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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo verificar a influência da evolução dos
procedimentos normativos de avaliação do risco à saúde humana sobre um processo de remediação por extração multifásica (MPE), de uma área de solo fino
contaminada por Benzeno, estudando-se o caso de um posto de combustível, que
opera desde 1982 no Estado de São Paulo. Os procedimentos de investigação
foram iniciados em outubro de 2006, com o objetivo de adequação à norma ambiental, nos termos da Resolução CONAMA 273, de 29 de novembro de 2000, para
postos que já operavam antes da exigência do licenciamento ambiental, sendo
que este passou a ser exigido para o exercício desta atividade. Essa investigação
identificou a contaminação da área, sendo adotados os procedimentos de emergência para remoção da fase livre, com a execução de uma barreira hidráulica. A
partir deste episódio, foram pesquisados os procedimentos de remediação adotados até fevereiro de 2011 e discutidos os impactos da evolução dos procedimentos normativos, verificada neste período. A remediação da área foi iniciada atendendo aos procedimentos normativos da CETESB denominados de “Ações Corretivas Baseadas em Risco” – RBCA (ASTM E1739 – 95). Em 2007, foi publicado
um novo procedimento intitulado “Gerenciamento de Áreas Contaminadas”, e iniciada pela CETESB a elaboração de um Banco de Dados para acesso público do
Cadastro de Áreas Contaminadas, sendo em 08 de julho de 2009, promulgada a
Lei 13.577, que define este cadastro como instrumento para gerenciamento de
áreas contaminadas e determina averbação na matrícula do imóvel de sua situação no cadastro. Também, entre outras providências, foi determinada a elaboração de planilhas para avaliação de risco, revisão das tabelas de Níveis Aceitáveis
Baseados em Risco e o desenvolvimento de um “Roteiro para realização de Investigação Detalhada e elaboração de Plano de Intervenção em Postos e Sistemas Retalhistas de Combustíveis”, que somente foi publicado em 2009. Assim,
foram analisados e discutidos os impactos da evolução dos procedimentos normativos para gerenciamento de áreas contaminadas, no Estado de São Paulo,
que resultou na exposição do conflito entre uma abordagem de remediar para alcançar níveis de risco aceitáveis para o uso declarado e outra abordagem para
alcançar níveis de background.
Palavras-chave: posto de combustível, remediação, cadastro de áreas contaminadas, RBCA.

ABSTRACT
Impact of Regulatory Procedures on the Remediation of Hydrocarbon
Contaminated Area – Case Study: Gas Station in the State of São Paulo
The study aimed to investigate the influence of the evolution of regulatory
procedures for assessing the risk to human health on a multiphase extraction
(MPE) remediation process, of a fine soil site contaminated with benzene, studying
the case of a gas station, operating since 1982 in São Paulo. The investigation
procedures were initiated in October 2006 aiming adequation to environmental
standards, according to CONAMA Resolution 273 of November 29, 2000, for gas
stations that were operating before the necessity of a license to perform this activity. This investigation identified the contamination of the site, and adopted emergency procedures to remove the free phase, with the execution of a hydraulic barrier. The remediation procedures adopted since then, until February of 2011, were
analyzed and the impacts of the development of regulatory procedures, observed
in this period were discussed. The site remediation was initiated in attendance of
the CETESB regulatory procedures called “Risk Based Corrective Action” –
RBCA, (ASTM E 1739 – 95). In 2007, was published procedure was published for
“management of contaminated sites”, and initiated by CETESB, the creation of a
free access database named “Cadastro de Áreas Contaminadas”, and it besides
promulgating the Law 13.577, on July 8, 2009, that established this database as a
tool for management of contaminated areas and determines the annotation of the
property database situation its legal documents. Also, among other measures, was
determined to draw up spreadsheets for risk assessment, review of Acceptable
Risk-Based Levels tables and develop a “Script for making a Detailed Investigation
and Intervention Plan in Retail Service Stations and Fuel Systems” that was only
published in 2009. So, were analyzed and discussed the impacts of the development of regulatory procedures for management of contaminated sites in the State
of São Paulo, which resulted in the exposition of the conflict between a remediation approach to achieve acceptable levels of risk for the stated use and another
approach for achieving background levels.

Keywords: gas station, remediation, contaminated sites registration, RBCA.

Lista de ilustrações

Figura 1: Lei de Raoult ......................................................................................... 25
Figura 2: Processos de NAPL .............................................................................. 37
Figura 3: Análise de risco ..................................................................................... 53
Figura 4: Modos de análise .................................................................................. 54
Figura 5: Inalação de vapores, em ambientes:..................................................... 57
Figura 6: Localização do posto Débora ................................................................ 67
Figura 7: Legenda para caracterização do entorno .............................................. 68
Figura 8: Caracterização do entorno .................................................................... 69
Figura 9: Classificação Litoestratigráfica .............................................................. 73
Figura 10: Mapa geológico da região de Jundiaí................................................. 74
Figura 11: Locação das sondagens .................................................................... 76
Figura 12: Perfis individuais do subsolo nos poços de monitoramento ................ 77
Figura 13: Mapa Potenciométrico e locação dos poços de monitoramento ........ 81
Figura 14: Concentrações de VOC em amostras de ar no subsolo ..................... 85
Figura 15: Posição da pluma de BTEX ................................................................ 87
Figura 16: Posição da pluma de PAH .................................................................. 88
Figura 17: Locação das secções geológicas ...................................................... 106
Figura 18: Secções geológicas ......................................................................... 107
Figura 19: Deslocamento da pluma de BTEX - Benzeno .................................. 112
Figura 20: Deslocamento da pluma PAH - Naftaleno ........................................ 113
Figura 21: Inalação de vapores por receptores em ambiente fechado .............. 118

Fotografia 1: Área de abastecimento, escritório e conveniência .......................... 70
Fotografia 2: Posto e agência dos correios instalados no imóvel ......................... 71
Fotografia 3: Depósito, troca de óleo, borracharia e sanitários ............................ 71
Fotografia 4: Tanque e lavador ............................................................................ 72
Fotografia 5: Agência dos Correios integrada ao posto ....................................... 72

Quadro 1: Cenário de exposição .......................................................................... 89
Quadro 2: Resumo sobre o contaminante no solo ............................................... 98
Quadro 3: Resumo sobre o contaminante na água subterrânea .......................... 99
Quadro 4: Avaliação de técnicas .......................................................................... 99

LISTA DE TABELAS
Tabela 1: Composição molar da gasolina por tipo de grupo e no de Carbonos... 20
Tabela 2: Valores de referência para o benzeno................................................. 60
Tabela 3: Análises física, química e granulométrica do solo ............................... 78
Tabela 4: Parâmetros da hidrogeológicos ........................................................... 79
Tabela 5: Resultados obtidos pelo sistema de baixa vazão (low flow) ................ 79
Tabela 6: Resultados de VOC ............................................................................. 84
Tabela 7: Análise da água subterrânea – BTEX e PAH ...................................... 86
Tabela 8: Análise da água subterrânea – BTEX e PAH .................................... 108
Tabela 9: Ações, resultados e previsões ........................................................... 111

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

AC

Área Contaminada

ACBR

Ações Corretivas Baseadas no Risco

AI

Área Contaminada sob Investigação

AMR

Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação

AP

Área com Potencial de Contaminação

AR

Área Reabilitada para o Uso Declarado

AS

Área Suspeita de Contaminação

ASTM

American Society for Testing and Materials

BTEX

Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xileno

CETESB

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

CMA

Concentrações Máximas Aceitáveis

CMEA

Concentrações Meta Específicas da Área

CONAMA

Conselho Nacional do Meio Ambiente

CQI

Composto Considerado

DAEE

Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de
São Paulo

DD

Decisão de Diretoria

DNAPL

Dense Non Aqueous Phase Liquids

EPA

Environmental Protection Agency

HS

Hot Spot

LNAPL

Light Non Aqueous Phase Liquids

NABR

Níveis Aceitáveis Baseados no Risco

NAPL

Non Aqueous Phase Liquids

NBR

Norma Brasileira

PAH

Hidrocarboneto Poli Aromático

PC

Ponto de Conformidade

PLA

Padrões Legais Aplicáveis

POE

Ponto de Exposição

RBCA

Risk-Based Corrective Action

SABESP

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo

SMA

Secretaria do Meio Ambiente

SQI

Substância Química de Interesse

SSTL

Site Specific Target Level

VOC

Compostos Orgânicos Voláteis

SUMÁRIO
1

INTRODUÇÃO .............................................................................................. 17

2

OBJETIVOS .................................................................................................. 19

3

2.1

Geral ....................................................................................................... 19

2.2

Específicos .............................................................................................. 19

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ......................................................................... 20
3.1

Gasolina distribuída no Brasil .................................................................. 20

3.2

Vazamento de combustível ..................................................................... 21

3.3

Propriedades físico-químicas .................................................................. 22

3.3.1

Solubilidade ...................................................................................... 22

3.3.2

Densidade ........................................................................................ 23

3.3.3

Viscosidade ...................................................................................... 23

3.3.4

Coeficientes de partição Kow e Koc ................................................. 24

3.3.5

Pressão de vapor.............................................................................. 24

3.3.6

Degradação da gasolina com etanol ................................................ 26

3.3.7

Parâmetros da Hidrogeologia ........................................................... 27

3.4

Mecanismos de transporte ...................................................................... 30

3.4.1

Infiltração .......................................................................................... 30

3.4.2

Retenção na zona não saturada ....................................................... 30

3.4.3

Advecção .......................................................................................... 31

3.5

Características do fluxo de vapor no solo ............................................... 32

3.5.1

Difusão molecular ............................................................................. 32

3.5.2

Dispersão mecânica ......................................................................... 33

3.5.3

Dispersão hidrodinâmica .................................................................. 33

3.5.4

Atenuação do fluxo ........................................................................... 34

3.5.5

Potenciais Impulsionadores .............................................................. 35

3.5.6

Permeabilidade do ar no solo ........................................................... 36

3.6

4

5

Fluxo multifásico ..................................................................................... 36

3.6.1

Saturação ......................................................................................... 37

3.6.2

Molhabilidade.................................................................................... 38

3.6.3

Tensão interfacial ............................................................................. 38

3.6.4

Pressão capilar ................................................................................. 39

3.6.5

Drenagem e embebição ................................................................... 40

3.7

Evolução dos procedimentos normativos ................................................ 41

3.8

Metodologia RBCA .................................................................................. 51

3.9

Ações Corretivas Baseadas No Risco – DD 010/2006/C ........................ 55

3.10

Gerenciamento de áreas contaminadas – DD 103/2007/C/E .............. 61

3.11

Roteiro para Postos de Combustíveis – DD 263/2009/P ..................... 63

MATERIAIS E MÉTODOS ............................................................................. 66
4.1

Breve histórico ........................................................................................ 66

4.2

Caracterização da área ........................................................................... 66

4.3

Modelo conceitual do subsolo ................................................................. 73

4.4

Modelo conceitual da contaminação ....................................................... 82

4.5

Metodologia ............................................................................................. 92

RESULTADOS E DISCUSSÕES .................................................................. 94
5.1

Vigência da DD 010/2006/C .................................................................... 94

5.2

Vigência das DD 010/2006/C e 103/2007/C/E ........................................ 96

5.3

Vigência das DD 010/2006/C; 103/2007/C/E e 263/2009/P .................... 97

5.4

Comparação dos resultados ................................................................. 109

5.5

Discussão dos resultados ..................................................................... 114

6

CONCLUSÕES ........................................................................................... 121

7

SUGESTÕES PARA ATIVIDADES FUTURAS ........................................... 124

REFERÊNCIAS .................................................................................................. 126
ANEXO 1 : RBCA, Tool Kit for Chemical Releases 1.3 b ................................... 132
ANEXO 2 : Planilha de ensaio de permeabilidade ............................................. 136

ANEXO 3: Quadro comparativo SQI x CMA/ PLA .............................................. 139
ANEXO 4 : Quadro de Intervenção .................................................................... 140
ANEXO 5: Quadro de CMA ................................................................................ 141

17

1

INTRODUÇÃO

O “milagre econômico” na década de 70 conduziu o país para a posição de
sétima economia do mundo, tendo nesta época ocorrido grande abertura de postos de abastecimento de combustíveis. Na década de 90, verificou-se um crescimento de vazamentos, detectados e monitorados pela Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo – CETESB, decorrentes de tanques e tubulações que atingiram o limite de sua vida útil. Alguns autores apresentam uma vida útil de 17 a 20
anos (AQUINO, 2000) e outros de até 25 anos (FERREIRA, 2000).

“No período entre 1984 e 1998, a CETESB atendeu 248 ocorrências de vazamento (de combustíveis) na Região Metropolitana de São Paulo, dos quais 213
envolviam gasolina, 30 eram de diesel e 5 de álcool. Verifica-se para este intervalo um aumento sistemático dos eventos, como exemplo cita-se que em 1984 eram
apenas 2 os casos de vazamento, em 1990 eram 11 e em 1998 foram atendidas
54 ocorrências. Dos 248 casos atendidos, observou-se que 57% das ocorrências
eram vazamentos provenientes dos tanques subterrâneos ou tubulações dos postos, sendo que para o município de São Paulo, 56% das ocorrências eram oriundas de tanques com idade superior a 21 anos,...” (AQUINO, 2000). Na década de
80, com a “crise do petróleo”, o etanol passou a ser utilizado como combustível e
adicionado à gasolina, neste caso, com alterações no movimento do contaminante no solo e água subterrânea.

Nos últimos dez anos, as atividades relacionadas à distribuição e armazenamento de combustíveis passaram por significativos avanços e controle, porem,
nem sempre uma área contaminada oferece risco para o meio ambiente e para a
saúde humana, sendo necessário levantar a concentração de cada contaminante,
junto aos receptores pelas diversas vias de contato, e verificar se excedem os
limites aceitáveis, conforme a caracterização da área impactada e seu entorno,
conforme o uso e ocupação do solo.
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Considerando os crescentes eventos de vazamento de combustíveis, há
tempos detectados pela CETESB, a Resolução CONAMA 273, de 29 de novembro de 2000, determinou que: “A localização, construção, instalação, modificação,
ampliação e operação de postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustíveis dependerão de
prévio licenciamento do órgão ambiental competente...”. A Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de São Paulo determinou por meio da Resolução SMA N. 5,
de 28 de março de 2001, que compete à CETESB a aplicação do disposto na Resolução CONAMA 273.

A falta de uma legislação sobre remediação de áreas contaminadas fez
com que o país adotasse procedimentos baseados na experiência externa. “Seguindo o exemplo de países industrializados da América do Norte e da Europa, a
tomada de decisão sobre a remediação de áreas impactadas no Brasil vem sendo
realizado através da metodologia de análise de risco” (PEDROZO et al., 2002).

Neste estudo de caso, um posto de combustível, que opera no Estado de São
Paulo desde 1982, tem as obrigações relativas à propriedade e ao uso da área
ocupada fortemente impactadas por um conjunto de procedimentos normativos,
com efeito retroativo e destinado a proteger a saúde humana e o meio ambiente.
Para atender disposição de lei, que definiu esta atividade como fonte de poluição
e a obrigação de obter o licenciamento ambiental, os procedimentos iniciados em
2006 confirmam que a área está contaminada, que passa a receber as ações para a sua remediação, sendo que, durante este processo, novos procedimentos
normativos são publicados, entre eles o cadastro de áreas contaminadas, que
impactam não só o desempenho da remediação, como o mercado imobiliário.
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2

OBJETIVOS

Este trabalho está dividido em objetivos gerais e específicos, conforme apresentados a seguir.

2.1

Geral

O objetivo deste trabalho é avaliar a influência da evolução dos procedimentos normativos de avaliação do risco à saúde humana sobre um processo de remediação em área de solo fino contaminada por Benzeno, com utilização de sistema de extração multifásica, aplicado ao estudo de caso de posto de combustível, no Estado de São Paulo.

2.2

Específicos

Para alcançar o objetivo proposto, seguem os objetivos específicos que visam o esclarecimento do desenvolvimento do projeto:

i) Verificar os procedimentos de investigações, avaliações de risco, ações
corretivas e monitoramentos, em diferentes épocas, referentes à remediação da
área em estudo;

ii) Avaliar os impactos da evolução dos procedimentos normativos sobre a
remediação da área em estudo;

iii) Comparar os resultados obtidos em diferentes épocas.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1

Gasolina distribuída no Brasil

A gasolina é composta por uma mistura bastante complexa de hidrocarbonetos voláteis com 3 a 12 carbonos. As parafinas com cadeias ramificadas e cicloparafinas, hidrocarbonetos aromáticos e olefinas também são seus componentes majoritários (SAX & LEWIS, 1987 apud FERREIRA, 2000). Atendendo a Resolução 35, de 22 de fevereiro de 2006, do Conselho Interministerial do Açúcar e
do Álcool - CIMA, este combustível é adicionado de álcool etílico anidro combustível (AEAC), ou álcool anidro. A gasolina que é comercializada no Brasil sofre a
adição de álcool etílico anidro em frações que podem variar de 20 a 24%, no momento que é transferida das bases aos caminhões-tanques (FERREIRA, 2003).

Tratando-se de gasolina pura, apresenta-se a sua composição molar na tabela 1.

Tabela 1: Composição molar da gasolina por tipo de grupo e no de Carbonos
Fonte: CATALUÑA, R.; SILVA, R. 2005.

21

Os contaminantes de interesse, decorrentes de um vazamento de gasolina,
são os hidrocarbonetos monoaromáticos denominados BTEX (benzeno, tolueno,
etilbenzeno e xilenos), que são mais solúveis em água e com maior potencial de
migração na água subterrânea e expansão da pluma de contaminação. Estes
contaminantes também são considerados substâncias perigosas por serem depressantes do sistema nervoso central e podem causar leucemia (CORSEUIL;
MARTINS, 1997, p.2). A Portaria 518 de 2004 do Ministério da Saúde apresenta
uma tabela de Padrão de Aceitação para Consumo Humano onde define como
valores máximos permitidos: benzeno de 5 µg/ l, tolueno de 0,17 mg/ l, etilbenzeno de 0,2 mg/ l e xileno de 0,3 mg/ l. O benzeno é considerado o mais tóxico e
solúvel em água, o que decorre em menor tolerância em relação aos demais.

Estudos revelaram que o etanol presente na gasolina comercial brasileira
aumenta a solubilização dos hidrocarbonetos de petróleo na água através do efeito de co-solvência, ou seja, as plumas de compostos BTEX poderão ter maiores
concentrações em derramamentos de gasolina misturada com etanol do que em
derramamentos de gasolina pura (KAIPPER, 2003, p. 34).

