB

Os procedimentos para a avaliação do processo de intrusão de vapores no
Estado de São Paulo estão previstos no atual roteiro para execução de investigação
detalhada e elaboração de plano de intervenção em postos e sistemas retalhistas de
combustíveis, divulgado pela CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo a partir da Decisão de Diretoria Nº 263/2009, publicada no Diário Oficial do
Estado de São Paulo em 20 de outubro de 2009 (CETESB, 2009).
Em linhas gerais, a partir do mapeamento da distribuição espacial das plumas
de contaminação obtidas durante a etapa de investigação detalhada, este roteiro
prevê uma série de etapas adicionais, onde são avaliadas a necessidade de adoção
de medidas de intervenção em função do cenário diagnosticado, o tipo de
intervenção a ser aplicado, e o estabelecimento de um plano de intervenção
considerando as vias de exposição e os receptores existentes na área avaliada.
A necessidade de adoção de medidas de intervenção é avaliada a partir de
tabelas comparativas entre as concentrações das Substâncias Químicas de
Interesse (SQIs) detectadas nas amostras de solo e de água subterrânea
selecionadas, as Concentrações Máximas Aceitáveis no Ponto de Exposição
(CMAs – POE) em função da distância existente da fonte considerada até o ponto de
exposição e os Padrões Legais Aplicáveis (PLAs).
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É válido salientar, que as concentrações máximas aceitáveis para inalação de
vapores em ambientes fechados, relacionadas no documento Ações Corretivas
Baseadas em Risco (ACBR) Aplicadas a Áreas Contaminadas com Hidrocarbonetos
Derivados de Petróleo e Outros Combustíveis

Líquidos – Procedimentos, são

embasadas em modelos matemáticos, que fornecem uma estimativa das
concentrações em fase vapor que irão atingir o interior das construções. Nestes
modelos as concentrações em fase vapor que irão atingir o interior das construções
são calculadas a partir de concentrações determinadas em amostras de solo e/ou
água subterrânea, e, são baseados nas propriedades de condução e nas relações
de equilíbrio e partição existentes entre estes meios e o ar, para um cenário
geológico-geotécnico (profundidade do aquífero livre, natureza e estado do solo,
etc.) supostamente representativo das condições “médias” vigentes na região que se
pretende representar (US EPA, 2002 e ASTM, 1992).
Para cada SQI cujas concentrações determinadas no solo (zona não saturada)
ou na água subterrânea (zona saturada) tenham ultrapassado pelo menos uma das
CMAs – POE ou PLAs deverá ser elaborado um mapa de risco e preenchido o
quadro de intervenção. Em cada mapa de risco deverão ser apresentadas as curvas
de isoconcentração correspondentes a todas CMAs – POE e PLAs que foram
superadas, considerando o posicionamento das plumas de contaminação retida e
dissolvida, e a localização dos receptores potenciais, identificados no modelo
conceitual. Adicionalmente, nos mapas de risco, elaborados para os cenários de
exposição relativos à inalação de vapores provenientes do solo e das águas
subterrâneas, os limites da curva de isoconcentração da CMA – POE deverão ser
ampliados em 10 metros, devendo ainda ser considerado que o primeiro receptor
identificado na área externa será um receptor residencial para os cenários de
inalação de vapores em ambientes fechados a partir do solo e das águas
subterrâneas.
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5.5

Modelagem Matemática e Cálculo de Níveis Alvo
Existem basicamente, três opções para avaliar a relevância da via de

exposição relacionada à migração de vapores provenientes da subsuperfície para
regiões próximas às fundações das edificações e outros espaços confinados.
Na primeira abordagem, são coletadas e analisadas amostras obtidas
diretamente no interior dos ambientes fechados e, as concentrações obtidas são
comparadas diretamente com os valores de referencia para ambientes fechados. Na
segunda abordagem, os dados disponíveis e experimentais (amostragem de vapores
no subsolo) são compilados e analisados, sendo estabelecidas relações entre as
condições reais e esperadas para a área. Na terceira abordagem, modelos que
consideram as condições específicas da área (geologia, concentrações dos
compostos químicos de interesse no solo, em vapores e na água subterrânea, etc.)
são utilizados para prever as concentrações no ar do interior dos ambientes
fechados.
Estas três abordagens não precisam ser mutuamente exclusivas, e cada uma
pode desempenhar um papel importante no panorama integrado de avaliação de
potenciais impactos relacionados à intrusão de vapores subsuperficiais (US EPA,
2002).
Visto que estabelecer uma rotina para monitoramento da qualidade do ar no
interior dos ambientes fechados pode ser frequentemente inviável, a utilização de
modelos para previsão das concentrações tem desempenhado um papel importante
para a avaliação da relevância desta via de exposição. As aplicações destes
modelos incluem:
a) estimar o impacto potencial da intrusão de vapores em áreas específicas;
b) identificar áreas que necessitam de análises mais específicas;
c) obter níveis alvo específicos para as áreas em estudo; e,
d) identificar como as concentrações ou níveis alvo obtidos para o ar nos
ambientes fechados poderão ser alterados em função de variações nas
concentrações obtidas em água subterrânea ou em função das
características químicas dos compostos de interesse.
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5.5.1 Algoritmo de Johnson e Ettinger
O modelo de Johnson e Ettinger (1991) e suas extensões (ex. Publicação API,
2005), são atualmente os modelos mundialmente mais utilizados para avaliar o
processo de intrusão de vapores da subsuperfície para ambientes fechados.
O algoritmo de Johnson e Ettinger (1991) combina equações que determinam a
partição dos contaminantes junto a fonte de vapores, transporte na zona vadosa,
transporte através da laje de piso das edificações e a mistura com o ar presente no
interior dos ambientes fechados. Os resultados destas equações irão depender dos
dados utilizados para entrada, que consideram os dados específicos do solo local,
características das construções e parâmetros físicos e químicos dos compostos de
interesse. Como resultado o modelo fornece uma estimativa do fator de atenuação
de vapores, que representa a razão entre a concentração medida diretamente no
interior dos ambientes fechados e a concentração obtida imediatamente sobre a
fonte, abaixo da laje de piso:

Q Lcrack
DTeff AB
exp soil
eff
QB LT
Dcrack
ηAB

α=
exp
Onde

Qsoil Lcrack
DTeff AB
DTeff AB
+
+
eff
Dcrack
ηAB
QB LT
Qsoil LT

exp

Qsoil Lcrack
−1
eff
Dcrack
ηAB

(7)

= (Cindoor/Csource), e:

AB = Área da superfície do ambiente fechado em contato com o solo (m2);
Deffcrack = Coeficiente global de difusão efetiva da fase vapor através de
rachaduras das paredes e da fundação [mcrackeff2/d];
DeffT = Coeficiente global de difusão efetiva da fase vapor na coluna de solo
presente entre a fundação e a fonte [m2/d];
Lcrack = Espessura da laje de piso do ambiente fechado [m];

70

LT = Distância (profundidade) até a fonte de vapores ou outro ponto de
interesse abaixo da laje [m], medido a partir da laje do ambiente fechado em direção
a fonte de vapores ou outro ponto de interesse;
QB = Vazão volumétrica de ar [m3/d]. Geralmente estimado como o produto do
volume do espaço fechado (VB [m3]) multiplicado pela razão de trocas do ar interno
pelo ar externo (EB [1/d]);
Qsoil = Fluxo de gás no subsolo dirigido por pressão para o ambiente fechado
3

[m /d];
= Fração da área superficial do espaço fechado aberta para intrusão de
vapores [m2/m2]; comumente referida na literatura específica como “crack factor” ,
pode ser estimada como a área total de trincas, fraturas, descontinuidades e
perfurações existentes na superfície em contato com o solo, dividida pela área total
em contato com o solo;
Cindoor = Concentração no ar dos ambientes internos;
Csource= Concentração na Fonte

A Figura 07 ilustra a base conceitual do algoritmo e a relação entre os oito
principais parâmetros de entrada no modelo primário.
Nota-se que a equação 7, representa a versão mais utilizada em termos
práticos do algoritmo. Esta versão considera que a fonte de vapores está em estado
estacionário, ou seja, as concentrações não variam ao longo do tempo. A equação
que considera a redução das concentrações ao longo do tempo junto à área fonte de
vapores também é apresentada no modelo publicado por Johnson e Ettinger (1991).
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Figura 07 – Base conceitual do algoritmo de Johnson e Ettinger e a relação entre os oito
principais parâmetros de entrada no modelo primário
Fonte: Modificado de Johnson, 2002

5.5.2 Planilhas para avaliação de risco em áreas contaminadas da CETESB
Com objetivo de padronizar e otimizar a execução dos estudos de avaliação de
risco realizados no Estado de São Paulo, a CETESB, a partir da publicação da
DD Nº263/2009, divulgou as planilhas para avaliação de risco em áreas
contaminadas sob investigação. As planilhas foram desenvolvidas na plataforma
Microsoft ExcelTM e são divididas em quatro arquivos, representando os tipos
possíveis de receptores presentes nas áreas sob investigação:
a) Residentes em áreas urbanas (representados
(representados por adultos ou crianças);
b) Residentes em áreas rurais (representados por adultos ou crianças);
c) Trabalhadores comerciais/industriais; e,
d) Trabalhadores de obras civis.
As planilhas possibilitam a quantificação dos riscos para substâncias não
carcinogênicas
ogênicas e carcinogênicas, individual e cumulativo, considerando os cenários
de exposição e substâncias químicas selecionadas pelo usuário, bem como o
cálculo das
as CMAs para essas substâncias.
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Os cálculos têm como base o procedimento descrito no RAGS - Risk
Assessment Guidance for Superfund - Volume I - Human Health Evaluation Manual
Part A (US EPA, 1991) para quantificação da exposição e do risco, bem como o
modelo de Johnson e Ettinger (1991) para o transporte de vapores na zona
saturada.

Em seu banco de dados, as planilhas incluem informações sobre as

propriedades físico-químicas e toxicológicas de 631 substâncias. Todos os
parâmetros de entrada dos modelos matemáticos foram definidos com o objetivo de
utilizar valores para os fatores de exposição e do meio físico aplicáveis à realidade
do Estado de São Paulo.
Como

resultado

das

modelagens,

as

planilhas

fornecem

relatórios

padronizados, contemplando a quantificação do risco à saúde humana e o
estabelecimento das CMAs para os cenários de exposição, que devem ser
considerados durante a elaboração do Plano de Intervenção.

