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RESUJVIO 

BARROS, R. M. (2000). Estudo do Risco de Poluição das Aguas 

Subterrâneas Causada por Vazamentos em Postos de Abastecimento de 

Combustível, no Município de Ribeirão Preto - SP. São Carlos, 2000. 249 p. 

Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de 

São Paulo. 

No município de Ribeirão Preto - SP, a qualidade das águas subterrâneas 

está diante de uma ameaça potencial por vazamento dos diversos tanques de 

armazenamento de combustíveis. O abastecimento público de água é realizado 

totalmente a partir do manancial subterrâneo. Tendo em vista a toxidade de muitos 

dos componentes de derivados de petróleo, é de elevada importância a avaliação 

do risco de contaminação por tais substâncias, que é alvo do estudo aqui proposto. 

O objetivo do trabalho foi avaliar as distribuições espaciais e temporais 

das concentrações de hidrocarbonetos em torno dos poços de bombea mente 

ativados e delinear as áreas de proteção em torno dos poços de abastecimento 

público de água susceptíveis à contaminação por hidrocarbonetos. 

Para execução do objeto da presente pesquisa foram utilizados modelos 

semi-analíticos, através do software Well Head Protection Area (WRP A) e 

modelos da API (American Petroleum [nstitute), como SESOlL, AT123D e 

JURY, contidos no pacote DSS (Decision Support System), APTDSS. 

Foram aplicados os modelos SESOlL (zona não saturada) e AT 123D (zona 

saturada) e avaliadas as concentrações nos pontos receptores (poços tubulares em 

operação). Também foi aplicado o módulo de entrada química para cálculo do 

risco para saúde humana para estes modelos tendo sido utilizadas as rotas de 

exposição de ingestão de água contaminada, inalação durante o banho e contato 

dermal com água contaminada. 

Analisou - se a sensibilidade dos modelos do APTDSS, simulando 

vazamentos baseados no trabalho de OU V EIRA ( 1992) para valores de 

dispersividade longitudinal de 15 111 e 20 111 . 
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A etapa seguinte foi a identificação dos pontos de mator nsco e 

delimitação das Áreas de Proteção de Poços (APPs) através do software WHP A. 

A seguir estas áreas foram sobrepostas à carta de vulnerabilidade à contaminação 

das águas subterrâneas na região de Ribeirão Preto - SP (FERREIRA, 1992). 

Em torno dos poços de abastecimento de água foram observadas 

concentrações de BTEX fazendo-se uso do fotoionizador modelo DL-I O 1. 

Palavras - chave: Contaminação; Hidrocarbonetos; Água Subterrânea; Risco 

Carcinogênico; Problemas Ambientais. 
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ABSTRACT 

BARROS, R. M. (2000). Study qf Pollulion risk qf Groundwater caused by 

Leaching a/ lhe.fue/s suppling services, in lhe ciO' C?f Ribeirão Preto - SP. São 

Carlos 249 p. Disse11ação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo. 

In the city of Ribeirão Preto - SP, the quality of groundwater is in front of 

a potential threat by leaching of severa! fuels storage tanks. The public supply is 

fully performed rrom ground source.Tn the view of toxility of many of 

components of petroleum deriveds, it is high importance the assessment of risk of 

contamination by such substances, that is target of study intended here. 

The goal of this work was to assess the spalial anel time distribution of 

hydrocarbons concentrations around the actived pumping wells anel to outline the 

well head protection area around the public supply wells susceptibles to 

contamination by hyclrocarbons. 

For to perform the goal this research were used semi analytical models, by 

software well head protection area (WHP A) anel API's models (American 

Petroleum Institute), like SESOIL, AT 123D and Jury, inside of DSS package 

(Decision Support System) , APlDSS. 

It were applied the SESOIL (non saturecl) anel AT 123D (satured zone) 

models anel assessed the receiver points concentrations.Also it were applied the 

chemical input module for risk assessment for human health for that models hael 

been used contaminated water intake, inhalation during shower anel clermal 

contact with contaminate water routes of exposition. 

It was assesseel the sensibility of APIDDS 's moclels, simulating leaching 

baseei on work o f OLIVEIRA ( 1992) for values of longitudinal dispersivities of 15 

anel 20 meters. 

The following stage was the iclentification of greatest risk points anel 

clelimitation of well heads protection areas (WHP As) throught software WHP A 



Following these areas were puted on to vulnerability chart to groundwater 

contamination at the region ofRibeirão Preto - SP (FERREiRA, 1992). 