3.2

Vazamento de combustível

Segundo JERNINGAN (1990), ressalta-se que a distribuição dos contaminantes dos combustíveis não se restringe apenas ao solo e à água subterrânea,
existem outros processos de transporte, ou seja, da distribuição da contaminação.
Os contaminantes podem ser adsorvidos pelo solo, dissolverem-se na água, podem ser transferidos do solo para a água, volatilizarem do solo ou água para o ar
ou podem ser sorvidos do solo por plantas e outros vegetais. Um composto também pode sofrer degradação foto ou microbiológica.

Para compreensão da mobilidade dos contaminantes serão apresentados,
nos itens seguintes, conceitos sobre: propriedades físico-químicas de interesse,
mecanismos de transporte, características do fluxo de ar no solo e fluxo multifási-
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co. Os modelos conceituais envolvendo o transporte do contaminante e equações, relativos à adoção de metodologia descrita em norma americana, sendo
parametrizados por tratamento estatístico, serão discutidos no item 3.7.3.

3.3

Propriedades físico-químicas

As principais propriedades físico-químicas de interesse são solubilidade,
densidade, viscosidade, coeficientes de partição octano/ água (Kow) e carbono
orgânico/ água (Koc), pressão de vapor, degradação da gasolina com etanol e
parâmetros da hidrologia.

3.3.1 Solubilidade

A solubilidade de um soluto em um dado solvente é definida como a concentração daquele soluto na sua solução saturada. Outros fatores podem influenciar
na solubilidade de um determinado composto químico, são eles: temperatura, salinidade, matéria orgânica dissolvida e cossolventes.

A Lei de Raoult determina a solubilidade das misturas da seguinte forma:
sief: solubilidade efetiva do composto i na mistura (mg/ l);
Xi: fração molar do composto i na mistura;
Si: solubilidade do composto puro i na temperatura t (mg/ l)
sief = XiSi

Segundo FERREIRA et al. (2004), considerando que a gasolina pura é imiscível na água e o etanol é completamente miscível, tanto na gasolina como na
água, o sistema final seria composto de uma fase de água e álcool com alguma
gasolina dissolvida e outra fase de gasolina e álcool com um pouco de água dis-
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solvida. Assim, com uma proporção suficientemente alta de etanol em um sistema, a gasolina e a água tornam-se completamente miscíveis e uma fase única
será desenvolvida.

Para OLIVEIRA (1992), o benzeno presente na gasolina normal sem chumbo pode apresentar uma concentração em água com cerca de 30 mg/ l e uma gasolina adicionada de etanol com cerca de 1.700 mg/ l. Estudos revelaram que o
etanol presente na gasolina comercial brasileira aumenta a solubilização dos hidrocarbonetos de petróleo na água através do efeito de co-solvência, ou seja, as
plumas de compostos BTEX poderão ter maiores concentrações em derramamentos de gasolina misturada com etanol do que em derramamentos de gasolina pura
(KAIPPER, 2003, p. 34).

3.3.2 Densidade

A densidade é definida como massa de fluido por unidade de volume. O valor da densidade da gasolina com álcool é 0,700 g/ l, ou seja, sempre inferior à
densidade da água que é de 0,998 g/ l a 15º C, portanto haverá fase livre sobre a
água quando um vazamento de gasolina atingir a água subterrânea.

Decorre desta propriedade a definição de líquido não aquoso mais leve que
a água, já citada.

3.3.3 Viscosidade

É a medida de resistência de um fluido para escoar. O aumento da temperatura ou a adição de etanol à gasolina diminuem a sua viscosidade, favorecendo a
sua mobilidade.
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3.3.4 Coeficientes de partição Kow e Koc

Para JERNINGAN (1990, apud KAIPER, 2003), interferem na mobilidade do
contaminante, sendo: o coeficiente de partição octanol/ água (Kow) uma medida
da hidrofobicidade de um composto químico e, quanto maior esta relação, menos
moléculas do composto químico que se encontram dissolvidas no octanol serão
transferidas para a água, o coeficiente de partição carbono orgânico/ água (Koc)
descreve a partição de um composto químico entre a fase aquosa e a fase sólida
do solo quando em contato com a água, sendo utilizado para estimar o coeficiente
de adsorção.

3.3.5 Pressão de vapor

Se Sg é a solubilidade de um gás, K é uma constante e Pg é a pressão parcial de um gás, então a lei de Henry nos fornece Sg = K Pg.

Em resumo, segundo MESQUITA FILHO (1977), a lei de Henry aplica-se a
soluções diluídas, sendo útil no estudo das substâncias presentes em baixa concentração, comumente chamadas de soluto, sendo que é válida para qualquer
solução diluída, com a ressalva de que o termo diluído não pode ser bem definido
e para soluções diferentes pode assumir conotações diferentes.

A expressão da lei Raoult afirma que “a pressão de vapor do solvente de
uma solução diluída é igual à pressão de vapor do solvente puro, multiplicada pela fração molar do solvente na solução”.

O gás ideal é aquele que obedece às leis gerais dos gases, o que implica na
ausência de forças de atração intermoleculares. Para um líqüido esta obediência
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não faz sentido. Um líqüido deixa de ser líqüido na medida em que teorizamos tal
situação, passando a se constituir num gás ideal condensado.

Figura 1: Lei de Raoult
p = f(x); a) solução real; b) solução ideal
Po = pressão de vapor do solvente puro (quando x tende a zero)
x = fração molar do solvente na solução
Fonte: Mesquita Filho (2005)

Numa solução ideal a homogeneidade entre as moléculas faz com que o escape de uma delas para a fase gasosa seja independente da natureza das espécies químicas situadas em sua vizinhança. Aumentando-se ou diminuindo-se a
concentração de uma determinada substância, a incidência de escape estará relacionada apenas a esta alteração no número de moléculas e a tendência ao escape através de uma superfície fronteira líqüido-gás, para uma dada espécie química, presentes nas vizinhanças desta superfície e em condições potenciais de
escapar para a fase gasosa. Logo, a pressão de vapor será proporcional à fração
molar, ou p = Kx. Quando x for igual a 1, teremos o líqüido puro e p será igual à
pressão de vapor po e igual a K, Logo, K = po (pois K é constante) e podemos
escrever: p = pox, que é a lei de Raoult, figura 1. É costume definir a solução ideal
como aquela que obedece à lei de Raoult para quaisquer concentrações de seus
componentes.
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A pressão de vapor é a pressão exercida pelo vapor de um composto orgânico puro (líquido ou sólido) com seu próprio vapor a uma determinada temperatura. A pressão de vapor é usada para estimar a taxa de emissão de compostos
voláteis do solo e da água para a fase de vapor. Trata-se de um dos parâmetros
utilizados para medir a volatilidade de um contaminante, esteja ele no solo ou na
água e pode ser representada por outra forma da lei de Raoult, onde:

Pief = pressão de vapor efetiva do composto i (atm);
Xi = fração molar do composto i na mistura;
Pi = pressão de vapor do composto puro i na temperatura t (atm);
Pief = XiPi

3.3.6 Degradação da gasolina com etanol

Como a gasolina produzida no país contém adição de até 22% de álcool, as
interações entre o etanol e os compostos BTEX podem causar um comportamento completamente diferente ao deslocamento da pluma do que aquele observado
em outros países onde a gasolina não contém etanol. Os três aspectos principais
que podem afetar o comportamento dos hidrocarbonetos monoaromáticos benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno em sistemas sub superficiais em presença de
etanol são a possibilidade: do aumento da solubilidade dos BTEX em água; do
aumento da mobilidade dos BTEX dissolvidos na água subterrânea; de que a presença do etanol possa decrescer a biodegradação natural dos BTEX aumentando
a persistência destes compostos na água subterrânea (CORSEUIL et AL, 1996).

Para CORSEUIL (1996), uma vez que o etanol é completamente solúvel em
água, a sua concentração deverá ser maior que a dos compostos BTEX em águas subterrâneas contaminadas com mistura de etanol e gasolina. Compostos
altamente solúveis têm um menor potencial de adsorção, neste caso, o etanol tem
uma mobilidade maior que a dos compostos BTEX. O etanol quando presente em
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altas concentrações poderia diminuir o retardo, causado pela adsorção no solo,
dos compostos BTEX. O etanol pode ser biodegradado em preferência aos BTEX
e consumir todo o oxigênio necessário para a degradação dos hidrocarbonetos
monoaromáticos, podendo ser tóxico ou inibitório para os microorganismos degradadores de BTEX.

A biodegradação pode ser expressa matematicamente como uma função hiperbólica por meio da equação de Michaelis-Menten Kinetics (US ARMY, 2002):

R = V C I K + C, onde:
R = taxa de biodegradação;
V = máxima velocidade de degradação;
C = concentração do contaminante;
K = constante de meia saturação da biodegradação.

Para CORSEUIL (2007), o hidrocarboneto é um composto que apresenta alto potencial de degradação, nestes processos eles atuam como doadores de elétrons. Por serem processos de doação de elétrons, a disponibilidade de receptores de elétrons determina a taxa e a extensão da biodegradação do meio.

3.3.7 Parâmetros da Hidrogeologia

A Agência Nacional de Águas (ANA), no seu Glossário de Termos Hidrológicos (2001), conceitua que a condutividade hidráulica ou coeficiente de permeabilidade (K) pode ser definido como uma propriedade de um meio poroso combinada à do fluido escoando neste meio saturado e que determina a relação, chamada
de Lei de Darcy, entre a descarga específica e o gradiente hidráulico que a origina. O termo K possui dimensão de uma velocidade (m/ s). Essa propriedade con-
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sidera as características do meio, incluindo: porosidade, tamanho, distribuição,
forma e arranjo das partículas; e as características do fluido que está escoando
(viscosidade e massa específica).

Segundo BRAGA (2007), as águas subterrâneas, quanto ao movimento de
um modo geral, escoam lentamente no subsolo, com velocidade relativamente
pequena devido ao atrito nas paredes dos capilares e dos poros. Numa areia a
água movimenta-se com velocidade de cerca de 1 m/ dia e nas argilas o movimento é praticamente nulo. Nas rochas muito fraturadas a velocidade pode ser
muito rápida. Para as águas que circulam os meios naturais apresentam energia
total (h), onde:

h: energia total em cada ponto do meio ou potencial hidráulico;
z: carga de elevação – referência a um datum (ponto de referência padrão);
v²/ 2g: carga de velocidade;
p/ Ϫa: carga de pressão;
vp: velocidade de percolação intersticial,
Ϫa: peso específico da água;
h = z + p/ Ϫa + v²/ 2g

(Teorema de Bernoulli)

Em meios porosos, o termo v²/ 2g, carga de velocidade, tende a zero e pode
ser desprezado. Assim:

Aqüíferos confinados (no ponto A: cota A – nível do mar = zA e pressão de
confinamento igual a pA/ Ϫa):
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hA = zA + pA/ Ϫa

Aqüíferos livres (no ponto B: cota B – nível do mar = zB e sem pressão de
confinamento):

hB = zB

Observação: com a associação dos pontos A e B a um plano de referência
(z) – nível do mar (cota), a carga de energia total ou nível piezométrico (h) corresponde ao potencial hidráulico.

As diferenças de potencial hidráulico, ou perda de carga, resultantes do gradiente hidráulico, são indispensáveis para o escoamento através de um meio poroso. Só existe movimento das águas subterrâneas quando ocorrem variações no
potencial hidráulico. O fluxo se dá dos pontos de maior para os de menor potencial hidráulico e não no sentido das menores pressões hidráulicas. As águas podem
escoar de zonas de baixa pressão para as zonas de alta pressão se a diferença
do potencial hidráulico for favorável (BRAGA, 2007).

Observação: o gradiente hidráulico é uma grandeza escalar e corresponde a
uma perda de carga por unidade de comprimento. Decorrente da Lei de Darcy,
Gradiente hidráulico: i = ∆h/l.

Em resumo extraído de BRAGA (2007), conhecendo-se o nível piezométrico
em diversos pontos pode-se traçar mapas com curvas de isopotencial hidráulico,
denominados Mapas Piezométricos ou Potenciométricos, que permitirão estabelecer o padrão do fluxo subterrâneo, determinando o seu sentido e direção. Estes
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mapas irão orientar a locação de poços de monitoramento e de coleta do contaminante para o mapeamento da pluma de contaminação.

3.4

Mecanismos de transporte

A compreensão dos movimentos do contaminante após um vazamento dependerá ainda de outros conceitos, ou seja, quanto aos mecanismos de transporte que envolve cada fase de desagregação e quanto ao fluxo de líquidos imiscíveis com a água através das zonas saturada e não saturada.

3.4.1 Infiltração

Para BOULDING (1995), a infiltração é provavelmente o mecanismo mais
comum de contaminação do solo e da água subterrânea. A água que se precipita
sobra a terra infiltra-se através dos espaços porosos do solo, movendo-se para
baixo por influência da gravidade, dissolvendo materiais com os quais entra em
contato, incluindo eventuais contaminantes, formando um lixiviado que irá migrar
até atingir a zona saturada, aonde os contaminantes irão se movimentar na direção do fluxo da água subterrânea, parte dissolvida e parte em fase livre.

3.4.2 Retenção na zona não saturada

Para Penner (2000), a gasolina, entendida como contaminante, pode estar
na superfície em cinco fases: livre, residual, vapor, adsorvida e dissolvida.

Segundo GUIGUER (2000) fase líquida residual pode existir no solo como
resíduos relativamente imóveis, adsorvidos ou retidos entre os sólidos do solo. O
líquido livre não residual que passa pelo solo é chamado de fase líquida livre, que
quando atinge o nível d’água subterrâneo formam a chamada
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3.4.3 Advecção

A advecção é o processo pelo qual o soluto é carregado pela água subterrânea em movimento. Para Penner (2000), o fluido diminui a concentração do contaminante, uma vez que funciona como um dispersor, pois o poluente é transferido devido a um movimento preferencial do fluido.

O fluxo da água subterrânea, ou advecção, é calculado utilizando-se a Lei de
Darcy e é governado por princípios hidráulicos. Para Boulding (1995), o cálculo da
velocidade de fluxo baseado no fluxo advectivo pode ser utilizado para estimar a
taxa de migração de compostos dissolvidos como os nitratos, os quais são de
forma mínima retardados pelos sólidos presentes no aqüífero, como resultado da
dispersão hidrodinâmica. A lei de Darcy permite formas diferentes de calcular a
quantidade de água fluindo através de uma área definida em um aqüífero, desde
que a condutividade hidráulica e o gradiente hidráulico sejam ambos conhecidos.

A Lei de Darcy é:
Q = K i A, onde:
Q = vazão, ou volume que flui por unidade de tempo;
K = coeficiente de permeabilidade;
I = gradiente hidráulico, que é a relação entre o potencial hidráulico, expresso em altura de coluna de água, e o comprimento de percolação;
A = área de seção transversal por onde ocorre o fluxo.
A Lei de Darcy assume que o fluxo é laminar, o que significa que a água seguirá linhas de fluxo contínuas e não haverá misturas das linhas de fluxo.
A velocidade linear média no transporte advectivo, pela Lei de Darcy, será:
v = K i/ תּe, onde:
תּe = porosidade efetiva.
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3.5

Características do fluxo de vapor no solo

O fluxo de vapor de um composto volátil no solo é similar ao fluxo de um gás
como o ar e ocorre através de processos de transporte de massa, como a difusão
molecular, que resulta do movimento natural de íons e moléculas em solução, que
tende a diminuir os gradientes de concentração existentes. É também chamada
de “difusão ordinária” para distingui-la de outros processos de transporte, como a
difusão térmica, ou convecção, provocada por gradientes de temperatura, e a “difusão forçada” provocada por gradientes de forças externas aplicadas, como
campos elétricos. Outro processo importante é a dispersão mecânica, que ocorre
devido à interação entre o gás que se move sobre as irregularidades e interferências existentes no interior dos poros do solo, sendo que, em geral a dispersão
longitudinal é maior do que a transversal. A dispersão mecânica provoca um movimento macroscopicamente similar ao movimento provocado pela difusão ordinária, porém ao contrário desta, é um processo passivo que ocorre apenas durante
o movimento (IGNATIUS, 1999).

3.5.1 Difusão molecular

Corresponde ao processo de dispersão de íons e moléculas dissolvidas em
uma região de maior concentração em direção a uma região menor concentração.
Segundo Elbachá (1989), a difusão molecular é proporcional ao gradiente de concentração e pode ser expressa pela Lei de Fick:

F = - Dd x dC/ dx, onde:
F: fluxo de massa por unidade de área e de tempo;
Dd: coeficiente de difusão molecular; sinal negativo indica que o movimento
ocorre no sentido de reduzir a concentração e variam entre (1 a 2) x 10-9 m²/ s;
dC/ dx: gradiente de concentração.
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Segundo Corseuil (2007), a difusão de um gás no interior do solo é menor do
que na atmosfera devido à tortuosidade das trajetórias de fluxo no solo, devendose aplicar o Coeficiente de Tortuosidade (w), que depende do tipo de solo e estrutura porosa, obtendo-se o Coeficiente de Difusão Efetiva (D*), sendo: D* = w Dd

3.5.2

Dispersão mecânica

A dispersão, produzida por variações de velocidade a nível microscópico,
decorre de gradientes de velocidade impostos pela trajetória irregular de fluxo nos
canais que conectam os poros, apresentando variações nas direções transversais
e longitudinais. Corseuil (2007) apresenta as seguintes equações:

Coeficiente de dispersão mecânica longitudinal = ɑL x Vx
Coeficiente de dispersão mecânica transversal = ɑT x Vx
Vx: velocidade da água subterrânea;
ɑL: coeficiente de dispersividade longitudinal = 0,83 (Log L L)2,414
ɑT: coeficiente de dispersividade transversal = 0,83 (Log LT)2,414
LL: comprimento da pluma
LT: largura da pluma

3.5.3 Dispersão hidrodinâmica

A composição da difusão molecular com a dispersão mecânica resulta na
dispersão hidrodinâmica, sendo que seu coeficiente mede a disseminação de
uma substância em meio poroso.
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O coeficiente de dispersão hidrodinâmica pode ser obtido a partir da soma
dos coeficientes de dispersão mecânica e difusão molecular num meio poroso,
sendo considerados dois coeficientes:

Coeficiente de dispersão hidrodinâmica longitudinal: DL = ɑL x Vx + D*
Coeficiente de dispersão hidrodinâmica longitudinal: DT = ɑT x Vx + D*, onde:
D*: difusão efetiva

3.5.4

Atenuação do fluxo

Segundo IGNATIUS (1999), quando o processo de atenuação do fluxo de
um gás através dos poros de um solo insaturado se dá por meio de um equilíbrio
instantâneo entre o gás, a água e as partículas sólidas do solo, é chamado de
processo de “transferência de massa em equilíbrio”. Assim, o equilíbrio dependeria apenas dos coeficientes de partição, e não do tempo. O cálculo, ou estimativa
do coeficiente de atenuação pode ser realizado através da expressão:

R = 1 + (ɵw/ Hc x ɵa) + (ϫs /Hc x ɵa) Ksw, onde:
R: coeficiente de atenuação;
ɵw: porosidade molhada;
ɵa: porosidade aerada;
Hc: constante de Henry;
ϫs: densidade aparente seca do solo;
Ksw: parâmetro de partição água/ solo.
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Os parâmetros ɵw, ɵa e ϫs, são determinados através de medidas de densidade e umidade, correntes em laboratórios de mecânica dos solos. Os parâmetros Hc e Ksw, de interação do gás com a água e os sólidos do solo, podem ser
determinados diretamente por procedimentos de laboratórios, ou estimados a partir de valores tabelados ou correlações empíricas (IGNATIUS, 1999).