5.5.3 Planilhas da USEPA
A USEPA, a partir da publicação do “Draft Guidance for Evaluating the Vapor
Intrusion to Indoor Air Pathway from Groundwater and Soils (US EPA, 2002)
estabeleceu uma série de procedimentos para avaliação da intrusão de vapores de
compostos orgânicos voláteis em ambientes fechados, a partir de uma fonte
subsuperficial de contaminação.
A avaliação da relevância da via de exposição em questão para as áreas de
interesse consiste na realização de 3 fases distintas (Tiers), que progressivamente
aumentam o grau de detalhamento da análise, a medida que a presença dos
compostos químicos de interesse em fase vapor é confirmada segundo as condições
estabelecidas neste procedimento. Estas fases são definidas como:
1) Tier 1 - Avaliação Preliminar;
2) Tier 2 - Comparação das concentrações em fase dissolvida com valores
de referência genéricos (ou semi específicos); e,
3) Tier 3 - Avaliação específica contemplando a investigação dos vapores
no solo.
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Durante a Avaliação Preliminar (Tier 1), deverão ser respondidas as 3 questões
primárias e essenciais para avaliar a relevância do processo de intrusão de vapores
na área de interesse:
1) Presença de compostos orgânicos voláteis;
2) Proximidade em relação aos ambientes fechados existentes;
3) Risco iminente (explosividade ou toxicidade);
Caso a resposta para estas questões seja afirmativa, parte-se para uma
segunda fase da análise (Tier 2), onde as concentrações dos compostos químicos
de interesse em fase dissolvida, obtidas diretamente na área avaliada, são
inicialmente comparadas a valores de referência genéricos pré-estabelecidos
(Preliminary Remediation Goals). Ultrapassadas estas referências, as concentrações
detectadas são comparadas a valores “semi-específicos”, calculados a partir de
fatores de atenuação genéricos que consideram as características geotécnicas da
área. Tipicamente, os fatores de atenuação são obtidos de tabelas e gráficos de
referência pré-estabelecidos estatisticamente a partir do banco de dados da
US EPA. O Gráfico 04 a seguir demonstra os fatores de atenuação em função da
profundidade e do tipo de solo que devem ser adotados na segunda fase de análise
para avaliar a intrusão de vapores em ambientes fechados a partir de uma fonte em
fase dissolvida.
Caso as concentrações obtidas venham a superar os valores de referência
calculados a partir do fator de atenuação considerado para a área, parte se para um
nível mais especifico de avaliação (Tier 3), onde se torna necessário coletar dados
diretamente em fase vapor (nos ambientes fechados ou abaixo do piso) para avaliar
de forma mais precisa a relevância da via de exposição para a área e o nível de
risco no qual os receptores presentes nestes ambientes estão expostos.

α
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Gráfico 04 – Fator de atenuação para vapores no solo em função da profundidade da fonte
de vapores em fase dissolvida
Fonte: Modificado de USEPA, 2002

No contexto da terceira fase deste procedimento (Tier 3), os valores alvo para
comparação são obtidos basicamente a partir da aplicação do modelo de Johnson e
Ettinger (1991), que fornecem os fatores de atenuação “α" específicos para as
condições geotécnicas do local avaliado. A partir do fator de atenuação modelado,
são obtidos os índices de risco, valores de referência para concentração de vapores
a partir de uma profundidade determinada e concentrações em fase vapor
esperadas para os ambientes fechados avaliados.
Para facilitar a utilização do modelo de Johnson e Ettinger (1991), a US EPA
elaborou planilhas na plataforma Microsoft ExcelTM e um guia para orientação geral
(US EPA, 2002). Estas planilhas possuem interface amigável e tornam a aplicação
do modelo mais acessível.
As planilhas da US EPA são divididas em dois formatos de calculo distintos,
onde são obtidos respectivamente os índices de risco a partir de concentrações
pré-determinadas (fase dissolvida ou fase vapor) e valores de referência
(modo reverso) para um fator de risco aceitável para compostos carcinogênicos, que
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pode ser selecionado entre 1,00E-4, 1,00E-5, e 1,00E-6, dependendo da legislação
vigente para o local avaliado. Ambas planilhas são disponibilizadas on-line, e os
resultados são obtidos imediatamente após o seu preenchimento diretamente na
página da US EPA na internet. Os dados de entrada e saída podem ser registrados
em um relatório padronizado, que é fornecido opcionalmente como saída pelo
software.
A Figura 08 ilustra parcialmente a tela de entrada para a planilha de cálculo
reverso onde são preenchidos os valores correspondentes aos parâmetros do meio
físico das áreas avaliadas para obtenção de seus respectivos níveis alvo.

Figura 08 – Tela de entrada da planilha de calculo reverso da US EPA
Fonte: O autor
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Como as planilhas requerem um grande número de parâmetros de entrada e,
como resultado, as relações entre as entradas e saídas do modelo podem não ser
bem compreendidas, visto que muitos usuários não são capazes de identificar as
variáveis críticas, o que tem contribuído para gerar desacordos com relação a
utilidade do modelo (JOHNSON, 2002). Visto que comumente no meio profissional
as planilhas da US EPA são referenciadas como “Modelo de Johnson e Ettinger” ,
torna-se útil apontar algumas diferenças fundamentais entre a aplicação destas
planilhas e o algoritmo original de Johnson e Ettinger (1991). Estas diferenças estão
sumarizadas no Quadro 01 a seguir:
Johnson & Ettinger (1991)

Planilhas da USEPA (1997, 2000)

As saídas da planilha são o nível de risco incremental, índice de risco ou níveis
A Saída do modelo é o fator de atenuação alvo para remediação de solos e águas subterrâneas pré descritos como risco e
índice de risco. O fator de atenuação alfa é um paramento intermediário nos
α
cálculos, não aparecendo na página final de resultados.
O Fluxo de gás no subsolo dirigido por pressão para o ambiente fechado (Q soil) é
O Fluxo de gás no subsolo dirigido por
um paramento intermediário nos cálculos, não aparecendo na página final de
pressão para o ambiente fechado (Q soil) é
resultados. É obtido através de parâmetros de entrada definidos pelo usuário
definido como um parâmetro primário de
como permeabilidade do solo, pressão diferencial, comprimento do perímetro das
entrada.
fraturas, etc.
A umidade e a espessura da franja capilar A umidade e a espessura da franja capilar são definidas a partir de tabelas de
são definidas pelo usuário
descrição de solo com categorias pré-definidas

O calculo é focado na relação entre as
concentrações de vapores nos ambientes
fechados e a concentração de vapores no
solo em uma profundidade definida

São introduzidas as relações de partição entre fase retida e fase vapor; a
aplicação inicial da planilha é limitada a compostos individuais, onde
contaminantes em fases imiscíveis não estão presentes, embora isto não seja
claro para o usuário

Para ambos modelos é necessário garantir a consistência na relação entre os parâmetros de entrada (por exemplo,
porosidade total e umidade na zona não saturada).

Quadro 01 – Sumário das diferenças fundamentais entre o modelo de Johnson e Ettinger e
as Planilhas da USEPA
Fonte: Johnson, 2002

5.5.4 BioVapor
O BioVapor (API, 2009), incorpora ao modelo de Johnson e Ettinger (1991) o
potencial de biodegradação aeróbica na zona não saturada para o processo de
migração de vapores para os ambientes fechados em avaliação. Apresenta interface
amigável ao usuário, por meio de planilhas onde são inseridos os dados de entrada
e apresentadas as saídas do modelo. A Figura 09 apresenta a tela de entrada do
software e os campos onde devem ser inseridos os dados referentes a exposição e
ao meio físico.
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Em sua concepção, o modelo considera uma fonte de vapores de gasolina em
estado estacionário (as concentrações da fonte não variam em função do tempo),
sendo o processo de difusão o principal mecanismo de transporte de vapores em
subsuperficie. O perfil de solo é dividido em uma camada superficial onde predomina
a biodegradação aeróbia e uma camada mais profunda onde a biodegradação
anaeróbia é negligenciada.

Figura 09 – Exemplo de tela de entrada de dados do software BioVapor
Fonte: API, 2009

O modelo é resolvido iterativamente, variando a profundidade da zona aeróbia
para corresponder à demanda de oxigênio necessária. Os resultados do modelo são
calculados para intervalos da concentração de origem, as características dos solos
na zona não saturada e os parâmetros físicos da construção avaliada.
Em geral, os resultados deste modelo indicam que o potencial de intrusão de
vapores em ambientes fechados é significativamente inferior em relação aos
modelos que não consideram o processo de biodegradação.
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6

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O desenvolvimento do estudo, foi baseado na realização de três fases
principais, que resultaram em uma avaliação da influência dos parâmetros do meio
físico das áreas selecionadas sobre o processo de intrusão de vapores em
ambientes fechados. Estas fases foram:

1) seleção das áreas de interesse;
2) avaliação da relevância da via de exposição relacionada a
inalação em ambientes fechados para as áreas de interesse
segundo os padrões estabelecidos a partir da Decisão de
Diretoria Nº 263/2009 da CETESB;
3) modelagem matemática utilizando as planilhas de calculo da
CETESB (2009), US EPA (2002) e o software BioVapor da
API (2009).