Around these water supply wells were observated BTEX concentrations 

tlu·ought use o f photoionizatior DL-1 O 1. 

Key-words : Contamination, Hydrocarbons, Groundwater, Carcinogenic Risk, 

Ambiental Problems. 
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1 INTRODUÇÃO 

J.l Considerações Preliminares 

Os riscos de poluição dos recursos hídricos subterrâneos por vazamentos 

em tanques de armazenamento de derivados de petróleo e substâncias químicas 

perigosas têm sido objeto de estudos cada vez mais intensivos nos países 

desenvolvidos. Nos Estados Unidos, a preocupação dos órgãos públicos gerou o 

Ato de Conservação e Recuperação de Recursos, em 1984 (OLIVEIRA, 1990). 

Vazamentos de derivados de petróleo armazenados em tanques resultam 

de: 

• derramamento durante operação de transferência do produto para o tanque; 

• vazamento no sistema, devido à coiTosão; 

• falhas estruturais do tanque ou das tubulações; 

• instalação inadequada. 

A retrospectiva na Europa e Estados Unidos tem mostrado que os tanques 

irão corroer e vazar dentro de vinte anos após sua instalação (OLIVETRA, 1990). 

Os contaminantes que irão primeiro atingir o lençol freático são os 

hidrocarbonetos monoaromáticos benzeno, tolueno, etilbenzeno e xi leno (BTEX), 

pois estão em concentrações signi fícativas na gasolina e possuírem razoável 

solubilidade em água. O benzeno pode causar câncer, tremores, ve1iigens, 

leucopenia e afetar o sistema nervoso central. Possui o menor padrão de qualidade 
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de água (I O pg I L), segundo as normas apresentadas na Portaria nº 36 ( 19 I O I I 

90) do Ministério da Saúde. 

Em Ribeirão Preto - SP, do total de 85 poços em operação, 20 estão em 

região de recarga do aqüífero. A profundidade do lençol freático varia de 18m a 

45 m. 

Os 65 poços restantes estão localizados na porção contlnada do aqüífero. 

Nas partes onde a espessura da rocha é menor que SOm, sistemas de fratura podem 

permitir a contaminação do aqüífero. A condutividade hidráulica do aqüífero 

Botucatu - Pirambóia é da ordem de 2 mldia, considerada relativamente alta . 

Estudos de recarga apontam valores da ordem de 20% da precipitação atingindo o 

lençol fi·eático. 

Dos 85 poços tubulares em operação, verifica-se uma grande concentração 

na região central da cidade, onde também se acumulam os postos de 

abastecimento, conforme figura 1. Esta proximidade aumenta sobremaneira o 

risco de fornecimento público de água contaminada por produtos cancerígenos, 

derivados do petróleo. 

7&48000 ,___ _____ --'-'..___ ._ 

1C«<IO ~ 2<15000 2aJCXlO zuoco moco moco 2.20000 

l .... (m•Ul\1) 

A ~dl~_, 

• Pap dl lloftelrr

()AMY*b 

/ o..r.oem 

Figura l-Mapa de Ribeirão Preto - SP, com rios, estradas, postos de 

abastecimento e poços de bombeamento. 
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Em casos de um derramamento, o custo médio do trabalho de recuperação 

de locais atingidos, segundo a EPA, é de cerca de U$ 100.000. No entanto, não 

estão incluídos os custos relacionados à escavação, eliminação de resíduos ou 

refon/ dos tanques (GUlGER, 1996). 

· O órgão estadual responsável por problemas de poluição das águas 

subterrâneas, CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), só 

é notificada em casos excepcionais de vazamentos visíveis. Portanto, estudos de 

proteção por toda a área são absolutamente essenciais, uma vez que esquemas de 

avaliação e remediação de áreas já contaminadas são dificultosos do ponto de 

vista de economia e eficácia. 

/ Numa estratégia de defesa da qualidade elas águas subterrâneas, é 

recomendável, como processo inicial, uma avaliação regional em nível de 

reconhecimento, com base em dados disponíveis. Isto consiste em mapear o grau 

ele vufnerabi lidade natural dos sistemas de aqüíferos e caracterizar os nscos 

potenciais ele poluição associados à carga contaminante. (FOSTER, 1988). 