3.5.5 Potenciais Impulsionadores

Segundo IGNATIUS (1999), os potenciais impulsionadores de fluxo geralmente considerados são o de pressão e concentração, dando origem aos movimentos por advecção e difusão respectivamente, sendo que ambos os movimentos se traduzem em fluxo de massa e estão afetados pela dispersão mecânica,
quando o fluxo ocorre em meio poroso. Neste modelo de advecção – difusão, a
consideração da dispersão mecânica se faz adotando-se na parcela relativa à
difusão co coeficiente de dispersão hidrodinâmica ao invés do coeficiente de difusão pura. A velocidade total de fluxo de massa (J), referente á massa total que
passa por unidade de área e unidade de tempo, é:

J = Jm + Jh;
J = q C + (- ɵaD x dC/ dx), onde:
Jm: quantidade de massa transportada apenas por advecção por unidade de
área e de tempo, sendo: Jm = q x C, para:
q: velocidade volumétrica de fluxo;
C: concentração do gás, em massa por volume de gás.
Jh: quantidade de massa transportada apenas por dispersão hidrodinâmica,
por unidade de área e de tempo, sendo: Jh = - ɵa D x dC/ dx
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3.5.6 Permeabilidade do ar no solo

Segundo SUTHERSAN (1997), a permeabilidade do ar no solo descreve a
facilidade do fluxo de vapores através dos poros do solo, sendo linearmente dependentes, pois uma maior permeabilidade resultará em uma taxa maior de fluxo
de ar. A permeabilidade do ar no solo pode ser estimada a partir de características do solo como tamanho e distribuição dos grãos e das características da permeabilidade à água, com a relação entre seus coeficientes expressa na seguinte
equação:

Ka = Kw { [ ρa x µw ] / [ ρw x µa ] }, onde:
Ka: coeficiente de permeabilidade do ar;
ρa, ρw: densidade do ar e da água;
µa, µw: viscosidade do ar e da água.

3.6

Fluxo multifásico

Segundo KAIPPER (2003), após o derramamento de um NAPL (Non Aqueus
Phase Liquids – Fase Líquida Não Aquosa), o líquido migra para baixo através da
zona não saturada do subsolo. Há então, a formação de gânglios do líquido, que
ficam retidos nos poros do solo, criando uma fase denominada residual. Em presença dos NAPLs com densidade maior que a água, o líquido continua a migrar
para baixo através da zona saturada, até toda a sua massa ser distribuída como
fase residual ou até encontrar uma camada impermeável, formando uma fase livre.

A gasolina ao atingir a água subterrânea, por não serem miscíveis, terá um
comportamento “Fase Líqüida Não Aquosa” (Non Aqueous Phase Liquids –
NAPL). Por ser menos denso do que a água (light), esta fase segue um compor-
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tamento classificado de fase líquida imiscível e leve, ou menos densa do que a
água (Light Non Aqueus Phase Liquids – LNAPL). A figura 1 ilustra os processos
de transporte do NAPL.

Figura 2: Processos de NAPL
Fonte: POWERS et AL., 2001 apud KAIPPER

O fluxo de líquidos imiscíveis com a água através das zonas não saturada e
saturada formará uma pluma de contaminação, cuja mobilidade demanda a compreensão dos conceitos de saturação, molhabilidade, tensão interfacial, pressão
capilar, drenagem e embebição.

3.6.1

Saturação

Corresponde ao volume defluido armazenado nos poros em relação ao volume total de poros existentes em uma determinada porção de solo. Pode ser expressa pela equação:

S = Vf/ Vt, onde; S: saturação;
Vf: volume de fluido nos poros; Vt: volume total de poros.
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3.6.2 Molhabilidade

Corresponde à tendência de um fluido na se espalhar ou aderir a uma superfície sólida na presença de outro imiscível e influencia no seu deslocamento no
interior dos poros, conforme o ângulo de contato medido no fluido de maior densidade. Ângulo de contato menor do que 90 0 indica que o fluido é molhante, caso
contrário, ɵ > 900 indica que o fluido é não molhante. A água é sempre fluido molhante na presença de gasolina, óleo ou ar, a gasolina ou óleo é fluido molhante
na presença do ar, mas é não molhante na presença da água.

3.6.3 Tensão interfacial

Corresponde à tensão interfacial é definida como a soma de trabalho necessário para separar uma unidade de área de uma substância, líquida ou sólida, de
outra e é expressa como força por unidade de comprimento.

BEAR (1972) apud FERREIRA (2003) apresenta a equação de Young para
ɵ, ângulo de contato na interface entre os fluidos molhante e não molhante, por
convenção, medido no fluido mais denso, e sua relação com as tensões interfaciais para as três interfaces: fluido gás/ superfície sólida; fluido líquido/ superfície
sólida; fluido gás/ fluido líquido, sendo:

cos ɵ = (σGS – σLS) / σGL, onde:
σGS: energia interfacial entre fluido gás/ superfície sólida;
σLS: energia interfacial entre fluido líquido/ superfície sólida;
σGL: energia interfacial entre fluido gás/ fluido líquido;
ɵ: ângulo de contato na interface fluido gás/ fluido líquido.
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3.6.4 Pressão capilar

O solo pode ser visto esquematicamente como um conjunto de tubos capila-

res tortuosos de diferentes diâmetros de poros, com cada conjunto causando uma
elevação capilar diferente.

Esta elevação capilar corresponde à pressão capilar medida em um tubo de
pequeno diâmetro onde se encontra em contato dois fluidos imiscíveis, na proximidade da interface de cada fluido, resultando:

PC = Pnw – Pw, onde:
PC = pressão capilar;
Pnw = pressão do fluido não molhante;
Pw = pressão do fluido molhante.

Segundo CHATIZS (1983) apud FERREIRA (2003), a pressão capilar em um
capilar com água é determinada pela equação de Laplace, adaptada para gasolina:

PC = Pnw – Pw = 2 (σnw cos ɵ) / r, onde:
σnw: Tensão interfacial entre fluido não molhante (ou gasolina) e água;
ɵ: ângulo de contato; r: Raio do capilar.
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3.6.5 Drenagem e embebição

Na equação de Laplace acima, para que a água seja deslocada pelo fluido
não molhante (ou gasolina) em um capilar molhado com água, a pressão do fluido
não molhante (gasolina) deve ser maior do que a soma da pressão da água com
a pressão capilar, sendo este deslocamento denominado de drenagem, referente
ao fluxo resultante de uma diminuição na saturação do fluido molhante, ou seja:

Drenagem: Pnw > Pw + PC

Quando a água, o fluido molhante, embebe e desloca o fluido não molhante,
a gasolina, a pressão do fluido não molhante é menor do que a soma da pressão
da água com a pressão capilar, sendo este deslocamento denominado de embebição, referente ao fluxo resultante de um aumento na saturação do fluido molhante, ou seja:

Embebição: Pnw < Pw + PC

Segundo modelo adaptado de CHATZIS e DULLIEN (1983) apud Ferreira
(2003), quando ocorre um derramamento de gasolina, esta se move descendentemente até alcançar a franja capilar e alcançar o nível d’água, nesta situação, a
gasolina, fluido não molhante, deslocará a água, fluido molhante, dos poros, sendo este processo chamado de drenagem. Caso o derramamento de gasolina seja
interrompido, a fase livre que se encontra sobre o topo do nível d’água e, ou da
franja capilar, pode ser deslocada pela água, devido a uma variação sazonal do
nível d’água e do fluxo natural da água subterrânea, sendo que o processo de
avanço da água através da garganta do poro menor primeiro, com o fluido não
molhante permanecendo imóvel no poro maior, é chamado de embebição.
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Modelo com fluido não molhante deslocado pelo fluido molhante em um capilar com diâmetro não uniforme, onde o fluxo do fluido molhante através da garganta do poro deixa um rastro de poros preenchidos com o fluido molhante, mas
desconectados dos poros seguintes, chama-se esta ocorrência de snap-off, que
ocorre devido ás instabilidades das interfaces, à molhabilidade e ao aspect ratio,
referente à razão entre o diâmetro do corpo e a garganta do poro.

Segundo DULLIEN (1979) apud FERREIRA (2003), valores altos de aspect
ratio são responsáveis por saturações residuais muito altas do fluido não molhante.

3.7

Evolução dos procedimentos normativos

Nesta dissertação, os procedimentos de investigação e remediação, numa
área contaminada por vazamento de combustível, foram iniciados em 2006 e acompanhados até 2010. No curso deste processo, ocorreram alterações normativas que produziram impactos nos resultados, que serão apresentados e discutidos. Apresenta-se, para melhor compreensão das normas vigentes no período
considerado, uma breve revisão dos conceitos que antecederam as suas elaborações, a partir da imposição da responsabilidade objetiva para o dano ambiental,
que sustenta a elaboração do “cadastro de áreas contaminadas” em 2007.

Em uma época de preocupações e discussões crescentes sobre o meio ambiente, um evento atinge ampla repercussão e comoção pública: o caso Love Canal, na cidade de Niagara Falls, Estado de Nova York, EUA, onde a Hooker Eletrochemical Company passou a enterrar um canal abandonado, em 1942, com
resíduos industriais. Segundo HERCULANO (2001) apud SANCHEZ (2001), a
prefeitura e o Exército dos EUA também aterraram resíduos no local, sendo esta
área vendida, pelo preço de U$ 1,00 à Comissão Escolar de Niagara Falls, que
construiu uma escola no local em 1955. Para GIBBS (1998) apud SANCHEZ
(2001), destaca-se que no contrato de venda havia uma cláusula onde a empresa
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vendedora não se responsabilizaria por eventuais casos de moléstias ou mortes
decorrentes do material enterrado.

Com a construção da escola e casas ao redor, formou-se um bairro de classe média baixa. Segundo SANCHEZ (2001), em 1976 o jornal Niagara Gazette
publicou, com destaque na capa, problemas de saúde dos moradores gerados
pelos resíduos enterrados no local. Segundo relato dos próprios moradores, as
árvores locais morriam, as crianças queimavam a sola dos pés quando brincavam, diversas crianças haviam nascido defeituosas, havia provas de abortos espontâneos e a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (Environmental Protection Agency – EPA) verificou fortes indícios de contração de câncer entre os moradores (HERCULANO, 2001 apud SANCHEZ, 2001).

O caso prossegue repercutindo e, segundo MEYER (et alli 1995) apud
SANCHEZ (2001) apesar da ocorrência de outros casos de contaminação nos
EUA, nos quais a saúde da população local também ficou vulnerável, o caso de
Love Canal é considerado como de fundamental importância para que o Congresso dos EUA aprovasse a lei do Superfund, uma vez que o Executivo havia aprovado projeto de lei poucos meses antes do caso repercutir na imprensa.

Segundo SANCHEZ (2001), uma das principais características do Superfund
é sua aplicação retroativa e a possibilidade de condenação judicial não só do agente causador da contaminação mas também do proprietário atual e mesmo de
proprietários passados de áreas contaminadas. A lei estabelece a responsabilidade objetiva, que independe de culpa do agente. A lei americana também estabelece a responsabilidade solidária, que tem sido interpretada pelos tribunais que
um só responsável pode ser condenado a pagar pela limpeza de todo o sítio, ressalvado o direito de regresso por meio de ação cível. Estas facilidades ao trabalho
da EPA, na prática têm-se demonstrado como pontos de crítica ao programa Superfund, devido a uma enorme quantidade de ações judiciais, atingindo principalmente as companhias seguradoras. Além de uma porção significativa dos gastos
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em detrimento da remediação de sítios contaminados, atualmente contam-se diversas sentenças judiciais condenando não só proprietários atuais ou pretéritos
de sítios contaminados a pagar as despesas de remediação, mas também síndicos de massa falidas e credores, no caso de empresa poluidora ou sua sucessora
ter falido e o terreno contaminado ter sido utilizado para pagamento de dívida,
nestes casos o credor troca uma dívida financeira por outra ambiental.

O princípio do poluidor-pagador foi adotado na Europa, mas em geral não há
retroatividade na aplicação das leis. Segundo SKOVGAARD (1995) SANCHEZ
(2001), não vale a responsabilidade objetiva e a Corte Suprema também decidiu
que é de vinte anos o prazo para a responsabilização de um agente em caso de
poluição do solo.

No Brasil, com relação à responsabilidade civil, historicamente, é dominante
o princípio da responsabilidade subjetiva, que impõe ao agente causador a obrigação de ressarcir o prejuízo causado, sendo necessários para propor a ação de
reparação de danos todos seus três pressupostos, que correspondem ao dano,
ao nexo causal e à culpa. Segundo KRELL (1994), se o agente com o bom uso da
tecnologia disponível, adotando todos os meios de prevenção e mesmo assim
ocorre o dano ambiental, nos termos da responsabilidade subjetiva não estaria
caracterizada a culpa, por ato doloso ou uma das modalidades culposas: imprudência, imperícia ou negligência e, portanto, não poderia intentar a ação indenizatória. Em outros países existe a responsabilidade objetiva em determinadas áreas
da poluição ambiental, porém não se aplica em todos os casos, sem qualquer
possibilidade de distinção e admissão de fatores excludentes ou atenuantes da
responsabilidade.

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente – Lei no 6.938/81 estabelece a
responsabilidade objetiva, adotando o princípio do poluidor-usuário-pagador conforme: Art. 4º, VII – “a imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela
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utilização dos recursos ambientais”, e Parágrafo 1º - “Sem obstar a aplicação das
penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a
terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados
terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos
causados ao meio ambiente”.

Entre os doutrinadores no Brasil, são difundidas três teorias associando o
risco à responsabilidade objetiva, as teorias: do risco integral, do risco proveito e
do risco criado.

A teoria do risco integral, segundo VENOSA (2003), é uma modalidade extremada que justifica o dever de indenizar até mesmo quando não existir nexo
causal. O dever de indenizar estará presente tão-só perante o dano, ainda que
com culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior. Esta
teoria tem origem no Direito francês, sendo empregada para resolver questões de
indenizações de acidentes de trabalho, considerando o empregado em situação
de desigualdade econômica face ao empregador. KRELL (1994) concluiu que “a
adoção da teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil pelo dano
ambiental iria causar risco incalculáveis para o empresário, que não poderia mais
confiar em licenças válidas concedidas pelos órgãos administrativos”.

A teoria do risco proveito afirma que, na definição de DINIZ (2004), a responsabilidade, fundada no risco, consiste na obrigação de indenizar o dano produzido por atividade exercida no interesse do agente e sob seu controle, sem que
haja qualquer indagação sob o comportamento de lesante, fixado no elemento
objetivo, isto é, na relação de causalidade entre dano e a conduta do seu causador. O Risco Proveito é conseqüência do princípio poluidor-pagador e, quanto às
excludentes indenizatórias, admite o nexo causal, pois a poluição deve ser decorrente da atividade exercida, alem de admitir, com ressalvas mediante análise do
caso concreto, a culpa exclusiva da vítima e a força maior. Assim, não cabe a ex-
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cludente, por exemplo: no primeiro caso, quando um receptor entra em contato
com um meio contaminado (ar, solo ou água) face à ignorância ou falta de instrução, e no outro, locais com histórico de enchentes ou abalos sísmicos, devendo o
empreendedor estar preparado.

A teoria do risco criado está expressa em disposição legal que fundamenta a
responsabilidade por dano nuclear, por meio da Lei 6.453/ 77, que estabeleceu a
responsabilidade civil por dano nuclear como sendo objetiva e exclusiva do operador nuclear, independente de culpa, com as excludentes do art. 6º, onde a culpa
exclusiva da vítima exonera o operador, apenas em relação a ela, da obrigação
de indenizar, e do art. 8º, onde o operador não responde pela reparação do dano
resultante de acidente nuclear causado diretamente por conflito armado, hostilidades, guerra civil, insurreição ou excepcionalmente fato da natureza.

Diversos países, principalmente os mais industrializados, tem adotados políticas corretivas com diversos instrumentos de intervenção semelhantes, sendo
criados e adaptados conforme o sistema legal e tradições políticas de cada país.
Entre os instrumentos mais utilizados encontram-se o inventário e o cadastro de
áreas contaminadas. Segundo SANCHEZ (2001), o “inventário” seria entendido
como a ação de levantamento desses sítios, assim como as listas resultantes
desta ação, enquanto o termo “cadastro” seria utilizado para descrever a parte
dessas listas acessível ao público, podendo indicar somente os locais reconhecidamente contaminados ou também as áreas suspeitas. Estabelece-se uma “ficha
criminal” de um terreno e a utilização de um imóvel suspeito passa a depender de
uma espécie de “atestado de bons antecedentes”, tratando-se de uma medida
polêmica, que afeta pesadamente o mercado imobiliário, por este motivo este dispositivo foi revogado na lei britânica.

Segundo THOMPSON (1992) apud SANCHEZ (2001), o Parlamento britânico aprovou em 1990 um programa de cadastro público de terrenos suspeitos de
contaminação, contudo, segundo LEWIS (1995) apud SANCHEZ (2001), esse
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cadastro foi tão mal recebido pelo setor imobiliário e financeiro que não foi posto
em prática e acabou sendo revogado por uma emenda de 1995 à lei que o havia
instituído.

SANCHEZ (2001) prossegue relatando experiências na Austrália, Bélgica e
Dinamarca, que contribuem para compreender este instrumento de política corretiva. Destes, foi escolhido o caso australiano, para uma breve exposição. No Estado australiano de Queensland, citando DAFFERN, GERRARD e MACFARLAND
(1993), foi adotado um cadastro com seis categorias de terrenos suspeitos, sendo
sítios: possível (quando as informações sobre possível contaminação não são
conclusivas), provável, confirmado, restrito, liberado e passado (foi objeto de um
programa bem sucedido de remediação), sendo que os sítios classificados como
prováveis, restritos e confirmados são mantidos em um cadastro público oficial, e
os outros: possíveis, liberados e passados, são utilizados para fins internos, sem
acesso ao público.