Os resultados obtidos a partir da aplicação dos modelos matemáticos foram
processados

estatisticamente,

subsidiando

a

elaboração

de

gráficos

que

possibilitaram o reconhecimento de tendências, correlações e padrões de
distribuição para avaliação da influência dos parâmetros do meio físico sobre o
processo de intrusão de vapores em ambientes fechados a partir de uma fonte
subsuperficial de fase dissolvida.
A seguir, será apresentado o detalhamento das etapas envolvidas para
realização do presente estudo.
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6.1

Seleção das áreas de interesse
A seleção para as áreas de interesse abordadas neste estudo partiu da

compilação de dados obtidos em projetos de investigação ambiental em postos de
distribuição e armazenamento de combustíveis, executados em cooperação com a
AECOM do Brasil Ltda.
A partir do banco de dados existentes, foram selecionados 3 sítios, onde,
durante a etapa de investigação detalhada, realizada segundo os padrões
estabelecidos a partir da DD Nº 263/2009 da CETESB, onde foram obtidas
concentrações de BTEX em água subterrânea, superiores aos padrões ambientais
de qualidade (Padrões Legais Aplicáveis) para a via de exposição em questão.
Ainda, como critério de seleção, buscou-se avaliar áreas localizadas em
condições hidrogeológicas distintas, com objetivo de possibilitar o estabelecimento
de correlações associadas à variação da distribuição dos parâmetros físicos do solo
local e suas implicações no processo de intrusão de vapores em ambientes
fechados. Adicionalmente, buscou-se avaliar as características construtivas das
edificações e parâmetros de exposição dos receptores existentes nestes locais aos
compostos químicos de interesse, de maneira a subsidiar a elaboração de modelos
conceituais específicos para cada área avaliada.
Salienta-se que para evitar os efeitos relacionados a variações sazonais, tais
como umidade do solo, temperatura do solo e da água subterrânea e profundidade
da zona saturada, a seleção das áreas de interesse foi limitada a investigações
realizadas no mesmo período do ciclo hidrológico, entre setembro e novembro de
2009.
A obtenção dos dados relacionados aos parâmetros do meio físico durante a
etapa de investigação detalhada seguiu os procedimentos vigentes na época dos
estudos, previstos nas seguintes diretrizes e normas técnicas:
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•

Manual de Descrição e Coleta de Solos no Campo, da Sociedade
Brasileira de Ciência do Solo (SANTOS et al., 2005);

•

Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas , CETESB (2001);

•

Ações Corretivas baseadas em Risco (ACBR) aplicadas a Áreas
Contaminadas com Hidrocarbonetos Derivados de Petróleo e Outros
Combustíveis Líquidos – Procedimentos (CETESB, 2001);

•

Procedimento para a Identificação de Passivos Ambientais em
Estabelecimentos com Sistema de Armazenamento Subterrâneo de
Combustíveis (SASC) (CETESB, 2006);

•

Procedimento para a Identificação de Passivos Ambientais em
Estabelecimentos

com

Sistema

de

Armazenamento

Aéreo

de

Combustíveis (SAAC) (CETESB, 2007);
•

ABNT NBR 15495-1 Poços de monitoramento de águas subterrâneas
em aqüíferos granulados Parte 1: Projeto e construção

•

ABNT NBR 15495-2 Poços de monitoramento de águas subterrâneas
em aqüíferos granulares Parte 2: Desenvolvimento

•

NBR ISO/IEC 17025 Requisitos Gerais para a Competência de
Laboratórios de Ensaio e Calibração

A seguir será apresentada uma descrição dos elementos do meio físico das
áreas selecionadas para avaliação da intrusão de vapores a partir das plumas de
contaminação mapeadas durante a etapa de investigação ambiental detalhada.
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6.1.1 Características do Meio Físico do Sítio 1
O Sítio 1, está localizado no Bairro São Mateus, zona leste do município de
São Paulo. O entorno do empreendimento possui ocupação mista, com a presença
de comércios e residências. A Figura 10 apresenta o layout do empreendimento e o
mapa de uso e ocupação do solo no seu entorno imediato.
Durante o período em que os serviços de campo foram realizados (entre
Setembro e Novembro de 2009), o posto encontrava-se em funcionamento,
realizando as atividades de estocagem e revenda de combustíveis, além do serviço
de troca de óleo, com armazenamento em tanque subterrâneo dos resíduos
gerados. Segundo informações fornecidas pelo responsável local, não está prevista
a alteração de uso da área. A geologia da região é representada por afloramentos
de rochas de idade pré-cambriana, relacionadas ao embasamento cristalino do
Estado de São Paulo. Localmente ocorrem sedimentos terciários da Formação São
Paulo e coberturas quaternárias referentes aos depósitos aluvionares recentes.
Nestas unidades podem ser verificadas basicamente intercalações de depósitos
sedimentares, representados por camadas e lentes de areias, argilas e seixos.

82

Figura 10 – Layout do Sítio 1
Fonte: O autor

Os registros das sondagens de reconhecimento perfuradas no local, indicam
que o perfil de solo é compatível com o esperado para a alteração de rochas que
compõem o embasamento cristalino, constituído essencialmente por uma matriz
argilosa, de coloração avermelhada e consistência plástica, com proporções
variáveis de areia, de granulometria mal selecionada e níveis com maior
concentração de fragmentos de rocha, de tamanho centimétrico.
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A caracterização hidrogeólogica, indicou que o fluxo das águas subterrâneas
no local está orientado preferencialmente para Noroeste (NW). Este sentido é
coerente com o fluxo superficial, orientado em direção ao córrego Riacho dos
Machados, distante cerca de 730 m a Noroeste da área, que flui em direção ao Rio
Aricanduva, principal ponto de descarga regional das águas subterrâneas.
A condutividade hidráulica calculada para a área, a partir de ensaios de
permeabilidade é igual a 1,4 x 10-5 cm/s e o nível histórico das águas subterrâneas
na área do posto é de 3,00 m de profundidade. A Tabela 05 apresenta um sumário
dos dados do meio físico obtidos para a área avaliada e seus valores
correspondentes listados nas planilhas de avaliação de risco da CETESB.

Tabela 05 – Sumário dos dados do meio físico do Sítio 1

Sítio 1

Default
Planilha
CETESB

Porosidade do Solo

43,40

46,00

Conteúdo de Água no Solo

36,00

17,90

0,003596

0,003000

1,70

1,30

22,64

24,85

300

450

3,00

4,50

1,40E-5

1,00E-4

Parâmetros do Meio Físico

Unidades

Fração de Carbono Orgânico no Solo
Densidade do Solo (total)

!
#$

Temperatura Média Anual do Solo
Profundidade da Fonte (em relação a fundação)
Nível médio d'
água
Condutividade Hidráulica média

Fonte: O autor

"

%
&
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6.1.2 Características do Meio Físico do Sítio 2
O Sítio 2, está localizado no município de Diadema, em uma área de ocupação
mista. Durante o período em que os serviços de campo foram realizados (Outubro
de 2009), o posto encontrava-se em funcionamento, realizando as atividades de
estocagem e revenda de combustíveis, além do serviço de troca de óleo, com
armazenamento

em

tanque

subterrâneo

dos

resíduos

gerados.

Segundo

informações fornecidas pelo responsável local, não está prevista a alteração de uso
da área. A Figura 11 ilustra o layout da área investigada.
A geomorfologia regional e local é caracterizada por baixa declividade,
susceptível a enchentes ou inundações. O empreendimento localiza-se cerca de
20 m de distância do Córrego Curral Grande, o qual flui para Leste.
A Geologia Regional da região de Diadema é representada por rochas de
idade Pré-Cambriana e coberturas sedimentares Quaternárias distribuídas ao longo
das principais drenagens.

Figura 11 – Layout do Sítio 2
Fonte: O autor
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Até a profundidade perfurada, o perfil de solo local é constituído por aterro
arenoso, sotoposto a camadas de silte argiloso, argila rica em matéria orgânica e
solo de alteração areno-argiloso com fragmentos de rocha intemperizada. As
sondagens e poços de monitoramento da área em geral foram perfurados até a base
do perfil de alteração do embasamento do local.
O fluxo das águas subterrâneas, na porção estudada do aquífero, ocorre na
porção sedimentar, localizada diretamente acima do aquífero cristalino (rochas do
embasamento pré-cambriano). O nível d’água médio da área é de 1,39 m, com fluxo
orientado preferencialmente para Norte, compatível com a direção do córrego Curral
Grande, principal zona de descarga local.
A Tabela 06 apresenta um sumário dos dados do meio físico obtidos para a
área avaliada e seus valores correspondentes listados nas planilhas de avaliação de
risco da CETESB.

Tabela 06 – Sumário dos dados do meio físico do Sítio 2

Sítio 2

Default
Planilha
CETESB

Porosidade do Solo

38,00

46,00

Conteúdo de Água no Solo

16,00

17,90

0,045646

0,003000

1,07

1,30

21,94

24,85

139

450

1,39

4,50

2,34E-6

1,30E-4

Parâmetros do Meio Físico

Unidades

Fração de Carbono Orgânico no Solo
Densidade do Solo (total)

!
#$

Temperatura Média Anual do Solo
Profundidade da Fonte (em relação a fundação)
Nível médio d'
água
Condutividade Hidráulica média

Fonte: O autor

"

%
&
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6.1.3 Características do Meio Físico do Sítio 3
O Sítio 3, está localizado no Bairro do Ipiranga, zona sul do município de São
Paulo, em área de uso misto, comercial e residencial. Durante o período em que os
serviços de campo foram realizados (Outubro de 2009), o posto de serviços
encontrava-se em funcionamento, realizando a estocagem e comercialização de
produtos combustíveis (gasolina, álcool e diesel), além de troca de óleo, com
armazenamento de óleo queimado em tanque subterrâneo, e lavagem de veículos.
Segundo informações fornecidas pelo responsável local, não é prevista a alteração
de uso da área no futuro. A Figura 12 ilustra o layout da área investigada.

Figura 12 – Layout do Sítio 3
Fonte: O autor
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A geomorfologia regional e local é caracterizada por média declividade, não
susceptível a enchentes e inundações. O empreendimento localiza-se a cerca de
15 m de distância de um córrego canalizado que flui sob o canteiro da avenida de
acesso ao local, afluente do Rio Tamanduateí.
A geologia no local é representada por afloramentos de rochas de idade
pré-cambriana relacionadas ao embasamento cristalino do Estado de São Paulo.
Localmente, ocorrem depósitos sedimentares de idade quaternária e pertencentes à
Formação São Paulo. Até a profundidade perfurada durante a investigação
ambiental, o perfil de solo é constituído por aterro de pó de rocha, sotoposto a
camadas de aterro de argila arenosa com presença de entulho; argila arenosa de
coloração variegada e por fim, uma fina camada de areia média.
O fluxo das águas subterrâneas na porção estudada do aquífero ocorre na
porção sedimentar, com sentido preferencial orientado para Noroeste, compatível
com a direção do córrego, localizado sob a avenida de acesso ao local. O nível
d’água médio no local é de 1,30 m e a condutividade hidráulica média é igual a
2,34x10-6 cm/s. A Tabela 07 apresenta um sumário dos dados do meio físico obtidos
para a área avaliada.
Tabela 07 – Sumário dos dados do meio físico do Sítio 3

Sítio 3

Default
Planilha
CETESB

Porosidade do Solo

40,00

46,00

Conteúdo de Água no Solo

31,00

17,90

0,056000

0,003000

1,50

1,30

27,03

24,85

130

450

1,30

4,50

2,77E-5

1,30E-4

Parâmetros do Meio Físico

Unidades

Fração de Carbono Orgânico no Solo
Densidade do Solo (total)

!
#$

Temperatura Média Anual do Solo
Profundidade da Fonte (em relação a fundação)
Nível médio d'
água
Condutividade Hidráulica média

Fonte: O autor

"