Uma abordagem preventiva em programas de proteção de mananciais 

subterrâneos compreende a delimitação de áreas das quais os poços retiram água 

durante um intervalo ele tempo especificado, denominado Área de Proteção do 

Poço (APP). O principal objetivo é proteger as áreas das quais se extrai água 

quando em bombeamento. Este é o principal objetivo dos Programas ele Proteção 

de Poços (Wellhead Protection Program), estabelecido nos Estados Unidos através 

de emendas ao Safe Drinking Water Act (SDWA), em junho de 1986, para 

delinear as APPs para todos os poços municipais daquele país. Embora a 

delineação e a proteção de APPs seja uma das maiores prioridades em programas 

de proteção de água subterrânea na Europa e Estados Unidos, o assunto é 

virtualmente desconhecido no Brasil. (CLEAR Y, 1992). 

l.2 lmportância 

Justifica-se o presente estudo pelos seguintes motivos: O nsco de 

fornecimento de água contaminada por derivados de petróleo (cancerígenos), 

posto que toda a demanda pública provém do manancial subterrâneo (250 000 

m3/dia); custos altos e eficácia restrita nos trabalhos de recuperação de locais já 
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contaminados; e possibilidade da ocorrência de vazamentos sem o conhecimento 

do órgão estadual de saneamento ambiental, CETESB. 

1.3 Objetivos 

Os principais objetivos do presente trabalho são: 

• avaliar as distribuições espaciais e temporais das concentrações de 

hidrocarbonetos em torno dos poços de bombeamento; 

• quantificar o risco carcinogênico e não carcinogênico à saúde humana por 

exposição prolongada a hidrocarbonetos e; 

• delinear as áreas de proteção de poços de abastecimento público de água no 

município de Ribeirão Preto - SP. 

Cabe salientar que este trabalho não é conclusivo, pois fi·ente à quantidade 

de dados hidrogeológicos de entrada nos modelos utilizados, muitos valores 

médios e limites foram adotados. Logo, aqui se determinam riscos potenciais de 

contaminação e estimativas de riscos carcinogênicos e não carcinogênicos que 

devem ser aprofundados em cada caso específico poço/posto. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMJNARES 

Este levantamento bibliográfico tem como objetivo relatar os mecanismos 

de transporte de solutos em aqüíferos. A difusão é também estudada em meios 

fraturados. Em seguida é enfocada hidrologia do município de Ribeirão Preto -

SP. Os conceitos básicos para compreensão da delineação das APPs e modelos 

contidos no APIDSS e código WHP A são descritos. 

Os efeitos da penetração parcial de poços e de limites hidrogeológicos são 

abordados visando o entendimento das limitações do código WHPA. Finalmente, 

estuda-se a utilização do fotoionizador modelo DL-I O 1 como um método indireto 

para detectar contaminação por hidrocarbonetos, uma vez que representa uma 

alternativa rápida e não custosa quando comparada à amostragem convencional. 

'' Segundo OLIVEIRA ( 1988), as gasolinas são compostos complexos 

derivados de petróleo que muitas vezes contém aditivos. Não existe uma fórmula 

química exata, pois contém mais que 200 componentes diferentes, enquanto que o 

diesel pode conter 500 compostos. O indicador específico usado para caracterizar 

contaminação por gasolina é, usualmente, o BTEX (Benzeno, Tolueno, 

Etilbenzeno e Xileno) e o TPH (Total Petroleum Hydrocarbon - Hidrocarboneto 

Total do Petróleo). 

v A gasolina é uma mistura complexa de hidrocarbonetos voláteis com 3 a 

12 carbonos apropriados para uso em motores de combustão interna. É composta 

majoritariamente de parafinas com cadeias ramificadas e cicloparafinas (alcanos e 

cicloalcanos), hidrocarbonetos aromáticos e olefinas (alcenos) (FERREIRA, 

2000). A composição específica vai variar dependendo da origem do petróleo 



tanto quanto do método de produção e dos processos de destilação (CLINE 1 apud 

FERREIRA, 2000). A gasolina também pode conter uma série de aditivos 

(corantes, agentes antidetonantes, chumbo, antioxidantes, desativadores de metal, 

inibidores de corrosão, elevadores de volatilidade I octanol) (LANE 2
; CLINE 1 

apud FERREIRA, 2000) e oxigenados (etano!, MTBE, terta- butil éter). 