No Brasil, o Código Florestal exige a averbação nos títulos de registro imobiliário de proprietários rurais da “reserva legal”, destinada a preservar uma porção
da gleba onde a cobertura vegetal deve ser preservada intacta, mas em 22 de
junho de 2007, por meio da DD da CETESB 103/2007/C/E é criado um banco de
dados com acesso público ao cadastro de áreas contaminadas, e em 8 de julho
de 2009 é promulgada em São Paulo a Lei 13.577, que define, no seu art. 4º, o
Cadastro de Áreas Contaminadas como instrumento para o gerenciamento de
áreas contaminadas.

A referida Decisão de Diretoria disponibilizou acesso às informações sobre:
área contaminada sob investigação (AI), área contaminada (AC), área em processo de monitoramento para reabilitação (AMR) e área reabilitada para o uso declarado (AR), sendo os documentos apresentados à CETESB pelo responsável legal, ou os gerados pelas entidades envolvidas, são mantidos nas agências ambi-
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entais, podendo ser consultados pelas partes interessadas e por terceiros, observadas as cautelas estabelecidas em legislação específica.

A Lei 13577/ 2009, entre outras providências, determina no art. 24 III que o
responsável legal pela área contaminada providencie em cinco dias a averbação
da informação da contaminação da área na respectiva matrícula imobiliária.

Nesta dissertação, referente aos efeitos da legislação sobre o Cadastro de
Áreas Contaminadas pelo Estado de São Paulo, considera-se que esta lei:

I - Não obedece ao princípio da irretroatividade, segundo o qual uma lei nova
não pode voltar ao passado, não considerando situações já consolidadas na vigência da lei anterior, sendo seus maiores fundamentos a segurança e a certeza
nas relações jurídicas, devidamente representadas na integridade do ato jurídico
perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada;

II - Vai além do princípio do poluidor-pagador determinado pela Lei de Política Nacional do Meio Ambiente – Lei 6.938/ 81, que instituiu a responsabilidade
objetiva perante o dano ambiental, independente de culpa, adotando a teoria do
risco integral, pela exclusão, também, do nexo causal. Assim, quando uma pluma
de contaminação se expandir para outros terrenos, estes também serão objeto do
cadastro de áreas contaminadas;

III - Desta forma, a agência ambiental dispõe para acesso público a “ficha
criminal” de terrenos contaminados ou suspeitos de contaminação, que não foram
objeto de investigação confirmatória e com inversão do ônus da prova;
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IV - Os agentes da CETESB não dão consultoria referente à solução da remediação necessária ou praticam atos que vinculem esta agência, devendo o
responsável legal mobilizar os serviços especializados adequados, que, na prática, não são empregados no exercício da sua atividade, para atuar em seu nome,
por sua conta e risco, sem nenhuma transferência de responsabilidade;

V - O responsável legal deverá conduzir o processo de remediação até conseguir o “atestado de bons antecedentes”, denominado “área reabilitada para o
uso declarado” (AR), com o qual poderá “limpar o nome” junto ao registro de imóveis. Este processo tem efeitos similares a um “termo de ajuste de conduta”, pois
se não for iniciado, ou não for conduzido de forma adequada, ou interrompido,
dará motivo para multas e sanções nos termos da lei;

VI - Na etapa final de um processo de remediação, quando já tiver obtido a
classificação “área em processo de monitoramento para reabilitação” (AMR), para
obter a classificação AR, o responsável legal, ou seu substituto adquirente no curso do processo, deverá apresentar provas de que as concentrações dos compostos químicos de interesse (CQI) estão iguais ou inferiores aos “valores de referência” publicados pela CETESB;

VII - Esses “valores de referência” foram formados a partir de uma metodologia desenvolvida e aplicada nos EUA, que consiste na adoção de duas classificações de modelos conceituais com espírito conservador e estão descritos no
capítulo 6 da DD 010/2006/C da CETESB, intitulada de “Ações Corretivas Baseadas no Risco – ACBR”. Uma corresponde aos modelos para os caminhos de exposição, abordando o transporte, as transformações e a atenuação natural que
ocorrem com o composto orgânico até atingir o ponto de exposição, sendo representados pelos fatores de atenuação natural. Outra corresponde às equações
para o cálculo dos níveis aceitáveis de risco – NABR, abordando a quantificação
do risco toxicológico relacionado às exposições crônicas (prolongadas) a compostos carcinogênicos e não carcinogênicos, por meio de modelos de avaliação de
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risco e modelos de exposição (dose-resposta), em conformidade a norma da agência ambiental americana Supplemental Risk Assessment Guidance for the Superfund Program – EPA/901/5-89/001 (US.EPA, 1989);

VII - As avaliações de toxidade, descritas no 6.2.1 da referida Decisão de Diretoria, são estimadas por meio de dosagens em animais com composto carcinogênico, para levantamento de uma dose considerada segura, tratando-se de uma
dose muito alta, comparada com as baixas dosagens ambientalmente significativas. A curva de resposta para baixa dosagem é obtida por meio de modelos matemáticos, que tem sido adotado pela Environmental Protection Agency – EPA,
embora sem consenso junto à comunidade científica. As avaliações para compostos não carcinogênicos é menos controvertida, pois a dosagem de referência é
estimada para uma exposição diária de uma população humana ao longo de uma
vida, mas dependerá do julgamento profissional da qualidade da totalidade do
banco de dados para cada composto químico. Para efeito de uma contaminação
por vazamento de combustíveis, os CQI são carcinogênicos;

IX - Para determinar os “valores de referência”, esses modelos passaram por
uma parametrização, de espírito conservador, por “tratamento estatístico” ou simplesmente impostos, para aplicação no Estado de São Paulo. Os dois principais
parâmetros utilizados nos cálculos foram impostos de forma muito rigorosa: a meta para risco carcinogênico, item 6.3.3.1, e duração da exposição, item 6.3.3.6,
associado à freqüência da exposição, item 6.3.3.7.

X - Para os CQI carcinogênicos foi adotada uma meta de risco de 10-5, ou
seja, expectativa de um caso de câncer para exposição de uma população de
cem mil pessoas com exposição prolongada. Considerando um raio de exposição
de trinta e cinco metros de um posto, pode-se contar de dez a cem pessoas com
exposição prolongada. No modelo de exposição, item 6.2.1, enfatiza que “qualquer exposição a agentes de risco carcinogênico, corresponde a um aumento diferente de zero na probabilidade de induzir efeitos genotóxicos”. Porem, a inter-
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venção antrópica implica na aceitação de risco, seja na engenharia ou nos modelos de dose-resposta, que são empregados para avaliar o uso de carcinogênicos
em medicamentos, alimentos e agrotóxicos, sempre com a aceitação da probabilidade diferente de zero para risco à saúde humana;

XI - A duração da exposição foi imposta em quarenta e cinco anos, associada a uma freqüência de trezentos e cinqüenta dias por ano para uso residencial e
duzentos e setenta dias por ano para uso industrial, sendo que, nas fórmulas, parâmetros como a taxa de inalação de ar (m³/ dia), consideram a exposição por um
dia inteiro. Uma área contaminada por vazamento de combustível, que no processo de remediação, após remover toda a fase livre, tratar a fase dissolvida e gasosa durante alguns anos, atinge a fase de monitoramento com classificação AMR,
quando restam traços de contaminação e, mantido o processo de remediação,
com a expectativa de atingir os “valores de referência” em até dois anos, sendo
que poderiam ser atingidos apenas por atenuação natural num prazo um pouco
maior. Neste estágio, impor quarenta e cinco anos como período de exposição
não representa o cenário existente;

XII - Tecnicamente, neste cenário é possível fazer prova de que as concentrações dos CQI existentes não apresentam mais riscos para a saúde humana e
ao meio ambiente para a meta de risco de 10-5, desde que os cálculos sejam feitos adotando-se um parâmetro, ainda conservador, de dez anos de exposição.
Também, pode-se medir os parâmetros do meio físico no campo, em substituição
àqueles padronizados por tratamento estatístico na tabela de valores de referência, alem de ser possível demonstrar que outros parâmetros representam melhor
o cenário existente face aos diversos parâmetros de exposição impostos;

XIII - A atribuição de uma “ficha criminal” a um terreno sem investigação confirmatória, assim como mantê-la após relevante investimento do proprietário com
o processo de remediação até atingir a fase de monitoramento e ainda ter de aguardar pala classificação de área remediada impactam fortemente o mercado
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imobiliário. O cadastro de áreas contaminadas é um instrumento de política corretiva aplicado em alguns países com cautela, restringindo ao ambiente interno das
agências ambientais e às partes interessadas o cadastro das áreas suspeitas de
contaminação e as áreas que cumpriram um processo de remediação e estão em
fase de monitoramento, visto que este cadastro é realizado com insuficiente e
controvertido conhecimento, enquanto que o cadastro das áreas contaminadas e
das áreas em processo de remediação é disponibilizado para acesso público, visto que se apóiam em conhecimento seguro e sem controvérsia.

3.8

Metodologia RBCA

O gerenciamento de áreas contaminadas com base no perigo que a contaminação representa objetivava a redução dos contaminantes a níveis naturais,
denominado background, ou a sua redução aos valores de referência estabelecidos por agências reguladoras, que representam valores muito conservadores para proporcionar uma descontaminação rigorosa e utilização do local para qualquer
finalidade, proporcionando um esforço na disponibilização de recursos muito
grande face aos benefícios alcançados.

Uma nova abordagem para o gerenciamento de áreas contaminadas, preocupada com o risco à saúde humana que o perigo representa, foi inicialmente desenvolvida pela agência americana Environmental Protection Agency – EPA e
homologada pela American Society for Testing and Materials – ASTM, cuja metodologia foi denominada Risk-Based Corrective Action – RBCA, descrita pela norma americana ASTM E1739 – 95 Standard Guide for Risk-Based Corrective Action – RBCA Applied at Petroleum Release Sites, que consiste num procedimento
de tomada de decisão para avaliação e resposta a um vazamento de petróleo e
derivados baseado na proteção à saúde humana e ao meio ambiente.

A vantagem de uma análise de risco consiste em avaliar uma área isoladamente e partes desta área individualmente, montando-se cenários de exposição
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humana aos contaminantes e o correspondente risco à saúde, que é identificado
e quantificado, sendo que deverão ser reduzidos a níveis aceitáveis.

O RBCA precisa estabelecer um modelo conceitual específico para cada local a ser avaliado, sendo obtido com base nos dados coletados, que devem informar:

i) Histórico de uso da área, fontes de contaminação, contaminante de interesse, extensão do meio afetado, os potenciais receptores, vias de transporte e
exposição;

ii) Características da área e seu contexto local e regional (informações de
geologia, hidrogeologia, topografia);

iii) Utilização atual e futura do local.

Alem do modelo conceitual, a metodologia RBCA utiliza uma abordagem escalonada em três níveis para a identificação e gerenciamento de riscos, sendo
que em cada nível é feita uma avaliação para trabalhar diferentes graus de informação, mas em todos os níveis são asseguradas as premissas que garantam a
proteção à saúde, à segurança e ao meio ambiente. Quanto mais alto o nível da
abordagem, maior será o grau de detalhamento necessário às informações necessárias coletadas, assim como mais rigorosos serão os modelos matemáticos
aplicados, tornando a definição dos riscos progressivamente mais precisa sob as
condições específicas de cada área.

Visando adaptar a metodologia RBCA às condições específicas locais no
Brasil, em 2000, a Câmara Ambiental do Comércio de Derivados de Petróleo de-
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senvolveu um procedimento chamado de ações Corretivas Baseadas no Risco
(ACBR) para o gerenciamento da contaminação em postos de serviços, bases de
distribuição de combustíveis, terminais ou em outras áreas, onde sejam manipulados e, ou armazenados compostos derivados de petróleo. Além desta adaptação, o procedimento ACBR teve também como objetivo estabelecer tabelas de
referência considerando o risco à saúde humana e dados específicos para o Estado de São Paulo (Câmara Ambiental do Comércio e derivados de Petróleo do
Estado de São Paulo – Grupo de Avaliação de Risco, 2000).

No caso em estudo, a metodologia RBCA é aplicada com o emprego do programa (software) Tool Kit for Chemical Releases, versão 1.3 b, e pode ser utilizado para executar qualquer nível (tier) 1, 2 ou 3, como apresentado na figura 3.

Figura 3: Análise de risco
Fonte: ASTM, 2000
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O nível 1 (tier 1) envolve o risco genérico para a exposição local, partindo do
princípio da omissão de propriedades e de fatores de exposição específicos para
o local.

No nível 2, podem-se avaliar os riscos da linha-base e, ou os níveis-alvo específicos do local (SSTL – Site Specific Target level), tanto para o local “on site”,
que se refere a um receptor localizado na zona da fonte de contaminação, ou fora
“off site”, que se refere a um receptor em qualquer ponto de distância fora da zona
de contaminação, ainda que sobre o mesmo imóvel.

O nível 3 é comparável a um cálculo nível 2, mas no lugar do modelo padrão
do destino e transporte fornecido no RBCA, o usuário poderá realizar o cálculo
utilizando o fator de atenuação natural, determinado a partir de outro modelo externo ou medições específicas. O programa pode ser utilizado no modo direto
“Forward mode” ou reverso “Backward mode”, conforme a figura 4.

Figura 4: Modos de análise
Fonte: RBCA – Tool Kit for Chemical Releases, 2000

O modo reverso calcula as concentrações limites toleráveis denominadas
SSTL para cada composto químico de interesse (CQI) para o local a partir dos
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valores da linha base, conforme o órgão regulamentador responsável. O modo
direto calcula o risco à exposição humana a partir de valores limites toleráveis dos
CQI, conforme especificado pelo usuário.

3.9

Ações Corretivas Baseadas No Risco – DD 010/2006/C

A CETESB definiu um conjunto de procedimentos, por meio da Decisão de
Diretoria 010/2006/C – ANEXO VII, intitulado “Ações Corretivas Baseadas no Risco (ACBR) aplicadas a áreas contaminadas com hidrocarbonetos derivados de
petróleo e outros combustíveis líquidos”

Os procedimentos propostos na ACBR são tecnicamente defensáveis e estão de acordo com o proposto em U.S.EPA (1989) - Risk Assessment Guidance
for Superfund - EPA/ 540/1-89/003.

Em resumo, a ACBR determina que os resultados das investigações preliminares, confirmatórias e adicionais devam abastecer um Modelo Conceitual de Exposição (MCE), em função do risco à saúde humana gerado por hidrocarbonetos.
O Modelo Conceitual de Exposição (MCE) é executado em três níveis de avaliação de risco, que se tornam progressivamente mais específicos, onde o composto
químico de interesse (CQI), não extrapole, no ponto de exposição, os Níveis Aceitáveis Baseados em Risco – NABR ou as Concentrações Meta Específica de Área
– CMEA de Site-Specific Target Levels – SSTL (alvo específico da área), estabelecidos pela “Tabela de Valores Orientadores para Solos e Águas no Estado de
São Paulo”, de 03 de dezembro de 2005. Caso as concentrações dos CQI no solo
ou na água subterrânea sejam superiores aos da tabela de valores Orientadores,
mas igual ou inferiores ao NABR, deverá ser instalado um poço de monitoramento
sentinela e iniciar um programa de Monitoramento e Encerramento.
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A avaliação da área com base no Risco Imediato, que possa ser imposto à
saúde humana, à segurança da população, ao patrimônio e ao meio ambiente,
tem a finalidade de orientar a imposição de ações emergenciais e é denominada
de Ação de Resposta.

Definido o MCE e assegurado que as fontes primárias de contaminação fossem eliminadas, a Ação de Resposta 2 deve ser implementada caso seja constatada a presença de fase livre com espessura e potencial de migração que determinem a necessidade de sua remoção, que corresponde à notificação de autoridades, proprietários e partes afetadas, delimitação da pluma de fase livre, remoção da fase livre.

Considerando que as concentrações dos CQI no estudo de caso superam os
valores de NABR deve ser realizada uma avaliação de custo benefício para implantação das ações previstas na Ação de Resposta 3, que compreendem a Investigação Detalhada, ações de remediação, ações de controle institucional (restrição: do uso do solo, de água subterrânea, de água superficial, ao consumo de
alimentos e ao uso de edificações), e ações de engenharia.

Quanto à inalação de vapores para o Nível 1, são considerados quatro cenários: o primeiro, inalação em ambientes abertos provenientes do solo sub superficial; o segundo, em ambientes fechados provenientes do solo sub superficial; o
terceiro, em ambientes abertos provenientes da água subterrânea; o quarto, em
ambientes fechados provenientes da água subterrânea. Em todos os casos conforme figura 5, assume-se que as concentrações de vapores permaneçam constantes ao longo da duração da exposição e que todos os CQI avaliados para esses cenários sejam absorvidos pelos receptores.

Nos quatro cenários, caso o valor de NABR calculado seja maior que a concentração de saturação de vapor de qualquer CQI, deve-se considerar que o
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mesmo não ocorrerá no compartimento do meio físico avaliado em concentrações
superiores ao NABR. Logo, para o cenário especificado não ocorrerão concentrações que gerem risco toxicológico à saúde humana, exceto para vapores provenientes da água subterrânea, quando houver hidrocarbonetos em fase livre.

Figura 5: Inalação de vapores, em ambientes:
1) abertos, provenientes do solo;
2) fechados, provenientes do solo;
3) abertos, provenientes da água subterrânea;
4) fechados, provenientes da água subterrânea
Fonte: CETESB DD 010/2006/C, 2006
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O capítulo 6 desta norma apresenta e discute as equações e parâmetros
utilizados no “Desenvolvimento das Tabelas de Referência para o Estado de São
Paulo”. Os modelos empregados nos cálculos das concentrações de exposição
são aqueles propostos pela norma americana RBCA ASTM E 1739-95 e com a
parametrização desses modelos por tratamento estatístico, sendo apresentados
nos itens: 6.1 “Modelos conceituais para os caminhos de exposição”; 6.2 “Equações para o cálculo dos Níveis Aceitáveis Baseados no Risco (ACBR)”, 6.3 “Parametrização das Equações”.

Em “Modelos conceituais para os caminhos de exposição”, são descritos os
seguintes fatores de atenuação natural adotados: coeficientes de difusão efetiva
(inclui a definição do coeficiente efetivo da Lei de Henry); fator de partição fase
retida-água intersticial do solo; fator de lixiviação do solo sub superficial para água
subterrânea; fatores de volatilização e fatores de emissão de partículas do solo.
Os cálculos são efetuados com a adoção de diversos parâmetros do meio físico
por tratamento específico, com a ressalva de que são muito sensíveis ao tipo de
combustível, ao meio que ocorreu o vazamento e às condições ambientais.