%
&
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6.2

Avaliação da intrusão de vapores segundo os padrões da CETESB

A partir da seleção das áreas de interesse e do mapeamento das plumas de
fase dissolvida de BTEX, foram selecionadas as máximas concentrações dos
compostos que ultrapassaram os padrões ambientais de referencia de qualidade,
definidos pelos padrões da DD Nº 263/2009 como Padrões Legais Aplicáveis (PLAs)
e Concentrações Máximas Aceitáveis no ponto de exposição (CMA-POE).
Para cada SQI cujas concentrações determinadas na água subterrânea (zona
saturada tenham ultrapassado pelo menos uma das CMAs – POE ou PLAs foi
elaborado um mapa de risco e preenchido o quadro de intervenção, adotando-se
como referência a máxima concentração detectada na área.
Para cada mapa de risco foram apresentadas as curvas de isoconcentração
correspondentes a todas CMAs – POE e PLAs que foram superadas, considerando
o posicionamento das plumas de contaminação dissolvida e a localização dos
receptores potenciais, identificados no modelo conceitual. Salienta-se que, segundo
os padrões da DD Nº 263/2009 os mapas de risco, elaborados para os cenários de
exposição relativos à inalação de vapores provenientes das águas subterrâneas, os
limites da curva de isoconcentração da CMA – POE foram ampliados em 10 metros,
considerando que o primeiro receptor identificado na área externa será um receptor
residencial para os cenários de inalação de vapores em ambientes fechados a partir
das águas subterrâneas.
A Tabela 08 a seguir relaciona das máximas concentrações de BTEX obtidas
nas áreas avaliadas que forma consideradas para elaboração dos mapas de risco e
para o preenchimento dos quadros de intervenção e os respectivos valores de
referência adotados pela CETESB para a via de inalação de vapores orgânicos em
ambientes fechados.
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Tabela 08 – Máximas concentrações em água subterrânea utilizadas nas modelagens
Área

Ponto de Amostragem

Sítio 1

Concentrações (µ
µg/L)
Benzeno

Tolueno

Etilbenzeno

Xilenos

PM-15

12.376,00

36.214,00

10.495,00

63.937,00

Sítio 2

PM-02

2.648,80

5.405,50

1.118,50

7.387,30

Sítio 3

PM-25 (Benzeno), PM-04 (Tolueno) e PM-21
(Etilbenzeno e Xilenos)

2.246,50

49,50

1.066,10

646,30

CETESB (Receptores Comerciais/Industriais)

892,00

121.000,00

2.730,00

22.200,00

CETESB (Receptores Residenciais -crianças)

447,00

14.600,00

1.380,00

2.680,00

CETESB (Receptores Residenciais - adultos)

272,00

44.300,00

841,00

8.160,00

Fonte: O autor

6.3

Aplicação de modelos matemáticos
A partir da elaboração do modelo conceitual e da avaliação da relevância da

via de exposição para os sítios estudados, foram selecionados os dados
experimentais referentes aos parâmetros físicos específicos do local, exposicionais,
utilizando a parametrização da CETESB e, concentrações máximas obtidas nas
amostras de água subterrânea.
Os dados selecionados foram utilizados para avaliar a influência dos
parâmetros do meio físico sobre o processo de intrusão de vapores nas edificações
existentes, por meio da aplicação de modelos matemáticos.
O objetivo principal da aplicação de modelos matemáticos neste contexto, foi
obter valores de referencia para concentrações de vapores abaixo da fundação das
edificações, fornecendo uma base de comparação para futuros trabalhos
envolvendo a amostragem de vapores subsuperficiais junto aos pontos de
exposição. Adicionalmente, foram calculados os índices e o incremento de risco para
os compostos BTEX, considerando as concentrações em fase dissolvida
identificadas durante a etapa de investigação detalhada.
Para modelagem foram utilizadas as planilhas de cálculo disponibilizadas na
internet pela CETESB (2009), US EPA (US EPA, 2002), e o BioVapor (API, 2009).
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A Tabela 09 relaciona dos valores de referência obtidos e os softwares
utilizados para as modelagens.

Tabela 09 – Valores de referência e softwares utilizados para as modelagens
Valores de Referência Modelados

Planilhas CETESB Planilhas USEPA BioVapor

X

Concentração de Vapores sobre a Fonte fase dissolvida
Concentração Modelada para Vapores abaixo do piso (sub slab)
Concentração Modelada para o Ambiente Fechado

X

Fator de Atenuação α sem Biodegradação

X
X

Fator de Atenuação α com Biodegradação
Fator de atenuação α para vapores no solo
Fator de atenuação α Jonhson & Ettinger
Quociente de Risco
Incremento de Risco
Nivel alvo para ambientes fechados
Nível alvo para Águas subterrâneas

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

Fonte: O autor

O Quadro 02 apresenta os dados de entrada referentes a exposição,
edificações e ao meio físico utilizados para as modelagens nas planilhas da US EPA.

As Tabelas 10, 11 e 12 apresentam respectivamente os parâmetros das
edificações, meio físico e exposicionais consideradas nas modelagens da CETESB e
BioVapor.
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!"! #

Dados Gerais da Área

$ %
Tipo de Edificação
investigada

Propriedades do solo
Propriedades da Edificação

-

Solo predominante
Temperatura média
do meio
Profundidade da
fonte em relação a
fundação
Variação da
profundidade da
área fonte (+/-)
Porosidade Total (n)

Parâmetros de exposição

%

Umidade na zona
não saturada ( w)
Umidade na franja
capilar ( w,cap)
Altura da franja
capilar (CZh)
Fluxo de vapores
para o interior da
edificação (Qsoil)
Razão de troca de
ar (EB)
Altura da zona de
mistura no interior
da edificação (HB)
Área da edificação
(FB)
Área da fundação
em subsuperfície
(AB)
% de área de
fraturas no piso ( )
Espessura do piso
(Lcrack)
Duração da
Exposição para
compostos
carcinogênicos
(EDc)
Frequência da
exposição para
compostos
carcinogênicos
(EFc)
Tempo médio para
compostos
carcinogênicos
(ATc)
Duração da
Exposição para
compostos não
carcinogênicos
(EDnc)
Frequência da
exposição para
compostos não
carcinogênicos
(EFnc)
Tempo médio para
compostos não
carcinogênicos
(ATnc)
Nível alvo
(compostos não
carcinogênicos)
(THQ)

$

%

%

$

%

&'

&'

&'

&'

(

(

)

)

)

)

%
&'

$

%
&'

%

$

%

&'

&'

*

*

o

C

cm

cm
%
%

*

*

(

(

(

(

(

(*

(*

(*

(*

(*

(*

(*

(*

(*

(*

(
)

)

(*

(*

(*

(*

(*

(*

%
cm
L/h
h-1
cm
m2
m2
%
cm

anos

dias/ano

anos

anos

dias/ano

anos

(-)

Quadro 02 – Dados de entrada utilizados nas planilhas da US EPA
Fonte: O autor
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Tabela 10 – Parâmetros das edificações utilizados nas planilhas da CETESB e no
BioVapor
Default Planilha CETESB
Características das Edificações Avaliadas

Unidades

Altura do Ambiente Fechado para Mistura de Ar

Lmix (cm)

Comerciais

Residenciais

300

300

Taxa de Troca de Ar

ER (1/day)

20

12

Espessura da Fundação

Lcrack (cm)

15

15

200000

200000

0,01

0,01

2

Área da Fundação

Ab (cm )
2

Fração de Trincas na Fundação

2

(cm -cracks/cm -total)
3

3

1

1

3

3

17,94

17,94

200

200

Porosidade Total

Tcrack

(cm -void/cm -soil)

Porosidade Preenchida com Água

w-crack

(cm -void/cm -soil)
3

Fluxo de Ar Através da Fundação

Qs (cm -air/sec)

Fonte: O autor
Tabela 11 – Parâmetros do meio físico utilizados nas planilhas da CETESB e no
BioVapor

Sítio 1

Sítio 2

Sítio 3

Default Planilha
CETESB

Porosidade do Solo

43,40

38,00

40,00

46,00

Conteúdo de Água no Solo

36,00

16,00

31,00

17,90

Parâmetros do Meio Físico

Unidades

Fração de Carbono Orgânico no
Solo
Densidade do Solo (total)

!
#$

Temperatura Média Anual do Solo
Profundidade da Fonte (em
relação a fundação)
Nível médio d'
água
Condutividade Hidráulica média

Fonte: O autor

"

%
&

0,003596 0,0045646 0,056000

0,003000

1,70

1,07

1,50

1,30

22,64

21,94

27,03

24,85

300

139

130

450

3,00

1,39

1,30

4,50

1,40E-5

2,30E-6

2,70E-5

1,3E0-4
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Tabela 12 – Parâmetros de exposição utilizados nas planilhas da CETESB e no
BioVapor
%

%

&

$ %

%

Quociente de Risco Individual (não carcinogênico)

!"! #

#$

$

%

THQ (-)

1

1

TR (-)

1,00E-05

1,00E-05

ATC (yrs)

68

68

ATHC (yrs)

45

45

Peso Corpóreo Médio (adultos)

BW (Kg)

60

60

Duração da Exposição

ED (yrs)

45

45

EF days/yrs

270

350

CF (-)

1

1

Índice de Risco (carcinogênico)
Tempo Médio de Exposição (carcinogênico)
Tempo Médio de Exposição (não carcinogênico)

Frequência da Exposição
Taxa de Ajustamento para Inalação em Ambientes Fechados

Fonte: O autor

7

RESULTADOS OBTIDOS
Os resultados deste estudo foram obtidos a partir da seleção das áreas de

interesse e da avaliação da relevância do processo de intrusão de vapores nas
áreas

selecionadas

de

acordo

com

os

procedimentos

estabelecidos

na

DD Nº 263/2009 da CETESB.
A avaliação da influência dos parâmetros do meio físico foi realizada através da
aplicação dos modelos matemáticos incluídos nas planilhas da CETES, US EPA e
BioVapor e da comparação entre os valores de referência obtidos para as três áreas
selecionadas.
Devido a maior representatividade e maior relevância em termos de risco a
saúde humana dentre os compostos avaliados, serão apresentados e descritos
detalhadamente a seguir os mapas de isoconcentrações, mapas de risco, quadros
de intervenção e resultados das modelagens obtidas para o composto Benzeno.
7.1

Avaliação das áreas selecionadas segundo a DD 263/2009 da CETESB
A partir do mapeamento da distribuição das plumas de fase dissolvida de