A gasolina existente no Brasil recebe a adição de solventes tais como 

etano! e MTBE na proporção de 22 a 26%, antes de ser distribuída para os postos 

de abastecimento. No Brasil, há registro de poucas contribuições importantes 

relacionadas ao efeito ela cossolvência elo etano! (que pode aumentar a 

solubilização dos compostos orgânicos da gasolina) e à dissolução de misturas de 

gasolina e álcool. FERREIRA (2000) desenvolveu um trabalho onde quantifica o 

potencial de contaminação da água subterrânea e de solos arenosos residuais dos 

arenitos da formação Botucatu por denamamento de gasolina oxigenada. 

AJém da composição química, hidrocarbonetos líquidos são distinguidos 

pelas suas propriedades físicas como densidade e viscosidade. Segundo 

FERREIRA (2000) as propriedades tlsicas e químicas dos hidrocarbonetos da 

gasolina que podem influenciar na sua mobilidade na água e no solo são a 

solubilidade, a pressão de vapor, a densidade, a viscosidade dinâmica, o 

coeficiente de partição entre octanol e água (Kow). 

A quantidade inicial de produto derramado, a distância vet1ical que separa 

o ponto de vazamento do lençol freático e a quantidade residual de produto que 

fica retida pelo solo irá controlar a quantidade de produto que irá atingir o lençol 

freáti co. 

A gasolina que vaza de um tanque subterrâneo contém alifáticos altamente 

voláteis, alguns aromáticos voláteis e urna ampla faixa de solubilidade para 

compostos dentro dessas grandes faixas. Isto pode resultar em três fases distintas 

: líquido, dissolvido e vapor, como se verifica na figura 2. 

1 
CI .!N"E,P. V.;DELFJNO,J.J.;RAO.P.S.C. ( f 99 I ).Partitioning ofaromalic constituints into wat<'!" lron1 gasofin e and oth~r 

~-omplcx sol\"etlt mi:-."tur.:s. Euvirou. Se. Teclurol .. v.25 (5), p .9 14-920 apud FERREIR A, S. B. (2000). E~tudos tabomtonais 
parn Al'(l/iaçrio do Potencial de Contaminação de Agua e de Solo por Gasolina Oxigenada. São Carlos, 2000. T..:se 
(Doutorado) - Escola de Engenharia J.: São Carlos, Uni,·crsidade de São Paulo.p.9 
2 LAl\IE, JhC. ( 1977). In Kirk-othm.:r Encyd opedia o f Chcmic:~l Tcdmoloro~ 1\lark, H.F .. 
1\kketta,.l.J.;OUmt<'r,D.F.;Standen,A . Eds.; Jntersciettce Publisher: New York, Vol.ll , p.664-67 1 apud FERREI RA, S. 13. 
(2000). Esludos Laboratoriais para Al'(l/iaçtio do Po1encia/ de Contwni1wçtio de .Água e de Solo por Gasolina Oxigenada. 
São Carlos. 2000. 1'.,;;.: (Doutorado) - Es<-ofa de Eng<'l~wria de São Carlos, Univ<-rsidad.: de Siio Paulo.p.9 
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B 

~·t có..'n l ·t .. 

Figura 2 - Oconência de Hidrocarbonetos em Rochas Fraturadas 

(OLIVEiRA, 1990). 

Um vazamento de gasolina normalmente infiltra ver1ica lmente, mas muitas 

vezes pode migrar horizontalmente se encontrar camadas horizontais ou sub 

horizontais de condutividades hidráulicas distintas, funcionando como um 

caminho preferencial para migração de produto (figura 3). Como a gasolina 

descende verticalmente através da zona não saturada, uma quantidade residual irá 

ser retida pelo solo."{' profundidade do lençol freático, o volume vazado e 

características de retenção de gasolina no solo determinam se o produto livre irá 

alcançar o lençol (OLIVEIRA, 1992). 

Logo, um vazamento de combustíveis líquidos no solo consiste, 

inicialmente, em uma pluma de contaminação de hidrocarbonetos em fase líquida 

livre. Com o passar do tempo, os constituintes se volat ilizarão para a fase de 

vapor, se dissolverão em água e permanecerão adsorvidos no solo (GUIGUER, 

1996). 