Este “tratamento estatístico” (considerado inadmissível nesta dissertação)
assume valores, tais como: profundidade média do nível d’água (392,27 cm); porosidade (0,54); espessura da franja capilar (5,00 cm); taxa de infiltração da água
no solo (66,1 cm); espessura da zona não saturada (387,27 cm); velocidade de
Darcy para a água subterrânea (1143,65 cm/ ano, com gradiente hidráulico e
condutividade hidráulica também obtidas por tratamento estatístico).

Nas equações para o cálculo dos NABR, a quantificação do risco toxicológico com relação a exposições prolongadas, por compostos carcinogênicos e não
carcinogênicos, é realizada utilizando-se modelos de avaliação de risco e modelos de exposição, baseados em dose-resposta, em conformidade com o programa
americano Supplemental Risk Assessment Guidance for the Superfund Program –
EPA/901/5-89/001.

Também por tratamento estatístico, são apresentados os parâmetros de exposição com valores para receptores adultos, para cenários residenciais, comer-
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ciais e industriais, tais como: Tempo de avaliação para efeitos carcinogênicos –
45 anos, e não carcinogênicos – 68 anos; duração da exposição 45 anos; freqüência de exposição 350 dias por ano, na área residencial, e 270 dias por ano,
na área industrial, ou seja, valores muito conservadores.

A tabela 2 apresenta os valores de referência para o benzeno.

Assim, o responsável técnico irá utilizar os valores padrões adotados no
programa para cálculo do RBCA, com a meta de atingir os valores orientadores
da Tabela de Referência.
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Tabela 2: Valores de referência para o benzeno
Fonte: CETESB DD 010/2006/C, 2006
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3.10 Gerenciamento de áreas contaminadas – DD 103/2007/C/E
A CETESB, por meio da Decisão de Diretoria No 103/2007/C/E, aprovou um
novo “Procedimento para Gerenciamento de Áreas Contaminadas”, com base no
“Manual de Áreas Contaminadas”, elaborado em fascículos por assunto para
permitir a sua contínua revisão e inserção de capítulos. No item 6 – Procedimento
para Postos e Sistemas Retalhistas de Combustíveis, as etapas aplicadas às demais áreas contaminadas de investigação detalhada, avaliação do risco, concepção da remediação e projeto de remediação, foram juntadas em uma única etapa
denominada de “investigação detalhada e o plano de intervenção”, que veio a ser
objeto da Decisão de Diretoria No 263/2009/P que aprovou o “Roteiro para Execução de Investigação Detalhada e Elaboração do Plano de Intervenção”.

O novo procedimento intitulado “Gerenciamento de Áreas Contaminadas”
determina e estabelece prazos para execução das seguintes atividades, entre
outras: elaboração (em três meses) de planilhas para avaliação de risco; revisão
da lista de valores orientadores de intervenção, com base nas planilhas, a serem
elaboradas (em seis meses) para avaliação de risco em áreas contaminadas sob
investigação; revisão (em seis meses) das tabelas de Níveis aceitáveis Baseados
em Risco (NABR), contido no anexo VII da DD 010/2006/C; publicar (em três meses, porem somente foi publicado em outubro de 2009 por meio da DD
263/2009/P) o “Roteiro para realização de Investigação Detalhada e Elaboração
de Plano de Intervenção em Postos e Sistemas Retalhistas de Combustíveis”.
Durante o período de elaboração das planilhas e do roteiro, os responsáveis legais e técnicos deverão realizar a avaliação do risco justificando à CETESB os
procedimentos adotados, contendo: a definição dos cenários de exposição; os
modelos utilizados com dados referentes aos parâmetros de exposição; os dados
de concentração e toxicológicos das substâncias de interesse e os dados referentes ao meio físico. As metas de remediação e os prazos aceitos pela CETESB
antes da aprovação deste procedimento permanecerão válidos.
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A similaridade das instalações e dos contaminantes presentes nos postos e
sistemas retalhistas de combustíveis possibilita a adoção de procedimentos específicos de investigação e intervenção, que difere do procedimento para outras fontes de contaminação na junção de quatro etapas, correspondentes à: investigação
detalhada, avaliação de risco, concepção da remediação e plano de intervenção,
em uma só etapa, investigação detalhada e plano de intervenção.

O processo de gerenciamento de áreas contaminadas é iniciado mediante
denúncia ou reclamação, para ocorrência de vazamentos, ou convocação do empreendimento para iniciar o processo de licenciamento ambiental, quando é exigida a realização da investigação confirmatória, que tem o objetivo de confirmar ou
não a existência de contaminação na área investigada. A execução da etapa de
investigação confirmatória deverá ser realizada pelo Responsável Legal conforme
as exigências contidas no “Procedimento para a Identificação de Passivos Ambientais em Estabelecimentos com Sistema de Armazenamento Subterrâneo de
Combustíveis (SASC)” ou no “Procedimento para a Identificação de Passivos
Ambientais em Estabelecimentos com Sistema de Armazenamento Aéreo de
Combustíveis (SAAC)”, nos termos dos anexos IV e V da DD nº 010/2006/C, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 11.02.2006. Caso a Investigação Confirmatória verifique a existência da contaminação, o Responsável Legal
deverá apresentar á CETESB, em até 120 dias após a confirmação da contaminação, os resultados da “Investigação Detalhada e do Plano de Intervenção”.

A etapa de “investigação detalhada e plano de intervenção” tem os objetivos de definir os limites da pluma de contaminação, as concentrações de CQI,
caracterizar o meio físico, avaliar a necessidade da adoção de medidas de intervenção, determinar as formas de intervenção, fixar metas de remediação a serem
atingidas, com o objetivo de reabilitar da área para o uso declarado.

O desenvolvimento do gerenciamento de áreas contaminadas gera documentos que são armazenados em processos e pastas, bem como por banco de
dados informatizado, o que constitui o “Cadastro de Áreas Contaminadas”, sendo
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possível, no endereço eletrônico www.cetesb.sp.gov.br, obter informações sobre:
Área Contaminada sob Investigação (AI), Área Contaminada (AC), Área em Processo de Monitoramento para Reabilitação (AMR) e Área Reabilitada para o Uso
Declarado (AR).

A primeira etapa da remediação de área contaminada corresponde à Investigação Detalhada, onde será aplicada uma metodologia semelhante á aplicada
na Investigação Confirmatória, alterando-se o objetivo de identificar a contaminação para quantificá-la, definindo os limites da pluma de contaminação, seus limites e sua taxa de propagação, para subsidiar a etapa seguinte de avaliação de
risco, nos termos citado no capítulo anterior, e definir o plano de intervenção. Entre outros determinações, na quantificação da contaminação deverão ser avaliadas, detalhadamente, as características da fonte de contaminação, determinandose as dimensões das áreas ou volume afetados, os tipos de contaminantes presentes e suas concentrações. Da mesma forma, deverão ser definidas as características das plumas de contaminação, seus limites, sentido e taxa de propagação.

3.11 Roteiro para Postos de Combustíveis – DD 263/2009/P
Somente em outubro de 2009 é publicado o “Roteiro para Execução da Investigação Detalhada e Elaboração de Plano de Intervenção em Postos e sistemas Retalhistas de Combustíveis”, previsto na DD 103/2007/C/E, que havia estipulado um prazo de seis meses. A partir desta publicação, o responsável técnico
não calcula mais o risco, devendo utilizar as tabelas desenvolvidas. Visando complementar o modelo conceitual da área para desenvolver o plano de intervenção,
o roteiro apresenta uma lista de procedimentos a serem checados pelo responsável técnico. Segundo NETO (2009) a “junção das etapas de investigação detalhada, avaliação de risco, concepção da remediação e projeto de remediação em
uma só etapa, denominada investigação detalhada e o plano de intervenção; efetuar a Gestão da Reabilitação destas áreas sem a necessidade de um acompanhamento detalhado etapa por etapa; padronizar as ações necessárias e a apresentação dos resultados; padronizar as ações administrativas, que passam a ser
focadas na verificação do atendimento das metas pré-estabelecidas”

64

Fica determinado o mapeamento das fases livre, dissolvida e retida, esta
mapeada por meio de coleta de amostras do solo, sedimento, rocha ou aterro. A
representação gráfica poderá ser feita por meio de programas que possibilitem a
visualização tridimensional ou pela apresentação de seções.

Para a avaliação de medidas de intervenção, são utilizados os instrumentos: tabelas de CMAs (concentrações metas de área), POE (ponto de exposição)
e HS (hot spot ou centro de massa); PLAs (padrões legais aplicáveis); quadro
comparativo SQIs x CMAs/ PLAs (fornecido no anexo 1 da referida DD). As CMAs
– POE (concentrações máximas aceitáveis no ponto de exposição) e CMAs – HS
(concentrações máximas aceitáveis no hot spot em função da distância do ponto
de exposição, são determinadas no documento ACBR (ações corretivas baseadas
no risco) para cada SQI (BTEX e PAH) e cenários de exposição apresentados no
anexo 3 da referida DD. No quadro comparativo, deverão ser indicadas as SQIs
cujas concentrações, no solo ou água subterrânea, tenham superado as CMAs –
POE ou as PLAs. Os quadros SQI x CMA/ PLA; de intervenção e de CMA, encontram-se respectivamente nos anexos 2, 3 e 4.

Quando todos os valores de concentração das SQIs obtidas no solo e na
água subterrânea forem menores que as CMAs – POE ou as PLAs, para todos os
cenários de exposição, deverá ser iniciado o monitoramento para encerramento,
caso contrário, deverá ser elaborado um mapa de risco e preenchido o quadro
comparativo e, sendo adotadas as medidas de intervenção, o plano de intervenção deverá conter a descrição resumida das técnicas de remediação selecionadas, as metas de remediação, posição dos pontos de conformidade, cronograma
de implantação e operação do sistema de remediação, incluindo o monitoramento
da eficiência - eficácia e monitoramento de encerramento.

A padronização das ações e apresentação dos resultados fica evidenciada
na simplificação dos procedimentos de avaliação de risco determinados na Deci-
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são de Diretoria No 010-2006-C – Anexo VII – “Ações Corretivas Baseadas no
Risco (ACBR) aplicadas a áreas contaminadas com hidrocarbonetos derivados de
petróleo e outros combustíveis, baseada na metodologia Risk Based Corrective
Action (RBCA) e na padronização de limites e metas a serem atingidas, alem da
elaboração de tabelas, que vieram a dispensar o cálculo da regressão dos valores
obtidos nas análises químicas das amostras e levantamentos de campo com emprego de software específico, o que se observa nas seguintes padronizações:

Fase Livre: determina um critério para remediação de 5 mm no ponto de
maior espessura aparente e restrita a área do posto, considerando a eliminação
completa no mesmo prazo estabelecido para a reabilitação da área de três anos e
meio;

Fase Retida: estabelece como limite da pluma os valores de intervenção
(VI) definidos pela CETESB e, quando ausentes para um determinado parâmetro,
determina a utilização do limite de detecção (LD);

Fase Dissolvida: determina que o ponto limite da pluma deva estar situado
próximo ao ponto de amostragem de água subterrânea que apresente concentração das substâncias químicas de interesse (SQI) abaixo dos valores de intervenção (VI), a um quarto de distância entre este e os pontos de amostragem que apresentem concentrações de SQI superior ao VI;

Medidas de Intervenção: determina, na avaliação da necessidade de intervenção, sejam considerados os conceitos de CMAs – POE: concentrações máximas aceitáveis no ponto de exposição; CMAs – HS: concentrações máximas aceitáveis no hot spot em função da distância do ponto de exposição.
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4

4.1

MATERIAIS E MÉTODOS

Breve histórico

A Resolução CONAMA 273, de 29 de novembro de 2000, determinou que
postos revendedores de combustíveis realizassem o licenciamento ambiental,
passando a considerá-los fonte de poluição. Em março de 2001, a Resolução
SMA No 5 dispôs que esses estabelecimentos deveriam se cadastrar perante a
CETESB, até 8 de julho de 2001, sendo que esta fixaria uma agenda para o licenciamento das fontes de poluição em operação no dia 8 de janeiro de 2001. O posto em estudo encontra-se em operação desde 1982, sem histórico de vazamentos
detectados, reclamação ou denúncia, e, devido à grande quantidade desses estabelecimentos no estado, cadastrados para esta finalidade, iniciou os procedimentos para o seu licenciamento com a produção de seu primeiro relatório de investigação apenas em outubro de 2006.

4.2

Caracterização da área

O caso em estudo é um posto de bandeira Ipiranga, denominado Posto
Débora, que foi instalado aproximadamente em 1982 no município de Porangaba
– SP, que ocupa uma área aproximada de 2.170,00 m². A figura 6, extraída do
processo com limitações de reprodução, apresenta a sua localização (círculo em
azul, no centro da figura).

Segundo informações de funcionários e responsáveis do estabelecimento,
não havia histórico de vazamento de combustíveis. Não havia reclamação das
empresas que operam as galerias e utilidades públicas, nem denúncia de particulares. Os procedimentos de investigação foram iniciados em outubro de 2006,
com o objetivo de adequação à norma ambiental, nos termos da Resolução
CONAMA 273, de 29 de novembro de 2000, para postos que já operavam antes
da exigência do licenciamento ambiental para o exercício desta atividade.

67

Figura 6: Localização do posto Débora
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2006
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O entorno do posto, analisado no raio de 500 m do seu perímetro, compreendia residências, comércio em geral, Delegacia, Ginásio de Esportes, escritório
de advocacia, mini-mercado, pronto socorro municipal, farmácia, posto de combustível bandeira Esso, templo religioso, escola, estação da Sabesp, galpão e Rio
Feio, o que enquadra o posto na classe 1, conforme classificação da Norma Técnica ABNT/ NBR 13.786/01, devido à presença à jusante do rio, da escola e da
rede subterrânea de água e esgoto. A figura 7, legenda, e a figura 8, caracterização do entorno, foram extraídas do processo com limitações de reprodução, onde
estavam impressas no formato A3. Apesar das deficiências de visualização, observa-se a presença predominante de residências e alguns estabelecimentos comerciais.

Figura 7: Legenda para caracterização do entorno
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2006
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Figura 8: Caracterização do entorno
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2006

As suas instalações compreendem área para armazenamento e abastecimento de combustíveis, lavador, troca de óleo, borracharia, depósitos, escritório
administrativo, sanitários, loja de conveniência, agência dos correios e autopeças.

Em outubro de 2006, estavam instalados no local quatro tanques subterrâneos, sendo um para álcool, dois para gasolina e outro para óleo diesel, com capacidade de 15m³ cada, totalizando 60 m³, além de um tanque desativado, tam-
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bém para 15 m³, todos localizados na área de armazenamento e descarga. O óleo
queimado era armazenado em tambores de 200L, que eram retirados por uma
empresa autorizada. No posto, não havia caixa separadora de água e óleo. As
figuras 7 a 11 apresentam fotos do local. Conforme levantamento efetuado no
DAEE (Departamento de Água e Energia Elétrica), poços tubulares para abastecimento público ou privado não se encontravam cadastrados na região, considerando o raio de levantamento. O abastecimento de água era feito pela rede pública – Sabesp, sendo que a água do poço cacimba (sua locação está apresentada
na figura 16) é utilizada apenas nos procedimentos do lavador.

Fotografia 1: Área de abastecimento, escritório e conveniência
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2006
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Fotografia 2: Posto e agência dos correios instalados no imóvel
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2006

Fotografia 3: Depósito, troca de óleo, borracharia e sanitários
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2006
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Fotografia 4: Tanque e lavador
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2006

Fotografia 5: Agência dos Correios integrada ao posto
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2006
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4.3

Modelo conceitual do subsolo
O local está situado numa região com baixa diversidade geológica tanto re-

lacionado à litologia e como à estruturação tectônica. No Posto Débora encontrase os sedimentos das formações Teresina, Irati e Serra Alta, apresentadas nas
figuras 9 e 10, extraída do processo com limitações de reprodução.

Figura 9: Classificação Litoestratigráfica
Fonte: IPT 1981 apud Planthae Consultoria Ambiental, 2006
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Figura 10: Mapa geológico da região de Jundiaí
Fonte: IPT 1981 apud Planthae Consultoria Ambiental, 2006

A região de Porangaba pertence ao grupo Passa Dois, que é representado
na porção sul pela bacia do Rio Paraná, distribuído em toda a borda leste pelas
formações Irati, Estrada Nova e Rio do Rastro.

Estas estruturas locais condicionam tanto o relevo da área de trabalho
quanto regime hídrico regional, facilitando a infiltração e favorecendo a percolação
sub e superficial, de fluidos que possam vir a percorrer o local, desde águas pluviais à contaminante por interferência antrópica.

O primeiro relatório de investigação foi produzido em outubro de 2006,
sendo que entre 18 de maio e 24 de agosto daquele ano foram executadas quarenta e cinco sondagens, para campanha de amostras de solo, e a escavação de
oito poços de monitoramento, para campanha de amostras da água subterrânea,
mas, também, para levantar o perfil do subsolo e análise dos parâmetros físicos e
químicos de solo e água.
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As coletas de amostras do solo foram executadas nas sondagens: S-19 a
amostra 01; S-42 a amostra 02; S-39 a amostra 03; S-15 a amostra 04; S-02 a
amostra 05; S-11 a amostra 06; S-37 a amostra 07; S-29 a amostra 08; S-S-03 a
amostra 09 e S-12 a amostra 10, nas áreas de abastecimento, armazenamento,
descarga, lavagem e no pátio. A figura 11 apresenta a locação das sondagens,
onde foram extraídas as dez amostras, já mencionadas, e enviadas ao laboratório
para análise física, química e granulométrica do solo, cujos resultados são apresentados na tabela 3.

Os perfis individuais do subsolo, identificado durante a instalação dos oito
poços de monitoramento, construídos conforme a norma técnica ABNT/ NBR
13.895 – Construção de Poços de Monitoramento e Amostragem, conforme figura
12, extraída do processo com limitações de reprodução, indicam materiais argilo
arenosos de coloração predominante marrom, com variações de tons mais avermelhados a fortemente amarelados, sendo observadas camadas com presença
considerável de seixos arredondados.
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Figura 11: Locação das sondagens
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2006
Medição de VOC a 1,00 m de profundidade
Coleta de solo a cada 1,00 m de profundidade
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Figura 12: Perfis individuais do subsolo nos poços de monitoramento
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2006 (Profundidade em metro).
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Tabela 3: Análises física, química e granulométrica do solo
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2006

A locação dos poços de monitoramento foi determinada por meio de nivelamento geométrico, com coordenadas e cotas obtidas pelo Global Positioning
System – GPS. As cargas hidráulicas do lençol freático foram definidas a partir
das cotas de topo dos poços, permitindo a confecção do mapa potenciométrico,
definição da direção do fluxo subterrâneo e o cálculo dos gradientes hidráulicos
para obtenção da velocidade de migração das águas subterrâneas, conforme tabela 4. A locação dos poços de monitoramento e o mapa potenciométrico estão
apresentados na figura 13.