BTEX, foram elaborados os mapas de risco e os quadros de intervenção resultando
na avaliação da relevância do processo de intrusão de vapores das áreas avaliadas.
A seguir será apresentado o detalhamento dos resultados obtidos para cada sítio
avaliado.
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7.1.1 Sítio 1
Entre Setembro e Novembro de 2009, foi realizado um Monitoramento Analítico
para a atualização do cenário ambiental e, posteriormente, foi realizada uma
Investigação Complementar, com objetivo de delimitar as plumas em fase dissolvida
identificadas durante a campanha de amostragem.
Em água subterrânea, a distribuição espacial dos compostos químicos de
interesse (Tabela 13) indicou a presença de plumas em fase dissolvida de Benzeno
(1410 m²), Tolueno (1140 m²), Etilbenzeno (1240 m²) e Xilenos (1190 m2),
compatíveis com o histórico de contaminação existente e com a localização das
principais áreas fontes identificadas (área de abastecimento e tancagem). A
Figura 13 ilustra a pluma de fase dissolvida de benzeno mapeada na área do sítio 1.
Tabela 13 – Concentrações de BTEX detectadas nas amostras de água do Sítio 1
Resultados Analíticos das Amostras de Água – BTEX (µg/L)
Amostra

LQ

Benzeno

Tolueno

Etilbenzeno

Xilenos

PM-07
PM-10
PE-01
PE-02
PE-03
PE-04
PE-06
PE-07
PE-09
PE-10
PE-11

1,00
1,00
1000,00
10,00
10,00
1,00
1,00
10,00
100,00
1,00
100,00

7,80
24,50
1000,00
1044,00
227,00
46,30
193,00
506,00
1550,00
7,26
2000,00

27,00
35,60
4680,00
597,00
408,00
3,02
11,70
392,00
1590,00
<
2900,00

3,93
7,82
690,00
98,60
74,80
14,50
48,30
137,00
259,00
2,18
325,00

16,78
140,50
5230,00
433,00
414,00
70,10
81,20
816,00
1591,00
1,99
1962,00

PM-11
PM-15
PM-16
PM-17
PM-18
PM-19
PM-20

1,00
1.000,00
100,00
10,00
100,00
100,00
1,00

1.024,30
12.376,00
2.888,20
796,30
5.243,90
2.984,30
66,60
5
892
272

31,30
36.214,00
3.988,20
545,90
8.699,00
6.805,70
119,60
700
ND
443.000

83,80
10.495,00
3.784,70
541,80
1.552,10
1.157,80
36,70
300
2.370
841

81,90
63.937,00
18.773,30
2.608,70
12.635,80
7.391,80
189,30
500
22.200
8.160

Cetesb (VI)
Cetesb (CMA - POE) IVAFA - C
Cetesb (CMA - POE) IVAFA - R

(LQ): Limite de Quantificação; (<): Concentração menor do que o limite de quantificação do método utilizado pelo laboratório.
Cetesb, 2005 – Valores orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo - Decisão de diretoria
n° 195-2005 de 23/11/2005.

Fonte: O autor
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Figura 13 – Pluma de fase dissolvida de benzeno no Sítio 1
Fonte: O autor

Os resultados obtidos indicam que as concentrações de BTEX em fase
dissolvida no poço de monitoramento PM-15, superaram as CMA-HS (Concentração
Máxima Aceitável no Hot Spot) para o cenário de inalação de vapores em ambientes
fechados ( considerando receptores comerciais e residenciais, posicionados entre 11
e 20 m do HS). As concentrações de Benzeno, Etilbenzeno e Xilenos no ponto S03B superam o valor de CMA-POE (Concentração Máxima Aceitável no Ponto de
Exposição) para a via de inalação de vapores em ambientes fechados a partir do
solo subsuperficial (considerando receptores comerciais e residenciais).
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Os residentes localizados imediatamente após os limites da área do site, são
afetados pela expansão dos 10 m da curva de isoconcentração dos compostos
Benzeno e Xilenos.
A representação gráfica do modelo conceitual elaborado para o sítio 1 pode ser
visualizado na Figura 14.

Figura 14 – Modelo conceitual elaborado para o Sítio 1
Fonte: O autor

A partir da comparação entre concentrações em fase dissolvida e CMAPOE/PLA, CMA-HS e receptores, e, vias de exposição, foi realizado o
preenchimento dos Quadros de Intervenção para cada composto químico de
interesse. O Quadro 03 apresenta os dados de intervenção referentes ao composto
benzeno elaborado para o Sítio 01.
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Quadro 03 – Quadro de intervenção para o composto Benzeno – Sítio 1
Fonte: O autor

A Figura 15 apresenta o Mapa de Risco para o composto Benzeno (mais
restritivo) considerando o cenário de exposição inalação de vapores em ambientes
fechados a partir da água subterrânea,
subterrânea, aos receptores comerciais e residenciais.
Uma vez definida a necessidade de adoção de Medidas de Intervenção para o
cenário comercial, sendo o ponto de controle PM-18
PM 18 e o Hot Spot o PM-15,
PM
concluise que a área pode ser classificada como AC (Área Contaminada),
Contaminada), segundo a
DD nº 263/2009/P, CETESB 2009.
Conforme indicado nos Quadros de Intervenção, faz-se
faz se necessária a adoção
de Medida de Controle de Remediação - MR. Esta medida deverá ser implementada
com objetivo de eliminar os riscos referentes à via de exposição de inalação de
vapores em ambientes fechados provenientes das concentrações em fase
retida/dissolvida no POE (comercial e residencial).
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Figura 15 – Mapa de risco para inalação de vapores de benzeno em ambientes fechados a
partir das águas subterrâneas – Sítio 1
Fonte: O autor
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7.1.2 Sítio 2
Em Outubro de 2009, foi realizada uma Investigação Detalhada seguindo os
padrões da Decisão da Diretoria nº 263/2009, contemplando a realização de
sondagens de reconhecimento, sondagens de delimitação de fase livre e a
instalação de poços de monitoramento em diferentes níveis de monitoramento do
aquífero, com objetivo de delimitar horizontalmente e verticalmente a pluma de fase
dissolvida no local.
Em águas subterrâneas, foi verificada a presença de fase livre de óleo diesel,
com aspecto não degradado no poço PM-06 (0,46 m), localizado próximo a bomba
de abastecimento, e ainda película de óleo queimado no PM-01. Com relação a fase
dissolvida, a pluma de Benzeno abrange grande parte da área do empreendimento,
exceto a lavagem, com centro de massa na região do PM-02 (área de
aproximadamente 3.200 m²). As plumas de Tolueno e Etilbenzeno apresentam
menor área (1.170 m2), estendendo-se pelas áreas de abastecimento, troca de óleo
e edificações. A pluma de fase dissolvida de Xilenos ocupa uma área com
aproximadamente 1.350 m². A Tabela 14 apresenta as concentrações de BTEX
detectadas nas amostras de água subterrânea. A Figura 16 ilustra a pluma de fase
dissolvida de benzeno mapeada no Sítio 02.
As concentrações de Benzeno no PM-02 (ponto de controle para receptores
comerciais) superam o valor de CMA-POE para a via de inalação de vapores em
ambientes fechados a partir da água subterrânea, considerando receptores
comerciais.
A representação gráfica do modelo conceitual de exposição elaborado para o
sítio 02 pode ser visualizada na Figura 17.
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Tabela 14 – Concentrações de BTEX detectadas nas amostras de água do Sítio 2
Amostra

Resultados Analíticos das Amostras de Água Subterrânea
LQ

Benzeno

Tolueno

Etilbenzeno

Xilenos

PM-02
PM-03
PM-04
PM-05
PM-06 *
PMN-02A
PMN-02B
PMN-03A
PMN-05A
PMN-05B
PM-07
PM-08
PM-09
PM-10
PM-13

100
1
1
100
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.648,80
206,80
7,91
1.203,90
709,70
11,30
37,10
2,76
4,69
17,10
88,90
114,50
2,61
103,60
6,60

5.405,50
4,50
1,57
2.569,00
201,50
74,00
205,90
<
7,87
37,50
23,40
74,60
<
31,20
<

1.118,50
9,59
1,41
413,60
362,30
14,60
60,00
<
1,20
5,20
4,30
22,60
<
133,70
<

7.387,30
12,19
5,36
3.260,30
1.497,20
92,10
360,50
<
8,61
36,40
38,00
435,90
4,82
611,00
<

PM-14

1

65,10

5,10

48,10

28,30

5

700

300

ND

2.730

Cetesb (VI)
Cetesb (CMA - POE) IVAFA - C

892

1

Cetesb (CMA - POE) IVAFA - R

272

1

443.000

2

841

1

500
1

22.200
8.160

2
2

Fonte: Bioagri Ambiental.
(*): Poço de monitoramento com fase livre de óleo diesel; (<): Concentração menor do que o limite de quantificação do método
utilizado pelo laboratório; (LQ): Limite de Quantificação; (-), CMA - POE : concentrações máximas aceitáveis no ponto de
exposição; C: Comercial; R: Residencial; (1) Carcinogênico; (2) Tóxico.
IVAFA - Inalação de vapores em ambientes fechados a partir da água subterrânea;
VI : Valores de Intervenção para Água Subterrânea no Estado de São Paulo - Cetesb, Decisão de diretoria n° 195-2005 de
23/11/2005.

Fonte: O autor
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Figura 16 – Pluma de fase dissolvida de benzeno no Sítio 2
Fonte: O autor

Figura 17 – Modelo conceitual elaborado para o Sítio 2
Fonte: O autor
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A partir da comparação entre concentrações em fase dissolvida e
CMA-POE/PLA, CMA-HS e receptores, e, vias de exposição, foi realizado o
preenchimento dos Quadros de Intervenção para cada composto químico de
interesse. O Quadro 04 apresenta os dados de intervenção referentes ao composto
benzeno elaborado para o Sítio 02.