O volume de material contaminado na fase dissolvida (79%) é muito maior 

que os volumes nas fases livre (20%) e sorvida (I%) (OLIVEIRA, 1992). 
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Segundo OLIVElRA ( 1992), a permanência da fase sorvida do produto no 

solo fimciona como uma fonte contínua de contaminação para as águas 

subterrâneas. Como o processo de sorção é reversível (KARlCKHOFF 

SCHW ARZENBACH 2
; CHIOU 3 apud FERREiRA, 2000). a fase sorvida libera 

paulatinamente para a zona saturada do aqüífero, pequenos volumes de 

contaminante em quantidades suficientes para elevar a sua concentração acima 

dos limites permissíveis para potabilidade. Quando este processo ocon·e 

naturalmente estende-se por vários anos. 

r;:) ComoGO d• conduiiv'd' .H htdrciuhc.a e<1 

O Comacso Cl• conG\UIY•dCH:I• rudrduhco Kz 

.:J Pto<Juro r•h do no s.ofo e/ou •"' to•• '""• 

I j Produto dtttolv•do no áQ'Uo tutu•~r6n•o 

~ ~ cou:o1no 1 tnvolwtn<Jo a uhkdo,.J 

ltc , < << tczl 

Figura 3 - Efeito de camadas de diferentes condutividades hidrá ulicas 

na migração do produto pela zona uão saturada - migraçl'io horizontal 

(OLIVEIRA, l992). 

1 KARICCKHOFF, S. \V.;BRO\VN,D.S.:SCOIT.T.A.A. (1979). Sorption of hydrophobic polluants on natural sooimcnts. 
ll'ater Researcll , 13(3):24 \-2•18, 0).-fortl (Perj!.amon Pr.:ss) apud FERREIRA, S. B. (2000). Estudos Laboratoriais para 
Amliaçlio do Porencial de Contuminaçtio de Agua e de Selo por Gasolina Oxigenada. São Carlos, 2000. Tese (Doutorado) 
- Escola de Engenharia de Silo C;•rlos, Universidade de São l'aulo.p. l 5 
2 SCHWARZENUACII,R.P. ; GSCHWENU,P.l\1.;11\IBODEN,D.I\1. ( 1993) El•,·ironmental Org,1nic Chemistry, John Viley 
& Sons, In.:., Ncw York, l\'Y, 68 1 p. apud FERREIRA S. 13. (2000). Esrudos l.aboratoriws para Awlliaçtio do Pote11cial 
de Co111ami11açào de ..Ígua e de Solo por Gasoli11a Oxigenada. Sao Carlos, 2000. Tese (Doutorado) - Es.:ola de Eng.·nharia 
de São Carlos. Universidade de Silo Paulo.p. l .5 
3 ClllOU,C.T.;PORTER,P.E.;SCII I\IEDD!NG,D.W.(l98J):Partition .:quilibria of nonionic organic compounds brlwe~n 
soil organic maller and watcr - Em·iron. Sei. Teclmol .. 17 (4): 227-23 I apud FERREIRA, S. R (2000). Esllldos 
Laboratoriais para Amliaç<io do Pote11cial de Contaminaç<io de Agua e de Solo por Gasolina Oxigenada. São Carlos, 
2000. T~-se (Doutorado) - Escola de Engenharia de Silo Carlos, Uni wrsidadc de Silo Paulo.p. l 5 
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Devido a sua condição imiscível e densidade menor que a da água 

subterrânea, a gasolina, ao atingir a zona saturada, aparece como uma camada 

flutuando sobre o lençol freático ou fi·anja capi lar. O peso elo produto clepri me o 

lençol freático. 

Muitos dos compostos químicos orgânicos tem efeitos nocivos em estudos 

de saúde e toxicologia. Os locais contaminados podem conter considerável 

quantidade de massa, a qual tem potencial de volatilização por anos. 

Uma vez que os compostos orgânicos voláteis atingem a zona saturada e 

migram para o lençol freático, com a formação ele uma fase livre como é o caso da 

gasolina e outros compostos menos densos que a água, algumas moléculas são 

transferidas por volatilização para os poros vazios do material geológico. Essa 

transferência é controlada pela constante ela Lei de Henry. Tal mobilidade é 

função de uma série de fatores tais como porosidade, densidade, conteúdo de água 

e de ar, espessura da zona vadosa, fração de Carbono orgânico e coeficientes de 

difusão em fase líquida e gasosa. As flutuações do lençol fi·eático também são 

responsáveis por variações na volatilização dos compostos (OLIVEIRA, 1992). 