A amostragem de água subterrânea foi obtida com o esgotamento dos poços de monitoramento, sendo utilizado o sistema de bombeamento de baixa vazão – Sistema Low Flow e medições por célula de fluxo, com monitoramento dos
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parâmetros indicadores de: Ph, ORP (potencial de oxi-redução), OD (oxigênio
dissolvido), condutividade elétrica e temperatura. Os resultados obtidos estão apresentados na tabela 5.
Velocidade da água subterrânea
Condutividade hidráulica

2,2 m/ ano
8,85 x 10 -5 m/s

Gradiente hidráulico

5,06 %

Fluxo da água subterrânea

S–N

Nível d’água

2,74 m

Tabela 4: Parâmetros da hidrogeológicos
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2006

Tabela 5: Resultados obtidos pelo sistema de baixa vazão (low flow)
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2006
PM: poço de monitoramento; PH: potencial hidrogênio iônico;
ORP: potencial de oxi-redução; OD: oxigênio dissolvido;
Cond.: condutividade elétrica; T: temperatura

O perfil do subsolo e a localização do estabelecimento num relevo de baixa
declividade conferem ao local a característica de acumular fluidos em camadas
rasas.

Apenas o material da camada superior do perfil, de pouca espessura, apresenta alta capacidade de infiltração direta, com boa capacidade de transporte.
As demais camadas são formadas por materiais argilosos, que diminui a capaci-
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dade de percolação vertical e horizontal, aumentando a capacidade de retenção
de fluidos.

O nível d’água está localizado em baixas profundidades de cerca de 2,00
m, podendo ser classificado como aqüífero freático, situado em camada argilosa
com baixa declividade e, assim, apresenta baixa capacidade de transporte de fluidos, formando reservatórios com mediana vulnerabilidade diante da contaminação superficial, que se agrava nos períodos de maior pluviosidade.
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Figura 13: Mapa Potenciométrico e locação dos poços de monitoramento

Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2006
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4.4

Modelo conceitual da contaminação

Os procedimentos de investigação da contaminação têm o objetivo de definir as concentrações limites toleráveis dos contaminantes no local e o deslocamento da pluma de contaminação, para que o risco em longo prazo não seja extrapolado no ponto de exposição. O risco é avaliado quando associado a uma fonte de contaminação, a um receptor e a um mecanismo de transporte ou exposição, referindo-se este às vias pelas quais o contaminante chega até o receptor,
devendo-se identificar os contaminantes em cada meio do subsolo: ar, solo e água. As campanhas de amostras, para identificação dos contaminantes no ar e no
solo, foram realizadas por meio das sondagens, e na água subterrânea, por meio
dos poços de monitoramento, ambos descritos no item anterior.

A medição dos compostos orgânicos voláteis (VOC), por meio de medidor
de gás portátil Gastech Innova, foi executada a cada três metros (em planta), conforme locação das sondagens. A tabela 6 apresenta os resultados de VOC e a
figura 14 apresenta a nuvem de contaminação determinada para vapores (VOC).

As dez amostras do solo: S19; 42, 39, 15, 02, 11, 37, 29, 03 e S12 (identificadas nesta ordem de 1 a 10), foram coletadas das sondagens selecionadas nos
horizontes que apresentaram as maiores concentrações de VOC. A cada metro
perfurado foi coletada uma amostra, por meio da cravação de amostrador tubular
com liner interno, que é um cilindro de plástico transparente, utilizado para receber o solo que entra no amostrador e tem a função de não descaracterizar a amostra com perda de voláteis. Em seguida a amostra foi dividida em duas alíquotas, sendo uma acondicionada em saco plástico com capacidade de um litro, e a
outra, correspondente à parte central do liner, mantida sob refrigeração e posteriormente enviadas ao laboratório. As amostras S39; 15; 02 e S11 apresentaram
concentrações de Pireno e Criseno superiores aos valores orientadores da
CETESB/ 05.

Na campanha de amostragem da água subterrânea foram realizadas as
coletas nos poços de monitoramento instalados no pátio, nas áreas de abastecimento, armazenamento e descarga, construídos conforme a norma técnica ABNT/
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NBR 13.895 – Construção de Poços de Monitoramento e Amostragem. No poço
de monitoramento PM 08, foi possível identificar a presença de fase livre, não
sendo coletada a amostra devido à evidência de contaminação.

Os compostos químicos encontrados na água subterrânea, referentes á
campanha de amostragem nos poços de monitoramento PM 01 a PM 07, que ultrapassaram os valores orientadores da CETESB 05 foram: Benzeno, Etilbenzeno, p-Xileno, Naftaleno, Acenafteno, Fluoreno, Antraceno, Fluoranteno, Pireno,
Benzo(a)antraceno, Criseno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(a)pireno e Benzo(g,h,i)perileno. Os contaminantes detectados em laboratório
são apresentados e quantificados na tabela 7.

As plumas de contaminação total da fase dissolvida dos compostos BTEX
(Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xileno) e PAH (Hidrocarbonetos poliaromáticos) são apresentadas nas figuras 15 e 16.
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Tabela 6: Resultados de VOC
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2006
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Figura 14: Concentrações de VOC em amostras de ar no subsolo
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2006
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Valores

Parâmetros

Água-Quantificação µg/L

CETESB/
05

(µg/L)
BTEX

PM-01

PM-02

PM-03

PM-04

PM-05

PM-06

PM-07

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

A-06

A-07

Benzeno
Etilbenzeno

5811
2428

17,4
<LQ

972
364

1048
63,7

4,44
<LQ

3,4
<LQ

15,3
<LQ

Tolueno
p-Xileno

101
1045

<LQ
<LQ

8,83
13,2

28,7
75,4

7,25
<LQ

7,63
<LQ

6,04
<LQ

700
500

m-Xileno
o-Xileno

1645
70

1,29
<LQ

21,4
3,6

77,4
241

<LQ
<LQ

<LQ
<LQ

<LQ
<LQ

500
500

Total-BTEX

11100

18,69

1383,0

1534,2

11,69

11,03

21,34

318
<LQ

3,28
<LQ

39,1
<LQ

31,4
<LQ

0,34
<LQ

<LQ
<LQ

0,35
<LQ

3,92
<LQ

<LQ
<LQ

0,95
1,42

<LQ
<LQ

<LQ
<LQ

<LQ
<LQ

<LQ
<LQ

PAH
Naftaleno
Acenaftileno
Acenafteno
Fluoreno
Fenantreno
Antraceno
Fluoranteno

18,3
4,08

<LQ
<LQ

1,35
<LQ

0,26
<LQ

<LQ
<LQ

<LQ
<LQ

<LQ
<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

2,44

<LQ

<LQ

<LQ

Pireno

3,4

<LQ

<LQ

3,55

<LQ

<LQ

<LQ

Benzo(a)
antraceno
Criseno
Benzo(b)
fluoranteno
Benzo(k)
fluoranteno
Benzo(a)
pireno
Indeno(1,2,3cd)pireno
Dibenzo(a,h)
antraceno
Benzo(g,h,i)
perileno
Total-PAH

5
300

140
140
1,75

1,52

<LQ

<LQ

1,99

<LQ

<LQ

<LQ

1,4

<LQ

<LQ

1,58

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

1,16

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

1,53

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

0,91

<LQ

<LQ

<LQ

0,7
1,75

<LQ

<LQ

<LQ

0,33

<LQ

<LQ

<LQ
0,18

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

0,21

<LQ

<LQ

<LQ

350,62

3,28

42,82

45,36

0,34

0

0,35

-

Tabela 7: Análise da água subterrânea – BTEX e PAH
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2006
(em vermelho: valores acima dos valores orientadores da CETESB/05)
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Figura 15: Posição da pluma de BTEX
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2006
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Figura 16: Posição da pluma de PAH
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2006
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Considerando as características do local e do seu entorno, o primeiro relatório de investigação, de outubro de 2006, definiu como receptores de interesse
os trabalhadores administrativos do posto, os residentes vizinhos até 15 m, e os
comerciários até 35 m, medidos a partir do seu perímetro, conforme a tabela 7.

Quadro 1: Cenário de exposição
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2006

A via de exposição por meio da ingestão de água subterrânea, pelos trabalhadores do posto e residentes vizinhos, foi desconsiderada porque o consumo
local e nos arredores provém da rede pública de abastecimento.

Os limites máximos estabelecidos para o local, referentes aos compostos
BTEX e PAH, no solo e na água subterrânea, foram calculados com o emprego
da metodologia RBCA, utilizando-se o programa de computador Tool Kit for Chemical Releases, versão 1.3 b, da Groundwater Service Inc. O anexo 1 apresenta
as tabelas de saída decorrentes dos dados locais e emprego deste programa.

Segundo o primeiro relatório de investigação, 2006, no caso do solo, a contaminação está se volatizando, expondo pela via da inalação os trabalhadores no
local, alem de afetar residências e estabelecimentos comerciais próximos da área
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do posto. A água subterrânea está contaminada e a sua ingestão ou contato dermal apresenta risco à saúde humana.

Com o cenário conceitual de exposição ao risco do local e com as análises
físicas e químicas do solo e da água subterrânea, a aplicação do software Tool Kit
for Chemical Releases, resultou no seguinte, conforme relatório apresentado à
CETESB::

A lixiviação deste contaminante (benzeno) atinge o local e o seu entorno,
tanto no solo como na água subterrânea;

No solo, atinge a profundidade de 3,00 m;

A zona de capilarização corresponde a 5,00 m;

O deslocamento do contaminante na última camada de solo (fundo), sobre
o lençol freático, corresponde a 2,00 L por cm/ dia;

A infiltração do contaminante no lençol freático corresponde a 3,00 cm/ ano;

A velocidade de deslocamento do contaminante corresponde a 1,80 cm/
dia;

A velocidade de escoamento da pluma é de 6,9 cm/ dia;

A profundidade do lençol freático afetada corresponde a 2,70 m;

O contaminante ultrapassou os limites de risco e toxidade no lençol freático;

Nas dependências do posto, devido ao acúmulo de vapores, foram excedidos os limites de toxidade e risco de câncer por inalação;
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A inalação de vapores orgânicos, provenientes do solo e da água subterrânea, excedeu os limites de toxidade nos ambientes internos e externos;

O contato dermal com a água subterrânea excedeu os limites de toxidade e
risco de câncer;

A dispersão longitudinal do contaminante na água corresponde a 1,50 m no
local e a 4,50 m no seu entorno;

A dispersão longitudinal do contaminante no solo corresponde a 1,50 m no
local e a 4,50 m no seu entorno;

A dispersão transversal do contaminante na água corresponde a 5,00 m no
local e a 4,50 m no seu entorno;

A dispersão transversal do contaminante no solo corresponde a 5,00 m no
local e a 2,30 m no seu entorno;

A dispersão vertical do contaminante na água corresponde a 7,50 m no local e a 4,50 m no seu entorno;

A dispersão vertical do contaminante no solo corresponde a 7,50 m no local e a 2,30 m no seu entorno;

Os compostos encontrados no solo não ultrapassaram os valores permitidos para SSTL (Site Specific Target Level: níveis-alvo específicos do local);

Os compostos encontrados na água subterrânea: Benzeno, Criseno, Benzo(a)antraceno, Benzo(b)fluoranteno e Benzo(k)fluoranteno, ultrapassaram os
valores permitidos para SSTL, calculados para inalação de vapores originados na
contaminação da água subterrânea, em ambiente fechado, por receptores comerciais e residenciais, no local ou no seu entrono.
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Esses resultados foram utilizados para delimitar as pluma de contaminação
total de compostos BTEX e PAH apresentadas no modelo conceitual da contaminação.

4.5

Metodologia
Para atingir o objetivo deste trabalho serão comparados e discutidos os

procedimentos de investigação e remediação, aplicados ao caso em estudo no
período de 2006 a 2010, sobre o impacto da evolução dos procedimentos normativos no período correspondente.

Os procedimentos de investigação e remediação serão pesquisados nos
relatórios produzidos pelo responsável técnico, Mirandola (2006 a 2010), e enviados à agência ambiental, em atendimento à Resolução CONAMA 273/ 2000, que
classificou os postos revendedores de combustíveis como fonte de poluição, determinando o seu licenciamento ambiental. Esses relatórios correspondem aos
seguintes documentos produzidos entre outubro de 2006 e janeiro de 2010:

Relatório da investigação das Ações Corretivas Baseadas em Risco, de 30
de outubro de 2006;

Memorial Descritivo de Remediação, de 27 de abril de 2007;

Relatório de Remediação, de 12 de setembro de 2007;

Relatório de Remediação, de 19 de dezembro de 2007;

Investigação Detalhada, de 03 de julho de 2008;

Plano de Remediação e Memorial Descritivo, de 22 de julho de 2008;
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Plano de Intervenção, de 08 de maio de 2009;

Monitoramento Ambiental para Remediação – 1º Ciclo Hidrológico, de 11
de janeiro de 2010;

Monitoramento Ambiental para Remediação – 2º Ciclo Hidrológico, de fevereiro de 2011.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os procedimentos de investigação e remediação foram iniciados, na área

contaminada em estudo, em maio de 2006, com o primeiro relatório enviado à
agência ambiental em outubro daquele ano. Esses procedimentos foram pesquisados nos relatórios produzidos até fevereiro de 2011, sendo de interesse para
esta dissertação os impactos da evolução dos procedimentos normativos, verificados neste período, sobre o desenvolvimento deste processo de remediação.
Assim, serão analisados os procedimentos de investigação e remediação correspondentes a cada procedimento normativo vigente.

5.1

Vigência da DD 010/2006/C
O Relatório da Investigação das Ações Baseadas em Risco (ACBR), de 30

de outubro de 2006, apurou contaminação do solo e água subterrânea além dos
limites de toxidade e risco de câncer no terreno e no seu entorno.

A avaliação da área com base no Risco Imediato, que possa ser imposto à
saúde humana, à segurança da população, ao patrimônio e ao meio ambiente,
tem a finalidade de orientar a imposição de ações emergenciais e é denominada
de Ação de Resposta. No nosso caso, tendo-se encontrado hidrocarbonetos em
fase livre deve-se prevenir a migração do contaminante por meio de medidas de
contenção apropriadas à situação, implantar sistema de recuperação de hidrocarbonetos em fase livre e restringir o acesso à área, o que foi feito.

O modelo conceitual de exposição (MCE) apresentou risco hipotético de
câncer para contato dermal ou consumo da água subterrânea, porem sem receptor exposto devido à inexistência de poço para consumo ou contato no local, e
apresentou risco de câncer por inalação de vapores de benzeno, proveniente da
contaminação no solo, para os receptores que trabalhavam no local e receptores
fora do local.
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Definido o MCE e assegurado que as fontes primárias de contaminação
fossem eliminadas, a Ação de Resposta 2 deve ser implementada caso seja constatada a presença de fase livre com espessura e potencial de migração que determinem a necessidade de sua remoção. A Ação de Resposta 2 corresponde à
notificação de autoridades, proprietários e partes afetadas, delimitação e remoção
da fase livre, o que foi providenciado.

As recomendações, apresentadas pelo responsável técnico para eliminar a
pluma de contaminação no local, determinava: a remoção imediata da fase livre
na água subterrânea por meio de Skinner’ ativos; o bombeamento e tratamento
da fase dissolvida na água por meio de uma Torre de Aeração – Sistema
AIRSTRIPPER; a adequação da área de armazenamento e abastecimento; a revisão dos procedimentos de descarga e abastecimento.

Considerando que as concentrações dos CQI no local em estudo superam
os valores de NABR deve ser realizada uma avaliação de custo benefício para
implantação das ações previstas na Ação de Resposta 3, que compreendem a
Investigação Detalhada, ações de remediação, ações de controle institucional e
ações de engenharia.

Em abril de 2007, o Memorial Descritivo da Remediação apresenta um plano para remoção da fase livre, da fase gasosa e tratamento da fase dissolvida por
meio de instalação de sistema de Extração Multifásica, com criação de uma barreira hidráulica instalando-se quatro pontos de bombeamento. O cronograma estimado foi de 18 meses para remoção da fase livre e tratamento da fase dissolvida. O plano foi implantado apenas em junho de 2007, sendo elaborados dois Relatórios de Remediação, em setembro e dezembro de 2007.

Ambos os Relatórios de Remediação confirmam a previsão do cronograma
anterior de 18 meses, sendo que o primeiro relata a remoção de dez litros de fase
livre e o segundo de dois litros.
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Os dois Relatórios de Remediação citados no item acima, elaborados em
setembro e dezembro 2007, após a publicação da DD 103/2007/C/E, em junho de
2007, foram executados com metas e prazos previamente aceitos pela CETESB.

5.2

Vigência das DD 010/2006/C e 103/2007/C/E
A investigação detalhada e o plano de remediação, executados em julho de

2008, prosseguem com a avaliação de risco produzida pelo responsável técnico,
nos termos da DD 010/2006/C, e em maio de 2009 é executado o plano de intervenção, atendendo a solicitação por ofício da CETESB, com base na investigação
detalhada produzida em 2008.

A investigação detalhada verificou que nenhum CQI ultrapassou os valores
indicadores da CETESB no solo, mas na água subterrânea o composto Benzeno
ultrapassou os valores indicadores, alem de verificar que o local apresenta concentração média à alta de gases no solo. A avaliação de risco confirma a investigação anterior, de que a água subterrânea apresenta risco hipotético de câncer
para consumo ou contato dermal, não ocorrendo, no entanto, exposição de receptores, havendo risco hipotético de câncer por inalação dos vapores de Benzeno
para receptores no local.

Atendendo o dispositivo da DD 103/2007/C/E, é recomendado o teste de
estanqueidade nos tanques e linhas de bombas, em função de nova determinação para avaliar, detalhadamente, as características da fonte de contaminação, o
que representa uma evolução do procedimento normativo, visto que, se tivesse
sido realizado em 2006, o processo de remediação estaria, provavelmente, mais
avançado, pois se trata de tanques instalados em 1982, portanto com uma utilização acima de sua vida útil, estimada em 17 a 20 anos. No plano de remediação, é
determinada a instalação de mais um poço de bombeamento para tratamento da
fase dissolvida na água subterrânea e fixado um prazo de dois anos para tratamento das fases, dissolvida e gasosa, com monitoramento trimestral.
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5.3

Vigência das DD 010/2006/C; 103/2007/C/E e 263/2009/P
A CETESB, por meio da Decisão de Diretoria No 263/2009/P, de 20 de ou-

tubro de 2009, aprovou um “Roteiro para execução da Investigação Detalhada e
Elaboração de Plano de Intervenção”.