Quadro 04 – Quadro de intervenção para o composto Benzeno – Sítio 2
Fonte: O autor

A Figura 18 apresenta o Mapa de Risco do composto Benzeno para o cenário
de inalação de vapores em ambientes fechados a partir da água subterrânea,
considerando receptores comerciais.
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Figura 18 – Mapa de risco para inalação de vapores de benzeno em ambientes fechados a
partir das águas subterrâneas – Sítio 2
Fonte: O autor

Uma vez definida a necessidade de adoção de Medidas de Intervenção para o
cenário comercial, sendo o ponto de controle PM-02, conclui-se que a área pode ser
classificada como AC (Área Contaminada), segundo a DD nº 263/2009/P,
CETESB 2009.
Conforme indicado nos Quadros de Intervenção, faz-se necessária a adoção
de Medida de Controle de Remediação - MR. Esta medida deverá ser implementada
com objetivo de eliminar os riscos referentes à via de exposição de inalação de
vapores em ambientes fechados provenientes das concentrações em fase
retida/dissolvida no POE (comercial).
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7.1.3 Sítio 3
Em Outubro de 2009, foi realizada uma investigação ambiental complementar
no local, com objetivo de delimitar a fase livre identificada no PM-08, e instalar um
ponto de controle para a via de inalação de vapores em ambientes fechados
(PM-16). Posteriormente, em Março de 2010, foi realizado o detalhamento da
investigação ambiental, segundo as diretrizes da DD 263/2009 da CETESB,
contemplando a instalação de poços de monitoramento adicionais, multiníveis e uma
nova campanha de amostragem de águas subterrâneas para a atualização do
cenário ambiental.
A comparação dos resultados analíticos obtidos para as amostras de água
subterrânea (Tabela 15), com os padrões ambientais utilizados como referência de
qualidade, indicou que as concentrações obtidas para os compostos Benzeno (PM04, PMN-04A, PM-05, PMN-05A, PM-10, PM-13, PM-21, PM-25), Etilbenzeno (PM04, PM-21 e PM-25) e Xilenos (PM-21), ultrapassaram os Valores de Intervenção
estabelecidos pela CETESB. Adicionalmente as concentrações de Benzeno, nos
poços PM-04, PM-21 e PM-25, superam o valor de CMA-POE para receptores
comerciais e residenciais. Já, as concentrações de Etilbenzeno, nos poços PM-21 e
PM-25 superam o valor de CMA-POE para receptores residenciais
Estes resultados indicaram que as plumas de fase dissolvida de Benzeno,
Etilbenzeno e Xilenos estão distribuídas ao longo de grande parte da área do
empreendimento, exceto a lavagem de veículos Conforme pode ser visualizada na
Figura 19, que apresenta a pluma de fase dissolvida de benzeno mapeada para o
sítio 03.
A representação gráfica do modelo conceitual de exposição elaborado para o
sítio 03 pode ser visualizado na Figura 20.
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Tabela 15 – Concentrações de BTEX detectadas nas amostras de água do Sítio 3
Resultados Analíticos das Amostras de Água Subterrânea
Poço

LQ

Benzeno

Tolueno

Etilbenzeno

Xilenos

PM-04
PMN-04A
PM-05
PMN-05A
PM-10
PM-13
PM-21
PM-25

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1297,7
20
212,5
8
12,6
32,6
1732
2246,5

49,5
1,2
2,6
<
<
31,1
41,2
30,8

630,5
10
3,1
2
<
4,1
1066,1
1063,4

104,8
14,5
18,3
2,5
1,6
18,9
646,3
384

PMN-25A

1,0

2,9

<

1,7

3,8

Cetesb (VI)
Cetesb (CMA - POE) IVAFA - C

5
892

700
ND

300
2730

500
22200

Cetesb (CMA - POE) IVAFA - R

272

443000

841

8160

(<): Concentração menor do que o limite de quantificação do método utilizado pelo laboratório; (>); (LQ): Limite de
Quantificação; (-); ND: Não detectado; CMA - POE : concentrações máximas aceitáveis no ponto de exposição; C: Comercial;
R: Residencial; (1).
IVAFA - Inalação de vapores em ambientes fechados a partir da água subterrânea;
VI : Valores de Intervenção para Água Subterrânea no Estado de São Paulo - Cetesb, Decisão de diretoria n° 195-2005 de
23/11/2005.

Fonte: O autor
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Figura 19 – Pluma de fase dissolvida de benzeno no Sítio 3
Fonte: O autor
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Figura 20 – Modelo conceitual elaborado para o Sítio 3
Fonte: O autor

A partir da comparação entre concentrações em fase dissolvida e CMA-POE/PLA,
CMA-HS e receptores, e, vias de exposição, foi realizado o preenchimento dos
Quadros de Intervenção para cada composto químico de interesse. O Quadro 05
apresenta os dados de intervenção referentes ao composto benzeno elaborado para
o Sítio 03.
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Quadro 05 – Quadro de intervenção para o composto Benzeno – Sítio 3
Fonte: O autor

A Figura 21 apresenta o Mapa de Risco para o cenário de exposição inalação
de vapores
apores em ambientes fechados a partir da água subterrânea, considerando
receptores comerciais.
Os resultados obtidos indicam que os receptores comerciais considerados
(escritório do posto) podem vir a ser atingidos pela expansão da isoconcentração
CMA-POE, indicando a necessidade da realização de ações de remediação nos
limites Leste
te da pluma de fase dissolvida.
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Figura 21 – Mapa de risco para inalação de vapores de benzeno em ambientes fechados a
partir das águas subterrâneas – Sítio 3
Fonte: O autor
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7.2

Resultados das simulações utilizando as planilhas de cálculo da US EPA
A partir das planilhas de calculo da US EPA, foram calculados valores de

referência dependentes de parâmetros do meio físico, tais como fatores de
atenuação e níveis alvo específicos para os sítios avaliados.
Adicionalmente, por meio das concentrações em fase dissolvida detectadas
durante a etapa de investigação detalhada, foram obtidos os valores de quocientes e
incrementos de risco, considerando a real ocupação das áreas avaliadas
(comercial).
A Tabela 16 apresenta os resultados das simulações utilizando as planilhas de
calculo para o composto Benzeno considerando a exposição de receptores
comerciais.
Tabela 16 – Resultados das simulações utilizando as planilhas da US EPA para
receptores comerciais
Valores de Referência Modelados

Unidade

Sítio 1

Sítio 2

Sítio 3

Default CETESB

Fator de atenuação para vapores no solo ( SG)

(-)

4,278E-06 4,90E-04

2,66E-05

2,07E-04

Fator de atenuação para águas subterrâneas ( GW)

(-)

4,242E-06 1,29E-04

2,60E-05

1,87E-04

Fator de atenuação Jonhson & Ettinger ( GW)

(-)

4,22E-06

1,29E-04

2,60E-05

1,86E-04

1,04E+01

6,53E+01 1,44E+01

3,60E+01

Concentração modelada para o ambiente fechado
Incremento de Risco
Nível alvo para o ambiente fechado
Nível Alvo para Vapores no solo (sobre a fonte)
Nível alvo para Águas subterrâneas

µg/m

3

(-)

6,02E-05

3,77E-04

8,29E-05

2,08E-04

µg/m

3

1,73E+00

1,34E+00 1,73E+00

1,73E+00

µg/m

3

4,05E+05

2,73E+03 6,51E+04

8,38E+03

2,05E+03

5,42E+01 2,71E+02

4,28E+01

µg/L

Fonte: O autor

Os resultados obtidos indicam que as concentrações de benzeno modeladas
para o ar no interior dos ambientes fechados ultrapassaram os níveis alvo de
referência para todas as áreas avaliadas, resultando, consequentemente, em
valores de incremento de risco superiores ao valor máximo permitido de 1,00E-05.
Os fatores de atenuação a modelados para águas subterrâneas indicaram
valores entre 2,07E-04 (utilizando os valores de entrada pré-estabelecidos pela
CETESB)

e 4,27E-06 (para valores específicos do sítio 1). Estes valores

demonstram que o fator de 2,00E-03, pré-estabelecidos pela US EPA em função da
profundidade e do tipo de solo predominante nas áreas avaliadas é conservador,
podendo ser utilizado com margem de segurança de até uma ordem de grandeza
durante uma fase preliminar de avaliação para estabelecer a relevância da via de
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exposição relacionada a inalação de vapores em ambientes fechados nas áreas
investigadas.
Como resultado dos fatores de atenuação obtidos, os níveis alvo de referência
para concentrações de benzeno em fase dissolvida apresentaram valores entre
42,00 e 2050,00 µg/L, demonstrando uma grande variação, muito provavelmente
devido a influência dos parâmetros do meio físico dos sítios avaliados, conforme
será mais amplamente discutido no Capítulo 08 do presente estudo.
7.3

Resultados das simulações utilizando o BioVapor
Através do software BioVapor, foram estimados os efeitos da biodegradação

aeróbia sobre os fatores de atenuação e concentrações modeladas para vapores no
interior das edificações e abaixo do piso (sub slab), com objetivo de fornecer uma
referência para futuras investigações que venham a contemplar a amostragem de
vapores do solo.
Adicionalmente, por meio das concentrações em fase vapor modeladas para o
interior das edificações avaliadas, foram obtidos os valores de quocientes e
incrementos de risco, considerando a real ocupação das áreas avaliadas
(comercial).
A Tabela 17 apresenta os resultados das simulações utilizando as planilhas de
calculo para o composto Benzeno considerando a exposição de receptores
comerciais.
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Tabela 17 – Resultados das simulações utilizando o software BioVapor para
receptores comerciais
Valores de referência modelados

Unidade

Sítio 1

Sítio 2

Sítio 3

Fator de Atenuação α sem Biodegradação

(-)

4,26E-06 3,82E-04 2,06E-05

Fator de Atenuação α com Biodegradação

(-)

1,22E-28 1,39E-15 1,30E-10
3

5,09E+02 1,06E+02 1,11E+02

3

1,04E-23 2,47E-11 2,41E-06

3

6,21E-26 1,47E-13 1,44E-08

3

(µg/m )

3,10E-01 3,10E-01 3,10E-01

Quociente de Risco

(-)

1,53E-27 3,63E-15 3,55E-10

Incremento de Risco

(-)

1,79E-31 4,24E-19 4,15E-14

Concentração de Vapores sobre a Fonte fase dissolvida

(µg/m )

Concentração Modelada para Vapores abaixo do piso
(sub slab)

(µg/m )

Concentração Modelada para o Ambiente Fechado

(µg/m )

Valor de referência para ambientes fechados

Fonte: O autor

Os fatores de atenuação calculados considerando somente os parâmetros
relacionados as características da zona não saturada (ex. umidade, porosidade,
conteúdo de carbono orgânico, etc.) apresentaram uma diferença expressiva quando
comparados aos fatores de atenuação incluindo o processo de biodegradação
aeróbia. No primeiro caso, os fatores de atenuação obtidos variaram entre 3,28E-04
(Sítio 02) e 4,26E-6 (Sítio 01), enquanto os fatores de atenuação incluindo a
biodegradação aeróbia indicaram valores entre 1,22E-28 (Sítio 1) e 1,30E-10.
As concentrações esperadas para o ambiente fechado (entre 1,44E-08 e
6,21E-26 µg/m3) apresentaram valores muito inferiores ao nível alvo de referência
para o composto benzeno (3,10 µg/m3). Em função das concentrações modeladas,
os índices de risco apresentaram valores inferiores aos níveis alvo utilizados como
referência (01 para quociente de risco e 1,00E-05 para incremento de risco).
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8
8.1

DISCUSSÃO
O DOS RESULTADOS
Influência dos parâmetros do meio físico no processo de intrusão de vapores
A interpretação dos resultados obtidos pelas modelagens, possibilitou o

estabelecimento de correlações entre a variação dos parâmetros do meio físico e a
magnitude do processo de intrusão de vapores no interior das edificações avaliadas.
Os resultados das modelagens utilizando as planilhas da US EPA indicaram
que o aumento da umidade do solo, influenciou os fatores de atenuação obtidos,
reduzindo de maneira proporcional
proporcional os fatores de atenuação para vapores presentes
no solo a partir de uma fonte em fase dissolvida.
dissolvida Esta constatação indica que o
conteúdo de água presente no solo atua como um fator importante para redução das
concentrações em fase vapor através da zona não saturada. O Gráfico 05 relaciona
os fatores de atenuação específicos para os sítios avaliados e o conteúdo de água
presente no solo determinado durante a etapa de investigação detalhada.
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Gráfico 05 – Correlação entre fator de atenuação para águas subterrâneas
subterrâneas e conteúdo de
água no solo
Fonte: O autor
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A consistência desta relação também pode ser observada no Gráfico 06 que
relaciona os níveis alvo para concentrações de benzeno em fase dissolvida e o
conteúdo de água presente no solo. É possível observar
observar que os níveis alvo
tornam-se
se menos restritivos a medida que ocorre o aumento da umidade do solo.
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Gráfico 06 – Correlação entre níveis alvo específicos para águas subterrâneas e conteúdo
de água no solo
Fonte: O autor

Segundo Hers et al. (2002), esta
esta relação ocorre, visto que o conteúdo de água
presente na zona não saturada pode afetar o transporte de vapores de quatro
maneiras:
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1) a presença de água resulta no particionamento dos vapores para
o solo (ou seja, mais água, mais contaminante do vapor retido por
dissolução), reduzindo a massa de contaminantes presentes na
fase gasosa;
2) a presença de água na zona não saturada influência o transporte
de vapores visto que a difusividade efetiva é altamente
dependente da razão entre porosidade preenchida com ar e
porosidade total do solo (ou seja, a porosidade efetiva em relação
ao fluxo de vapor diminui, reduzindo a condutividade). Portanto, o
movimento de vapores no solo será substancialmente menor em
áreas com maior conteúdo de água, como por exemplo, junto a
franja capilar ou em porções de solo muito úmidas;
3) o conteúdo de água presente no solo afeta a atividade
microbiana. Observações indicam que o conteúdo de água no
solo inferior a 50% da capacidade de campo paralisam a
atividade microbiana na zona não saturada; e,
4) conteúdos muito baixos de água no solo resultam em uma
interação direta entre a superfície das partículas de solo e o
contaminante, reduzindo a pressão efetiva do contaminante em
fase

vapor e

consequentemente

reduzindo as

taxas

de

transporte.

É valido salientar que este parâmetro apresenta uma grande variabilidade,
tanto espacial, devido a heterogeneidade do solo, quanto temporal, devido a
variação das taxas de precipitação. Esta observação é especialmente importante
para áreas localizadas no Estado de São Paulo, que possui uma variação sazonal
bastante definida, onde são observadas taxas de precipitação mais elevadas
durante o verão e, períodos de seca durante o inverno. Portanto, esta observação
deve ser considerada durante uma típica avaliação da relevância do processo da
intrusão de vapores subsuperficiais para ambientes fechados, sendo recomendável
a realização de amostragens com periodicidade semestral, de forma a coincidir com
os períodos de máximas e mínimas taxas de precipitação anuais.
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A profundidade da fonte de vapores em relação ao piso da edificação também
demonstrou uma grande influência sobre os fatores de atenuação e os níveis alvo
calculados utilizando as planilhas da US EPA.
Segundo Hers et al. (2002), conceitualmente é esperada uma redução linear
das concentrações previstas para o interior dos ambientes fechados a medida que a
profundidade da fonte de vapores considerada na modelagem aumenta.
O Gráfico 07, relaciona os fatores de atenuação específicos para os sítios
avaliados e a profundidade da fonte de vapores em fase dissolvida.
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Gráfico 07 – Correlação entre níveis alvo específicos para águas subterrâneas e
profundidade da fonte de vapores
Fonte: O autor

117

A distorção observada para os fatores de atenuação calculados para o sítio 02
e para os valores de default preconizados pela CETESB provavelmente esteja
relacionada a interação com outros parâmetros do meio físico. Especificamente para
estes casos, o parâmetro preponderante parece estar relacionado ao conteúdo de
água presente
sente no solo, visto que os valores utilizados para as modelagens foram
substancialmente inferiores em relação aos sítios
sítios 01 e 03, conforme observado
anteriormente nos Gráficos 05 e 06.
06
Esta relação também pode ser observada no Gráfico 08 que relaciona os
níveis alvo para concentrações de benzeno em fase dissolvida e a profundidade da
fonte de vapores em fase dissolvida.
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Gráfico 08 – Correlação entre níveis alvo específicos para águas subterrâneas e
profundidade da fonte de vapores
Fonte: O autor
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Também foi possível estabelecer uma relação entre a variação na temperatura
média do solo/águas subterrâneas considerada na modelagem dos sítios avaliados
e os fatores de atenuação obtidos. De uma maneira geral, os fatores de atenuação
calculados são proporcionalmente
proporcionalmente mais restritivos a medida que a temperatura do
solo aumenta. Segundo Schwarzenbach (1993, apud CHIARANDA, 2006, p. 6), este
comportamento pode ser esperado, visto que a pressão de vapor é um parâmetro
fortemente dependente da temperatura, podendo ter o seu valor alterado em mais
de uma ordem de grandeza.
O efeito da temperatura do solo/águas subterrâneas sobre os fatores de
atenuação de vapores no solo considerando uma fonte em fase dissolvida pode ser
visualizado no Gráfico 09.
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Gráfico 09 – Correlação
ção entre fatores de atenuação para vapores no solo e temperatura
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Fonte: O autor
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Entretanto, de forma similar aos efeitos que foram observados com relação a
profundidade da área fonte, a interação da temperatura com conteúdo
conteú
de água
presente no solo influenciou de forma mais significativa os fatores de atenuação
calculados para o sítio 2 e para os valores de referência da CETESB.
Para o sítio 3, provavelmente o conteúdo de carbono orgânico presente no
perfil de solo tenha exercido
xercido influência sobre o fator de atenuação obtido, conforme
pode ser visualizado no Gráfico 10.
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Gráfico 10 – Correlação entre fator de atenuação para vapores no solo e a fração de
carbono orgânico
Fonte: O autor

Esta relação é consistente com os resultados
resu
obtidos por Hers et al. (2002),

que através da aplicação de 10 modelos matemáticos distintos,
distintos avaliou a
sensibilidade desta variável, onde foi possível observar que esta relação ocorreu de
forma proporcional para quatro sítios avaliados nos Estados Unidos (Mount Holly,
Paulsboro, Stafford Township em Nova Jersey e Alamenda, na Califórnia).
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Segundo Hers et al. (2002), este comportamento é esperado, uma vez que,
devido ao processo de sorção dos contaminantes na superfície das partículas,
partículas o
carbono orgânico
nico tende a atuar como uma barreira natural para migração de vapores
através do perfil de solo.
8.2

Efeitos da Biodegradação aeróbia
Oss resultados da modelagem realizadas utilizando o software BioVapor

indicaram que o principal parâmetro responsável pela redução
redução dos fatores de
atenuação foi a profundidade da fonte de vapores em relação ao piso da edificação
avaliada. Esta relação pode ser melhor visualizada no Gráfico 11.
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Gráfico 11 – Correlação entre fatores de atenuação para águas subterrâneas e
profundidade
de da fonte de vapores considerando o processo de biodegradação aeróbia
Fonte: O autor

Estes resultados são consistentes com a relação verificada por Davis
Dav (2009),
que através de um banco de dados composto por 127 campanhas de amostragem,
verificou que uma
a camada de solo limpo, com aproximadamente 4,5 metros de
espessura, sobre a fonte de vapores, é suficiente para atenuar concentrações de
benzeno associadas a uma fonte de fase dissolvida com concentrações próximas a
solubilidade do composto em água (1.790 mg/L).
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Considerando os fatores de atenuação calculados pelo BioVapor, as
concentrações

modeladas

para

o

ar

interno

das

edificações

avaliadas

permaneceram muito inferiores ao nível alvo para concentrações de benzeno no ar
interno que é de 3,1 µg/m
g/m3 considerando
erando um incremento máximo aceitável de risco
para compostos carcinogênicos de 1,00E-05.
1,00E
As concentrações obtidas indicam que
o processo de intrusão de vapores em ambientes fechados provenientes de uma
fonte subsuperficial de fase dissolvida não é relevante
relevante para os sítios estudados,
quando incluído o processo de biodegradação aeróbia como fator de atenuação para
vapores presentes no solo.
Estes resultados diferem dos obtidos através da utilização das planilhas da
US EPA (sem biodegradação) onde as concentrações
rações de benzeno modeladas para
o ar no interior dos ambientes fechados ultrapassaram os níveis alvo de referência
para todas as áreas avaliadas, resultando, consequentemente, em valores de
incremento de risco superiores ao valor máximo permitido de 1,00E-05.
1,00E

A

comparação entre as concentrações esperadas para o ar interno utilizando o
BioVapor e as planilhas da US EPA pode ser visualizada no Gráfico 12 a seguir.
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Gráfico 12 – Comparação entre concentrações
concentrações modeladas para o ar interno utilizando o
BioVapor e as planilhas da US EPA
Fonte: O autor
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Dados similares foram obtidos durante uma investigação da qualidade do ar
em ambientes fechados localizados sobre uma fonte de vapores de compostos
orgânicos voláteis em Mount Holly em Nova Jersey, Estados Unidos (RESS e
HERS, 2006), onde os resultados das modelagens considerando o processo de
biodegradação apresentaram valores com aproximadamente duas ordens de
grandeza inferiores em relação aos modelos que não consideram este parâmetro.
Hers et al. (2002), avaliou o processo de intrusão de vapores por meio da
comparação dos resultados obtidos em dez modelos matemáticos. O uso dos cinco
modelos que consideram o processo de biodegradação na zona não saturada
indicaram uma redução de aproximadamente três ordens de grandeza nas
concentrações em relação aos modelos que não consideram este processo.
8.3

Comparação entre os resultados das modelagens e Quadros de Intervenção da
CETESB
Os incrementos de risco calculados por meio da aplicação das planilhas de

cálculo da US EPA, indicaram valores acima do limite aceitável (1,00E-05), paras as
concentrações de benzeno previstas para o interior dos ambientes fechados,
considerando um cenário de ocupação comercial.
Estes resultados são consistentes com os quadros de intervenção preenchidos
para os sítios avaliados, segundo as diretrizes da CETESB (Decisão de Diretoria Nº
263/2009), que indicaram a necessidade da adoção de medidas de controle de
remediação, com objetivo de eliminar os riscos referentes à via de exposição de
inalação de vapores em ambientes fechados provenientes das concentrações em
fase retida/dissolvida no POE (comercial e residencial).
Já,

os

resultados

das

modelagens

utilizando

o

software

BioVapor,

apresentaram incrementos de risco muito inferiores aos nível máximo aceitável,
indicando que o processo de intrusão de vapores de BTEX para estas áreas não é
relevante, não sendo necessário adotar medidas de remediação para redução das
concentrações em fase dissolvida.
O Gráfico 13 apresenta a comparação entre os incrementos de risco
calculados pelas planilhas da CETESB, US EPA e BioVapor, em relação ao nível
máximo aceitável adotado atualmente no Estado de São Paulo.