O Plano de Intervenção, embora elaborado em maio de 2009, já atende ao
“Roteiro para execução da Investigação Detalhada e Elaboração de Plano de Intervenção”, conforme a Decisão de Diretoria 263/2009/P, publicada em 20 de outubro de 2009, com o objetivo de analisar e recomendar um sistema de remediação adequada á área contaminada e ao tipo do contaminante presente, e está
baseado nas informações obtidas na primeira fase do Monitoramento Ambiental
para Remediação, realizado entre março e abril de 2009, sendo necessária mais
uma campanha de amostragem, a ser realizada entre setembro e outubro, para
compor um ciclo hidrológico, correspondente aos períodos de maior e menor incidência de chuvas e alteração correspondente do nível d’água.

No período do primeiro monitoramento, em março de 2009, estavam instalados 05 tanques subterrâneos, todos utilizados cada um com 15 mil litros capacidade, sendo dois tanques para gasolina comum e o restante para gasolina aditivada, diesel e álcool. Nos relatórios anteriores, um tanque estava desativado. Este tanque prossegue desativado, pois não foi removido devido à existência sobre
ele de uma viga da edificação, tendo sido comunicada a Agência Ambiental de
Itapetininga, em 05 de maio de 2008, por meio de carta do responsável legal, (referente ao processo no 46/00515/06), informando que o tanque foi esvaziado,
desgaseificado e preenchido com areia, para permanecer no local sem causar
risco.

Em maio de 2009, a CETESB exigiu, por meio do ofício 012/09/CGT, a execução do plano de intervenção, em função do primeiro monitoramento ambiental executado em março de 2009. Neste novo procedimento, o responsável técnico não realiza mais cálculos para avaliação de risco, passando a utilizar a ficha de
risco nos termos da DD 10/2006/C. Assim, para a avaliação da necessidade de
intervenção devem-se considerar as “CMAs – POE”, “concentrações máximas
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aceitáveis no ponto de exposição e as “CMAs – HS”, “concentrações máximas
aceitáveis no hot spot (centro de massa) em função da distância do posto de exposição, preenchendo os Quadros: Comparativo de SQIs x CMAs/ PLAs (substâncias químicas de interesse relacionadas com as concentrações máximas aplicáveis para padrões legais aplicáveis); de Intervenção; e o Quadro de CMA –
concentrações máximas aplicáveis, respectivamente indicados nos anexos 3, 4 e
5. Também, foram executados procedimentos já determinados pela DD
103/2007/C/E e que ainda não haviam sido executados em 2008, na Investigação
Detalhada e Plano de Remediação, como a avaliação das técnicas para tratamento.

Após a seleção das técnicas para tratamento dos contaminantes encontrados no site, segue uma avaliação da eficácia, implementabilidade, duração e aceitação, demonstradas nos quadros seguintes, considerando que os dados referentes às concentrações estão disponíveis no primeiro monitoramento ambiental, a
ser apresentado de forma consolidada com o segundo monitoramento, no Monitoramento Ambiental de Remediação – 1º Ciclo Hidrológico.

A avaliação foi realizada considerando as seguintes informações, conforme
os quadros 2, 3 e 4 abaixo, referentes às informações sobre o contaminante no
solo e na água subterrânea, sendo que a técnica mais indicada para implantação
no site será a tecnologia com o maior número de pontos.

Quadro 2: Resumo sobre o contaminante no solo
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2009
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Quadro 3: Resumo sobre o contaminante na água subterrânea
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2009

Quadro 4: Avaliação de técnicas
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2009

A Extração Multifásica – MPE já se encontra instalada no site, conforme a
reavaliação apresentada acima, e corresponde à tecnologia mais eficaz e eficien-
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te para o tratamento da fase dissolvida e gasosa dos compostos contaminantes
existentes.

Quanto aos fatores relevantes para esta decisão, destacam-se:

Na profundidade do nível d’água, aproximadamente de 2,00 m, o sistema
de extração a vácuo apresenta alta eficiência;

A implementabilidade técnica está muito favorecida devido ao sistema já
estar instalado.

Mapas de Intervenção, medidas a serem tomadas e cronogramas

No site encontram-se instalados cinco pontos de bombeamento (PB-01 a
PB-05), respectivamente nos poços de monitoramento PM-08, PM-04, PM-01,
PM-03 e PM-12, tendo sido verificada a necessidade de mais dois pontos de
bombeamento (PB-06 e PB-07), nos correspondentes poços de monitoramento
PM-21 e PM-16. Lembrando que esta locação e levantamento de necessidades
estão baseados no primeiro monitoramento ambiental realizado em março de
2009.

O mapa de intervenção foi estabelecido para informar sobre as medidas de
intervenção no contaminante para remediação da área e os locais onde devem
ser implantados os novos pontos de extração do sistema, com o propósito de
subsidiar a confecção do cronograma de extração e tratamento da fase dissolvida
e gasosa do site.

A locação dos pontos de bombeamento obedeceu ao critério de cercar a
pluma de maior dimensão e risco à saúde humana, correspondente à pluma do
BTEX Benzeno, nos termos apresentados no primeiro monitoramento ambiental
realizado em março de 2009, com a finalidade de evitar a sua expansão, bem
com tratar a fase dissolvida e gasosa.
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A medida de intervenção corresponde à instalação de mais dois pontos de
bombeamento pelo sistema de Extração Multifásica – MPE, baseada no princípio
da extração a vácuo, já descrito em relatório anterior.

Não será necessário adotar medidas institucionais junto ao órgão competente, porque toda a instalação será efetuada dentro do perímetro do estabelecimento.

Ficaram estabelecidos os seguintes cronogramas:

Extração e tratamento da fase dissolvida e gasosa

A operação do sistema tem previsão de atingir as metas até dezembro de
2010, podendo ser estendida por mais seis meses. As metas serão atingidas se
alcançar valores até os Valores Orientadores da CETESB, ou que não representem risco à saúde humana, em caso de êxito, será iniciado o Monitoramento de
Encerramento, que consistirá em quatro campanhas de amostragens de solo e
água subterrânea, garantindo a manutenção dos valores aceitáveis;

Monitoramento da eficiência e eficácia

Os monitoramentos no site sobre a execução da extração e tratamento de
fase dissolvida e gasosa serão semestrais e coincidentes com os períodos de
maior cheia, no período de março a abril, e maior seca, no período de setembro a
outubro, contemplando dados de um ciclo hidrológico, para avaliação do comportamento da pluma nestes períodos, com apresentação anual de relatório de monitoramento da eficiência e eficácia.

Mensal

Mensalmente serão executados: a manutenção preventiva dos equipamentos; operações de monitoramento do sistema, como: medição do nível d’ água
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para ajustes de bombeamento e verificação da pressão de trabalho nos poços de
monitoramento; acompanhamento da eficiência e eficácia do equipamento.

Semestral

Semestralmente serão executados: a campanha de amostragem de solo e
água subterrânea, bem como as correspondentes análises químicas; delimitação
da pluma de contaminação; avaliação dos pontos de bombeamento instalados a
partir da nova pluma delimitada.

Anual

Será realizado o relatório anual dos monitoramentos semestrais, que contemplam um ciclo hidrológico, para ser apresentado à CETESB.

Plano de Intervenção – Conclusão

Após a avaliação dos dados obtidos e re-avaliação do sistema de Extração
Multifásica – MPE instalado foi concluído que este corresponde à técnica de remediação mais adequada, contudo, o sistema de remediação deverá ser acrescido de mais dois pontos de bombeamento.

A meta do sistema corresponde a extrair e tratar a fase dissolvida e gasosa
(VOC) no site, até que se obtenham níveis de concentração dos contaminantes
observados abaixo dos Valores Orientadores da CETESB, ou que não representem risco à saúde humana.

Determina que as metas de remediação deverão ser atingidas até dezembro de 2010, com reabilitação completa estimada para julho de 2012.

Após o primeiro monitoramento, o posto passou por uma reforma, tendo
removido os quatro tanques antigos, entre abril e maio de 2009, pela empresa
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Água Marinha, que assumiu a responsabilidade quanto à desgaseificação, sucateamento e destinação, alem do laudo de análise de cava pela remoção dos tanques. A reforma também compreendeu a adequação da área de abastecimento e
instalação de caixas separadoras de água e óleo.

No período de segundo monitoramento, em outubro de 2009, estavam instalados dois tanques bipartidos, correspondendo a uma capacidade de armazenamento de 30 mil litros, sendo metade para gasolina comum e metade diesel, e
30 mil litros, sendo metade gasolina aditivada e metade álcool.

Os serviços compreenderam a execução de sondagens para coleta de amostra de solo, campanha de amostras da água subterrânea, nos poços de monitoramento existentes e poço cacimba, análises químicas do solo e da água subterrânea, levantamento topográfico e medição do nível d’água nos poços instalados e ensaio de permeabilidade in situ.

O ensaio de permeabilidade foi executado durante a segunda campanha
de amostragem, seguindo as determinações do Boletim 04 – Ensaio de Permeabilidade em Solos, junho de 1996, 3ª Edição – ABGE – Associação Brasileira de
Geologia de Engenharia, sendo executado em sondagem revestida, de carga variável do tipo rebaixamento, que consiste em encher a sondagem (poço de monitoramento) revestida até o nível superior e acompanhar o rebaixamento durante
um período de 30 minutos.

Considerando a planilha de ensaio e os cálculos apresentados em anexo,
pode-se concluir que a permeabilidade local é baixa, o que se deve à granulometria fina do solo, desde a superfície até a zona saturada. O solo bastante argiloso
do local favorece a agregação do contaminante nas partículas de argila, diminuindo o raio de influência da capacidade de sucção deste pela bomba, mas em compensação, este tipo de solo dificulta a dispersão da pluma, facilitando a seleção
dos pontos a serem selecionados para locação dos equipamentos, que são empregados na remediação.
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Quanto ao solo, no primeiro monitoramento foram encontrados traços de
contaminação em fase dissolvida por Benzeno, nas amostras SD01 e SD13, mas,
devido ao baixo risco constatado e à continuidade dos processos de remediação,
foi dispensada a campanha de amostragem no solo para o segundo monitoramento.

Quanto à água subterrânea, no primeiro monitoramento foram encontrados
traços de contaminação em fase dissolvida: por Benzeno nos poços de monitoramento PM01, PM03, PM04, PM16 e PM21 e por Benzeno mais Etilbenzeno no
PM12. No segundo monitoramento, foram encontrados traços de contaminação
em fase dissolvida: por Benzeno nos poços de monitoramento PM02, PM03,
PM04, PM12, PM16 e PM21, e por Benzeno mais Etilbenzeno no PM01.

A baixa regressão da contaminação no período entre o primeiro e o segundo monitoramento, como observado nos poços de monitoramento PM01 e PM03,
são reflexos da paralisação dos procedimentos de remediação, referente à aproximadamente quatro meses sem bombear e tratar os contaminantes devido à reforma (com duração de três meses) para substituição dos tanques, adequação da
área de abastecimento e instalação de caixas separadoras de água e óleo, bem
como, a interrupção para coletas das amostras, durante os dois monitoramentos
(março e outubro de 2009), para que não houvesse alteração dos dados.

O procedimento iniciado em junho de 2007 obteve sucesso, visto que a fase livre foi praticamente eliminada no início do processo e a pluma de fase dissolvida, que era alta, foi diminuindo aos poucos, conforme os pontos de extração
eram trabalhados. A área ainda permanece contaminada, contudo, trata-se de
uma contaminação localizada e restrita, com baia taxa de dissolução.

O processo de remediação continua em operação, sendo previsto a realização de mais uma campanha hidrogeológica em 2010, mantida a previsão de
atingir as metas propostas até dezembro de 2010.
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Face aos resultados apurados pelo Monitoramento Ambiental da Remediação, neste primeiro Ciclo Hidrológico, o processo de remediação instalado no local deve permanecer em operação para extração e tratamento dos contaminantes
localizados dentro da área do empreendimento, bem como os monitoramentos
para verificar os resultados alcançados, até que se atinjam os valores orientadores da CETESB ou, pelo menos, os valores que não apresentem mais risco à saúde humana e ao meio ambiente.

As metas de remediação correspondem a atingir os valores orientadores
até dezembro de 2010, com a reabilitação completa da área até julho de 2012.

O Monitoramento Ambiental para o segundo Ciclo Hidrológico foi concluído
em fevereiro de 2011, com manutenção dos procedimentos de remediação. Atendendo à DD 263/2009/P, item 2.2, são apresentadas as secções geológicas nas
figuras17 e 18.
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Figura 17: Locação das secções geológicas
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2011
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Figura 18: Secções geológicas
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2011

Apenas nas análises da água subterrânea foram encontrados traços de
contaminação por Benzeno, nos poços de monitoramento PM 01, 03, 04, 17 e 21,
e por Naftaleno no PM 01, conforme a tabela 9. Os procedimentos de remediação
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prosseguirão, mantendo-se a previsão de reabilitação completa da área até julho
de 2012.

Tabela 8: Análise da água subterrânea – BTEX e PAH
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2011
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* Tabela de Referência NABR – DD 010/2006/C
* * Não constam das tabelas da CETESB/ 05 e NABR – DD 010/2006/C

5.4

Comparação dos resultados
Os documentos pesquisados foram juntados ao processo na CETESB a

partir de outubro de 2006 até fevereiro de 2011. O Quadro 5 apresenta um resumo dos resultados e previsões, devendo-se considerar:

(1) na vigência da DD 010/2006/C;

(2) na vigência da DD 010/2006/C e DD 103/2007/C/E;

(3) na vigência da DD 010/2006/C, DD 103/2007/C/E e DD 263/2009/P.

DD da

Documentos

CETESB vi-

enviados

gentes/ Data

CETESB

(1) out 2006

Relatório

Planos, resultados e previsões

à

de

 Os resultados apuraram contaminação do so-

Investigação

lo e da água subterrânea alem dos limites de

ACBR

toxidade, com risco de câncer por inalação
para receptores no local e no seu entorno
(raio de trinta e cinco metros);
 Remoção da fase livre (medida emergencial);
 Tratamento da fase dissolvida por meio de
uma

Torre

de

Aeração

–

Sistema

AIRSTRIPPER (medida emergencial)
(1) abr 2007

Memorial

 Apresenta plano para remoção das fases, li-

Descritivo de

vre e gasosa, e tratamento da fase dissolvida

Remediação

por meio do sistema de Extração Multifásica,
a serem instalados nos quatro poços de monitoramento selecionados no relatório anterior;
 Prevê a remediação da área num prazo esti-
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mado de dezoito meses
(1) set 2007

Relatório

de

Remediação

 Relata que foram extraídos cerca de dez litros
de fase livre, sendo totalmente removida;
 Confirma a previsão de dezoito meses, a partir do relatório anterior

(1) dez 2007

Relatório

de

Remediação

 Relata que foram extraídos cerca de dois litros de fase livre em outubro, não havendo
mais extração a partir de novembro;
 Confirma a previsão de dezoito meses, a partir de abr 2007

(2) jul 2008

Investigação
Detalhada

 Considerando que as fichas de risco se encontram em elaboração, a análise de risco é
realizada nos termos da DD 010/2006/C;
 No solo os contaminantes não ultrapassaram
os valores da tabela de referência da CETSB,
mas a água subterrânea encontra-se contaminada para ingestão ou contato dermal, porem sem exposição de receptores no MCE
apresentado. O composto benzeno excedeu
os valores orientadores da CETESB para inalação de vapores provenientes da água subterrânea, com risco de câncer por receptores
comerciais e residenciais, no local e no seu
entorno (raio de quinze metros)

(2) jul 2008

Plano

de

Remediação
e

Memorial

Descritivo

 Determina a instalação de um quinto ponto de
bombeamento;
 Prevê monitoramento trimestral da fase dissolvida e estima em dois anos para remediação da área

(3) mai 2009

Plano de Intervenção

 Determina a instalação de mais dois pontos
de bombeamento (total: sete pontos);
 Prevê mais dezoito meses de tratamento, pa-
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ra atingir os valores orientadores em dez 2010
(3) jan 2010

Monitoramen-

 Verifica que o posto substituiu os tanques en-

to Ambiental

tre abr e mai de 2009 (instalados em 1982 –

para

Reme-

vida útil vencida). A área permanece contami-

diação – 1º

nada com traços de benzeno e etilbenzeno,

Ciclo

com baixa concentração;

Hidro-

 Confirma a previsão de atingir os valores ori-

lógico

entadores até dez de 2010
(3) fev 2011

Monitoramen-

 Verifica traços de contaminação por benzeno

to Ambiental

nos poços de monitoramento PM 01, 03, 04,

para

17 e 21, e traços de contaminação por nafta-

Reme-

diação – 2º
Ciclo

Hidro-

lógico

leno no PM 07;
 Estende por mais 18 meses o prazo para atingir os valores orientadores em jul de 2012.
Após alcançar esta meta, a área receberá a
classificação AMR – Área em Processo de
Monitoramento para Reabilitação, e será iniciado o monitoramento para encerramento, com
quatro campanhas de amostragem, num período de dois anos (jul 2014). Caso as concentrações dos CQI sejam mantidas abaixo dos
valores orientadores, a área receberá a classificação AR – Área Reabilitada para o Uso Declarado, que poderá ser, então, averbada na
matrícula do imóvel, “limpando a sua ficha
criminal”

Tabela 9: Ações, resultados e previsões
Fonte: Produzido pelo autor

Já exibidas no item 4.4 – Modelo conceitual da contaminação, as figuras 14
e 15 apresentam a posição das plumas de contaminação da água subterrânea
dos compostos BTEX e PAH, em outubro de 2006. Após o processo de remediação, no período considerado até fevereiro de 2011, restaram traços de contami-
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nação, em fase dissolvida na água subterrânea, dos compostos, benzeno e naftaleno, conforme já citado na tabela 9, com a posição da pluma de contaminação
apresentadas, respectivamente, nas figuras 19 e 20.

Figura 19: Deslocamento da pluma de BTEX - Benzeno
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2011
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Figura 20: Deslocamento da pluma PAH - Naftaleno
Fonte: Planthae Consultoria Ambiental, 2011
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5.5

Discussão dos resultados
O responsável legal operava um posto de abastecimento de combustíveis

desde 1982 e iniciou em 2006 uma investigação na área, com o propósito de licenciamento ambiental, para atender a Resolução CONAMA 273 de 29 de novembro de 2000, que reconheceu a atividade exercida como fonte de poluição.
Assim, foi produzido um relatório desta investigação das Ações Corretivas Baseadas no Risco em outubro de 2006, que identificou a contaminação da área, adotando medidas emergenciais para remoção de fase livre e tratamento de fase dissolvida e gasosa, sendo apresentado em abril de 2007 um Memorial Descritivo da
remediação, com um plano para remediar a contaminação existente, ou seja, para
se obter concentrações dos contaminantes abaixo dos valores orientadores da
CETESB, dos NABR ou que não representem risco à saúde humana e ao meio
ambiente, no prazo de 18 meses.