123

Benzeno

%4

566! 67

)

)

%

)

+%

)

%
$,

$6

?$ :
$,

$,

6 > 1
8,

2@

2

Gráfico 13 – Comparação entre incrementos de risco calculados pelas planilhas da
CETESB, USEPA e BioVapor
BioVapor em relação ao nível máximo aceitável para compostos
carcinogênicos
Fonte: O autor

Portanto, é possível concluir, que muitas vezes, a indicação de risco obtida em
uma comparação direta, com valores de referencia genéricos ou calculados em
modelos que negligenciam
ligenciam diversos processos que contribuem para redução das
concentrações em fase vapor, são conservadores, indicando a necessidade da
tomada de ações de remediação em áreas em que não seria necessário adotar este
tipo de medida.
Especificamente para os sítios
sítios avaliados, esta consideração pode ser relevante
relev
no processo de mitigação e gerenciamento de risco,
risco, uma vez que para o contexto
geotécnico das áreas estudadas, tipicamente são recomendadas a implementação
de técnicas de remediação in situ, tais como a instalação de sistemas baseado na
tecnologia de extração multifásica (MPE) ou a injeção de oxidantes (ISCO – in situ
chemical oxidation).. Estas ações, podem consumir grande parte dos recursos
previstos em um projeto de reabilitação de áreas contaminadas, visto que a sua
instalação envolve diversos equipamentos, e sua operação necessita de
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acompanhamento técnico permanente para manutenção e monitoramento dos
parâmetros indicadores de sua performance.
Considerando estas questões, a comparação estabelecida entre os diferentes
incrementos de risco obtidos sugere que valores de concentração medidos em
campo, devem ser preferidos aos valores simulados em um processo de avaliação
de risco, visto que os dados obtidos podem fornecer uma estimativa mais precisa a
respeito das concentrações subsuperficiais que possuem real potencial para atingir
os receptores presentes no interior dos ambientes fechados.
Ainda, é valido salientar, que os resultados e as concentrações quantificadas
diretamente em fase vapor, por meio de amostras obtidas em subsuperfície, devem
ser comparados com padrões ambientais adequados, estabelecidos em função dos
parâmetros físicos locais, características específicas dos receptores e das
construções eventualmente existentes nas áreas impactadas, de maneira a não
superestimar o risco associado a esta via de exposição.
8.4

Fatores de atenuação aplicáveis para o Estado de São Paulo.
Os resultados das modelagens possibilitaram a obtenção de fatores de

atenuações específicos para os sítios avaliados e também para a padronização
adotada para a CETESB para os parâmetros do meio físico.
O Gráfico 14 relaciona os fatores de atenuação para vapores no solo
específicos para as áreas avaliadas em função da profundidade da fonte de vapores
em fase dissolvida com os valores preconizados pela US EPA, determinados em
função da profundidade e do tipo predominante de solo presente nas áreas
investigadas.
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Gráfico 14 – Fatores de atenuação para vapores no solo específico para as áreas avaliadas
em função da profundidade da fonte de vapores em fase dissolvida
Fonte: Modificado de USEPA, 2002

É possível visualizar no Gráfico 14 que os fatores de atenuação calculados
com base nos dados do meio físico específicos para o sítio 2 e para os valores de
default da CETESB, mais restritivos dentre os casos avaliados, coincidem com os
valores de α preconizados pela US EPA para solos argilo-arenosos em suas
respectivas faixas de profundidade. Já, os resultados obtido para os sítios 1 e 3,
indicaram fatores de atenuação mais baixos quando comparados aos valores de
referência da US EPA, indicando que ocorre uma maior redução das concentrações
em fase vapor entre a área fonte e os ambientes fechados avaliados.
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Conforme discutido anteriormente nos itens 8.1 e 8.2, provavelmente, a maior
atenuação esperada para estas áreas estejam associadas principalmente ao maior
conteúdo de água presente no solo, o que representaria uma barreira para a
migração de vapores através da zona não saturada. Ainda, no caso do sítio 1, a
maior profundidade da fonte de vapores em fase dissolvida, possibilitaria um maior
tempo e espaço para que o processo de biodegradação se desenvolva, reduzindo
ainda mais as concentrações esperadas para o interior dos ambientes fechados.
Em termos práticos, estes resultados indicam que as concentrações de
benzeno esperadas para o ar no interior dos ambientes fechados, associados a uma
fonte de fase dissolvida com concentrações da ordem de 1.000,00 µg/L, entre
aproximadamente 1,5 e 5,0 m de profundidade, resultariam em valores no intervalo
entre 0,050 e 0,04625 µg/m3, bastante inferiores ao valor máximo aceitável de
3,10 µg/L adotado pela CETESB para um incremento máximo de risco de 1,00E-05.
Estes resultados são similares aos obtidos por Davis (2009), que verificou que
uma camada de 1,50 metros de espessura de solo limpo sobre a área fonte de
vapores é suficiente para atenuar concentrações em fase vapor associadas a uma
fonte de fase dissolvida com concentrações iguais o superiores a 1.000 µg/L de
benzeno. Aproximadamente 4,5 metros de solo limpo são suficientes para atenuar
concentrações de benzeno associadas a uma fonte de fase dissolvida com
concentrações próximas a solubilidade do composto em água (1.790 mg/L).
Portanto, para exemplos como este, uma aplicação simples do algoritmo
simplificado para fatores de atenuação considerando uma fonte de fase dissolvida,
(onde

= Cambiente fechado/Cfase dissolvida * Cconstante de henry), indicam que a via de intrusão

de vapores em ambientes fechados não é relevante, não necessitando a realização
de ações adicionais para mitigação de riscos associados a esta via de exposição.

127

Adicionalmente é válido salientar que os fatores de atenuação obtidos nesta
modelagem podem ser considerado restritivos, uma vez que não consideram nos
cálculos o processo de biodegradação, o que reduziria ainda mais as concentrações
esperadas para o interior dos ambientes fechados, conforme demonstrado no
Gráfico 12. Neste contexto, fatores de atenuação da ordem de 1,00E-5 a 1,00E-4
para solos argilo-arenosos (tipo de solo predominante nos sítios avaliados),
poderiam ser utilizados para estimar as concentrações esperadas para o ar no
interior

dos

ambientes

fechados

de

forma

substancialmente

restritiva

e

conservadora, oferecendo margem de segurança com relação ao nível de risco a
saúde humana que estas concentrações venham a representar.
Considerando estes aspectos, a inclusão de parâmetros do meio físico durante
a avaliação do processo de intrusão de vapores em ambientes fechados, contribui
de forma significante para redução das incertezas associados ao método adotado
para avaliação atualmente no Estado de São Paulo.
Visto que grande parte dos recursos destinados a gestão de áreas
contaminadas pela presenças de hidrocarbonetos de petróleo pode ser consumida
com ações voltadas para a caracterização detalhada e remediação, esta forma
alternativa de avaliar o processo de intrusão de vapores em ambientes fechados
pode contribuir para melhoria no que diz respeito a inclusão de conceitos de
sustentabilidade na gestão de áreas impactadas pela presença de hidrocarbonetos
de petróleo.
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9

CONCLUSÕES

•

Para os casos avaliados, os parâmetros do meio físico que mais
contribuíram para atenuar as concentrações em fase vapor esperadas
para o interior dos das edificações, a partir de fontes subsuperficiais em
fase dissolvida foram respectivamente o conteúdo de água presente no
solo, profundidade da fonte de vapores em relação ao ambiente fechado
avaliado e a fração de carbono orgânico presente no solo;

•

Para os cenários onde o processo de biodegradação aeróbia foi incluído
durante as modelagens, o parâmetro do meio físico que apresentou
maior influência foi a profundidade da fonte de vapores em relação ao
ambiente fechado;

•

Os fatores de atenuação obtidos nas modelagens foram similares aos
valores preconizados pela US EPA em função da profundidade da fonte
e do tipo de solo presente nas áreas avaliadas;

•

Estes resultados indicam que fatores de atenuação da ordem de
1,00E-5 a 1,00E-4 para solos argilo-arenosos (tipo de solo predominante
nos sítios avaliados), poderiam ser utilizados de forma restritiva e
conservadora durante uma avaliação preliminar da relevância do
processo de intrusão de vapores, uma vez que não consideram em seus
cálculos o processo de biodegradação aeróbia;

•

Considerando estes aspectos, a inclusão de parâmetros do meio físico
específicos para as áreas avaliadas durante as modelagens, pode
contribuir de forma significante para redução das incertezas associadas
ao método adotado atualmente no a avaliação no Estado de São Paulo
para a avaliação do processo de intrusão de vapores em ambientes
fechados.
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10 RECOMENDAÇÕES

•

Considerando os resultados obtidos neste estudo, é recomendável a
realização de campanhas de amostragem de vapores em subsuperfície,
em locais próximos aos pontos de exposição nas áreas estudadas;

•

Este procedimento deverá permitir a realização de uma comparação
direta entre valores modelados e obtidos em campo, fornecendo os
subsídios para o gerenciamento de riscos associados a intrusão de
vapores subsuperficiais em ambientes fechados.
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