A remediação de uma área contaminada é executada por conta e risco do
proprietário, devendo apresentar um plano com procedimentos técnicos aprovados pela agência ambiental e que se transformaram, com a evolução dos procedimentos normativos, em um “Manual de Áreas Contaminadas” e com a normalização do “Gerenciamento de Áreas contaminadas”. Contudo, a obediência às orientações e normas, assim como a contratação de serviços especializados oferecidos por consultorias não oferecem ao proprietário nenhuma garantia de êxito,
nem vincula consultores e a agência ambiental, o que decorre da sua responsabilidade objetiva e da obrigação de providenciar a remediação da área, sob pena de
sanções e multas.

Com a evolução dos procedimentos normativos, estes se tornaram mais
exigentes e detalhistas quanto aos procedimentos técnicos operacionais. Com a
publicação da DD 103/2007/C/E já se observa aumento de um ponto de bombeamento pelo sistema de Extração Multifásica e na indução da reforma do posto
para substituição dos tanques com vida útil vencida, adequação da área de abastecimento e instalação de caixa separadora de água e óleo, alem de avaliação da
eficiência da técnica empregada na remediação, em comparação com outras, e
que resultou na manutenção do sistema empregado, e na execução das campa-

115

nhas de amostragem nos períodos de menor e maior nível de água atingido pelo
lençol freático no ano, completando um ciclo hidrológico. Também se observam
avanços decorrentes do atendimento à DD 263/2009/P, com aumento de mais
dois poços de bombeamento, na apresentação das secções geológicas e ensaio
de permeabilidade.

Mesmo com a intensificação das ações para a remediação, observa-se um
rendimento decrescente do sistema de Extração Multifásica conforme as concentrações dos CQI vão se aproximando dos valores orientadores. Os resultados obtidos permitem presumir que os fatores de atenuação natural se tornam mais importantes para a remediação da área, assim como o sistema de Extração Multifásica perde eficiência, diante de concentrações muito baixas de CQI.

Considerando os nove relatórios apresentados à CETESB desde outubro
de 2006 até fevereiro de 2011, as previsões compromissadas com a CETESB
para remediação da área foram estimadas: a partir de abril de 2007, dezoito meses (para setembro de 2008); em julho de 2008, dois anos (para julho de 2010);
em maio de 2009, dezoito meses (para dezembro de 2010) e em fevereiro de
2011, dezoito meses (para julho de 2012). Isto evidencia a indeterminação do
prazo para o êxito da remediação, face aos procedimentos previstos no gerenciamento de áreas contaminadas impostos pela CETESB.

Ainda, a comentada perda de eficiência do sistema diante de concentrações muito baixas de CQI combinada com o extremo rigor dos valores orientadores, projeta uma probabilidade alta, para que em 2012, seja apresentada nova
estimativa de dezoito meses, referentes à obtenção da classificação AMR – Área
em Processo de Monitoramento para Reabilitação, para, então, realizar quatro
campanhas de amostragem e obter a classificação AR – Área Reabilitada para o
Uso Declarado, caso sejam mantidas as concentrações de CQI abaixo dos valores orientadores.

A evolução dos procedimentos normativos produziu um impacto importante
sobre a avaliação de risco com a imposição da ficha de risco pela DD 263/2009/P,
pois, com relação às Ações Corretivas Baseadas em Risco, introduzidas pela DD
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010/2006/C, o cenário de exposição deixou de ser caracterizado, quando o risco
era calculado pelo responsável técnico em função da exposição dos receptores.

Na fase inicial da remediação em estudo, foi identificado risco de câncer
apenas por inalação de vapores. Após a remoção da fase livre e tratamento da
fase dissolvida por mais alguns anos, verifica-se em 2009 que os traços de contaminação existentes não são mais acompanhados da medição de vapores e da
avaliação do risco para os receptores, visto que, pela imposição da ficha de risco,
devem ser comparadas as concentrações de CQI no solo e na água subterrânea
com os valores orientadores, apenas. Ressalta-se que no local não há receptor
identificado para contato dermal ou consumo da água subterrânea, mas somente
para inalação de vapores.

Outra discussão importante recai sobre os parâmetros fixados pelo legislador no capítulo 6 da DD 010/2006/C, tendo em vista a elaboração da Tabela dos
Valores de Referência da CETESB. O Legislador fixou uma meta de risco de 10 -5
(expectativa de um caso de câncer entre 100.000 receptores com exposição prolongada), sendo que a duração da exposição foi imposta em quarenta e cinco anos, associada a uma freqüência de trezentos e cinqüenta dias por ano para uso
residencial e duzentos e setenta dias por ano para uso industrial [nas fórmulas,
parâmetros como a taxa de inalação de ar (m³/ dia), consideram a exposição por
um dia inteiro].

Mantida a rigorosa meta de risco, quando as concentrações dos CQI se aproximam dos valores orientadores, não faz sentido a manutenção de um parâmetro de quarenta e cinco anos de exposição prolongada, porque apenas a ação
dos fatores de atenuação natural produziria concentrações menores que os valores orientadores num período muito menor.

O espírito conservador do legislador, referente aos parâmetros impostos,
combinado com a imposição da ficha de risco resgata o conceito denominado
background, como citado no item 3.7.2, onde “o gerenciamento de áreas contaminadas com base no perigo que a contaminação representa objetivava a redução
dos contaminantes a níveis naturais” ou a sua redução aos valores de referência
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estabelecidos por agências reguladoras, que representam valores muito conservadores para proporcionar uma descontaminação rigorosa e utilização do local
para qualquer finalidade, impondo um esforço na disponibilização de recursos
muito grande face aos benefícios alcançados e, também, atrasos na liberação da
área.

Justamente em oposição a esta abordagem, foi criada nos EUA a metodologia RBCA, como uma nova abordagem para o gerenciamento de áreas contaminadas, preocupada com o risco à saúde humana que o perigo representa. Portanto, podem-se discutir aspectos contraditórios do legislador na adoção dos parâmetros para definição dos valores orientadores, bem como da ficha de risco,
que representam a imposição da agência regulamentadora, perante o espírito da
norma americana, também adotada.

Neste caso em estudo, o proprietário iniciou os investimentos para a remediação da área em 2006, com uma expectativa de êxito em 18 meses a partir de
abril de 2007 e deverá investir pelo menos até 2014 para obter a classificação AR
– Área Reabilitada para o Uso Declarado. Caso necessite vender a área, atualmente o proprietário deverá fazê-lo sob a classificação AC – Área Contaminada, o
que resulta em grande desvalorização da propriedade, porem, se a avaliação de
risco fosse refeita com base em parâmetros reais e para um cenário de exposição
real, desde 2010 poderia ser discutido que esta área não oferece mais risco à saúde humana e iniciado o monitoramento para encerramento. Esta discussão prejudicada pela imposição da ficha de risco e ausência da medição da emissão de
vapores, que se presume muito menor daquela verificada no início da remediação
e que foi avaliada com risco de câncer, para receptores no local e no seu entorno
até trinta e cinco metros. Estes vapores são provenientes da volatilização dos
contaminantes dissolvidos na água subterrânea, com posição da pluma para
BETEX e PAH em 2006 apresentadas nas figuras 15 e 16, e com traços de contaminação por benzeno e naftaleno em 2011, conforme as respectivas posições
das plumas apresentadas nas figuras 19 e 20.

Para esclarecer o parágrafo anterior, a figura 21 exibe um cenário de inalação de vapores provenientes da água subterrânea para receptores em ambiente
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fechado. No caso em estudo, a abordagem da metodologia RBCA consiste em
avaliar o risco à saúde humana, conforme o uso declarado, onde não consumo da
água subterrânea nem contato dermal, mas apenas inalação dos vapores provenientes da fase dissolvida na água subterrânea, sendo o risco calculado para este
cenário, nos termos da DD 010/2006/C. Com as publicações das Decisões de
Diretoria: DD 103/2007/C/E e DD 263/2009/P, a CETESB impôs uma planilha de
risco em substituição à avaliação do cenário, bem como impôs a meta de atingir
os valores de potabilidade para a água subterrânea, correspondentes aos valores
de referência, que possibilita o uso do local para qualquer finalidade, incluindo
consumo e contato dermal para a água subterrânea.

Figura 21: Inalação de vapores por receptores em ambiente fechado
Fonte: CETESB DD 010/2006/C, 2006

Nesta etapa da remediação, após remoção de fase livre e alguns anos tratando a fase dissolvida, o gerenciamento de áreas contaminadas passa a perder
eficiência e eficácia, para atingir um ambiente controvertido entre as imposições
de agência regulamentadora e os níveis aceitáveis de risco à saúde humana e ao
meio ambiente para o uso declarado, nos termos da metodologia RBCA. Este
ambiente apresenta potencial de impactar negativamente o mercado imobiliário
devido ao alto investimento empregado na remediação, ao cadastro com acesso
público da “ficha criminal” do imóvel e à incerteza quanto ao prazo para se obter
êxito.

Como citado no item 3.7.1, “o cadastro de áreas contaminadas é um instrumento de política corretiva aplicado em alguns países com cautela, restringindo
ao ambiente interno das agências ambientais e às partes interessadas o cadastro
das áreas suspeitas de contaminação e as áreas que cumpriram um processo de
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remediação e estão em fase de monitoramento”. A exposição pública da “ficha
criminal” de um terreno associado a um gerenciamento de áreas contaminadas
com controvertida elaboração e aplicação dos valores orientadores, impõe forte
imprevisibilidade sobre o prazo e o custo de um processo de remediação, tornando discutível o propósito de política corretiva, visto que, a eliminação do risco à
saúde humana e ao meio ambiente dependerá da solvência do proprietário, face
às sanções e multas, ou da disposição de investir por interessado na aquisição do
imóvel, principalmente com propósito de mudança de uso para instalação de um
comércio ou residências, que dependerão da classificação AR – Área Remediada
para o Uso Declarado.

Diante de uma situação hipotética, onde:

a) “O proprietário do caso em estudo recebe uma proposta pelo imóvel,
condicionada ao parecer favorável pela CETESB, quanto à mudança imediata do
uso da atividade exercida no imóvel para instalação de um comércio no local,
mantidos os procedimentos de tratamento de fase dissolvida e monitoramento
existentes até que sejam atendidos os valores orientadores, quando será iniciado
o monitoramento para encerramento”;

b) “O proprietário solicita o parecer favorável à CETESB, nos termos pretendidos pelo interessado, juntando ao pedido cálculo da avaliação de risco, efetuados conforme a metodologia RBCA, mas utilizando parâmetros reais levantados e, assim, demonstrando não haver risco à saúde humana para nenhum receptor, no cenário de exposição”;

c) “A CETESB indefere o pedido sob a alegação de que somente após atingir os valores orientadores será concedido um parecer favorável à mudança
para o uso pretendido, nos termos das decisões de diretoria vigentes”.

Pode-se discutir sobre esta situação hipotética aplicada ao caso em estudo, que:
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i) Há controvérsia entre a adoção da metodologia americana RBCA, por
meio da DD 010/2006/C da CETESB, com o propósito de conduzir o gerenciamento de áreas contaminadas para se obter níveis aceitáveis de risco à saúde
humana para o uso declarado e a imposição dos valores de referência, aplicados
por meio da ficha de risco, inibindo o cálculo da avaliação do risco pelo responsável técnico, nos termos da DD 103/2007/C/E;

ii) O indeferimento do pedido pela CETESB permite discutir a existência de
danos referentes às perdas decorrentes do ato jurídico impedido e á imagem do
proprietário, pela exposição pública da contaminação existente associada ao risco
à saúde humana.

A exposição pública do cadastro das áreas contaminadas também expõe a
imagem do proprietário e da atividade exercida, o que aumenta a aversão ao risco
pela aquisição destas áreas, além de inibir a livre manifestação daqueles que investem na remediação de áreas contaminadas e que poderiam trazer relevantes
contribuições para a evolução dos procedimentos normativos.
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6

CONCLUSÕES
A

A evolução dos procedimentos normativos refletiu-se nos procedimentos
operacionais de remediação, observando-se aumento de quatro para cinco pontos
de bombeamento, e avaliação da eficiência da técnica empregada, em comparação com outras, o que resultou na manutenção do sistema. Induziu ainda a substituição dos tanques instalados em 1982 com vida útil ultrapassada e instalação de
caixa separadora de água e óleo, bem como na execução das campanhas de
amostragem nos períodos de menor e maior nível de água atingido pelo lençol
freático no ano, completando um ciclo hidrológico, tudo em atendimento à DD
103/2007/C/E. Também se observam avanços decorrentes do atendimento à DD
263/2009/P, na apresentação das secções geológicas, execução de ensaio de
permeabilidade e aumento de mais dois poços de bombeamento pelo sistema de
Extração Multifásica.

B

Quanto à técnica empregada no caso em estudo, foram observados dois
aspectos negativos: após a remoção da fase livre o sistema de Extração Multifásica inicialmente apresentou bom desempenho no tratando da fase dissolvida, mas
com eficiência decrescente, diante de baixas concentrações, e tendo sido feitas
quatro prorrogações no cronograma, três de dezoito meses e uma de dois anos,
entre 2007 e 2011, o que evidencia conhecimento insuficiente no diagnóstico e
planejamento, sucessivamente aprovados pela agência ambiental;

C

Os procedimentos de remediação adotados se mostraram sempre em conformidade com os procedimentos normativos para gerenciamento de áreas contaminadas, observando-se, contudo, que este sistema normativo não tem sido
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capaz de produzir uma estimativa de prazo para o êxito da remediação, mesmo
quando integralmente atendido;

D

Com a imposição da ficha de risco e dos conservadores valores orientadores pela CETESB, o gerenciamento de áreas contaminadas tornou-se conflitante
com o espírito da metodologia americana RBCA, que foi criada em oposição a um
conceito de gerenciamento, denominado background, que objetivava a redução
dos contaminantes a níveis naturais ou a níveis estabelecidos por agências regulamentadoras, visando utilização do local para qualquer finalidade. A metodologia
RBCA foi desenvolvida como uma nova abordagem, preocupada com o risco à
saúde humana que o perigo representa, objetivando atingir níveis aceitáveis de
risco para o uso declarado;

E

Considerando que o Gerenciamento de Áreas Contaminadas é um instrumento de política corretiva ao qual se atribui poderes exorbitantes, com as finalidades implícitas de estimular o exercício seguro de atividades potencialmente
poluidoras e de estimular a mitigação dos impactos ambientais em áreas contaminadas, pode-se concluir que a sua aplicação gera os seguintes conflitos, que
necessitam de moderação com o objetivo de estimular a alocação dos recursos
necessários, por meio da atenuação do risco empresarial:

i) A aprovação sucessiva dos planos de intervenção sem vínculo para a
agência ambiental, com relação à credibilidade nas normas vigentes;

ii) A competência da agência ambiental para estabelecer normas de efeito
retroativo e excluir a responsabilidade subjetiva em qualquer caso, com relação à
credibilidade no licenciamento ambiental.
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iii) O acesso público a um cadastro de áreas contaminadas organizado
com base em informações confiáveis, com relação à aplicação de mecanismos de
ajuste de conduta reservados às partes interessadas, na medida em que sejam
atingidos níveis aceitáveis de risco à saúde humana para o uso declarado, acompanhado de monitoramento e metas mais exigentes.
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7

SUGESTÕES PARA ATIVIDADES FUTURAS

A.

Pesquisar o inventário e cadastramento de áreas contaminadas de propriedade do Estado, massas falidas (ou insolvência do proprietário) e ocupações
clandestinas (favelas), bem como a eficiência e eficácia do correspondente gerenciamento conduzido pela agência ambiental nessas áreas, com o objetivo de
verificar a necessidade da constituição de um fundo e parcerias com a iniciativa
privada para remediar essas áreas.

B

Haveria um impacto positivo sobre o mercado imobiliário caso a metodologia RBCA fosse aplicada com base em parâmetros determinados experimentalmente, específicos do local e com avaliação de risco para o cenário existente,
com objetivo de atingir níveis aceitáveis de risco à saúde humana para o uso declarado, como condição para obter a classificação “Área Remediada para o Uso
Declarado” e respectiva averbação na matrícula do imóvel, prosseguindo com os
procedimentos de remediação até serem atingidos níveis de risco para qualquer
finalidade, atendendo ao espírito conservador dos valores de referência da
CETESB, mas dando continuidade ao processo com acesso reservado às partes
interessadas;

C

Em casos de adoção de valores de background, que esses sejam então investigados caso a caso, pois existe ocorrência de valores naturais maiores que
aqueles estabelecidos pelas agências reguladoras, tanto para solo, como para
água subterrânea.
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D

A existência de um passivo ambiental expõe a imagem do proprietário e intimida a sua exposição pública, face ao grande interesse público por identificar e
evitar a sua ocorrência. Contudo, os proprietários compromissados com remediação adquiriram experiências importantes que deveriam ser pesquisadas, ou ainda,
verificar estímulos para que formem uma associação, com grande potencial de
contribuir para a evolução dos procedimentos normativos.
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ANEXO 1 : RBCA, TOOL KIT FOR CHEMICAL RELEASES 1.3 B
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ANEXO 2 : PLANILHA DE ENSAIO DE PERMEABILIDADE

Os cálculos efetuados pelo responsável técnico são abaixo reproduzidos para
uma melhor compreensão:

Pressão – kg/cm²
Onde:
P: pressão; F: força; m: massa; g: 9,8 m/s²; D: densidade da água = 1000 kg/ m³
A: área = π r² = π (2,54 cm)² = 20,27 cm²
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V: volume total = π (0,0254 m)² 4,07 m = 8,24 litros
V: volume rebaixado = π (0,0254 m)² 1,76 m = 3,46 litros
m = 0,00824 m³ 1000 kg/ m³ = 8,24 kg;

F = 8,24 kg 9,8 m/ s² = 80,75 N

P = 80,75 N / 20,27 cm² = 3,983 N/ cm² = 0,398 kg/ cm

Vazão (Q) – l/min

Q (volume rebaixado/ tempo total) = 3,56 litros/ 30 min

Q = 0,118 l/ min

Permeabilidade (K) – cm/ s

K = (∆h/ ∆t) (d²/ 4hm(2L/6,2 + d))

Onde,

d = diâmetro do poço = 2” = 5,08 cm
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= variação da profundidade do NA durante o ensaio de rebaixamento = 1,96 m

hm = zona não saturada descontado a metade de ∆h

hm = 2,40 – (1,96/ 2) = 1,42 m

L: espessura da secção filtrante = 3,00 m

K = (196/ 1800) (5,08²/ 4142 (2300/ 6,2 + 5,08))

K = 93,00 x 10-6 cm/s
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ANEXO 3: QUADRO COMPARATIVO SQI X CMA/ PLA
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ANEXO 4 : QUADRO DE INTERVENÇÃO
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ANEXO 5: QUADRO DE CMA