Logo, o risco quanto à tàse gasosa não reside somente em fogo e explosão. A 

contaminação atmosférica de poluentes voláteis também é notável (JURY, I 990). 

2.2 Líquidos em fase não aquosa (NAPL) 

,/Líquidos com fase não aquosa são hidrocarbonetos que não se dissolvem 

na água.Esses fluidos imiscíveis exibem diferentes comportamentos e 

propriedades na sub superfície que plumas ele contaminantes 

dissolvidos.Enquanto plumas de contaminantes dissolvidos são invisíveis a olho 

nu e caminham com o fluxo do aqüífero, NAPLs em subsuperfície formam uma 

fase heterogênea oleosa visível cuja migração é governada pelas forças da 

gravidade, capilaridade e ascensionais. Após mover-se descenclentemente através 

da zona vadosa, alguns NAPLs leves (LNAPLs) podem flutuar e mover sobre o 

topo do nível d'água, enquanto NAPLs mais densos (DNAPLs) podem mover 

descendentemente além do nível d'água e penetrar centenas de pés na zona 

saturada. (BEDlENT, P. B.; RlFAl, H. S.; NEWELL, C. J. , 1994). 
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Quando vazada na superfície, a fase livre ou móvel de NAPL é forçada 

para dentro dos poros da matriz do solo-aqüífero por pressão hidrostática sobre 

corpos contínuos de NAPL. NAPL sobre pressão pode penetrar em muitos poros e 

fi·aturas muitos pequenos na subsuperficie contanto que a fonte original de NAPL, 

tal como um vazamento de tanque de armazenamento de combustível, 

proporcione pressão contínua. Quando o abastecimento de NAPL acaba, a pressão 

da fase livre de NAPL é removida, e formam-se pequenas gotas de NAPL 

quebradas ou vias secundárias de corpos de NAPL contínuos. (BEDIENT, P. B.; 

RIFAI, H. S.; NEWELL, C. J., 1994). Essas gotas então se tornam presas em 

poros individuais ou pequenos grupos por forças capilares (fig. 4 e 5). 

{a) (b) 

Figura 4- (a) Fase - livre ; (b)- NAPL residual (traduzido). Fonte : 

BEDIENT, P. B.; RIFAI, H. S.; NEWELL, C. J. (1994). 

Figura 5 - Percolação descendente de fase livre de NAPL de um 

vazamento único. Como o NAPL move descendentemcnte, maior quantidade 

de fase livre de NAPL fica retida como NAPL residual(traduzido). Fonte : 

BEDIENT, P. B.; RTF AI, H. S.; NEWELL, C. J. (1994). 
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2.2.1.1 Conceitos Chave - Saturação e Saturação Residual 

A Saturação (Si ) é a fração do espaço poroso total contendo NAPL ou, 

mais especificamente, a fração relativa de um fluido pa11icular i, em um volume 

de um meio poroso: 

v . s :::: -----'-'-
/ v 

''lJJc l ÇOj JOiftSO 

onde: 

Vi é o volume do fluido e v ,..,.pa<;o poroso é o volume de espaço poroso aberto. 

Valores de saturação para fase livre, massas contínuas de NAPLs são geralmente 

maiores que 50% e podem ser de 100% em alguns sistemas. A saturação na qual 

um NAPL contínuo torna-se descontínuo e é imobilizado por forças capilares é 

conhecida como saturação residual (Sir ). Em solos não saturados, a saturação 

residual de fluidos de NAPL, definida como fração de volume de poros totais 

ocupados por NAPL sob condições ambientais, tipicamente varia de 5% a 20%. A 

saturação residual parece ser relativamente insensível aos tipos de químicos que 

compõem o NAPL, mas é muito sensível a propriedades de solo e 

heterogeneidades (U. S. EP A, 1990). 

2.2.2 LNAPLs (líquidos leves com fase não aquosa mais leve que a água) 

NAPLs estão primariamente associados com a produção, refinamento e 

distribuição de produtos de petróleo. Derramamentos e vazamentos acidentais de 

gasolina, querosene, diesel e condensados associados são comumente fontes de 

LNAPL para o aqüífero. Quando LNAPL é vazado na superfície, ele primeiro 

migra descendentemente através da zona não saturada pela gravidade (figura 6 ). 

O fluxo do aqüífero, passado LNAPL flutuante, dissolve componentes solúveis de 

NAPL, formando uma pluma dissolvida no gradiente abaixo da zona de LNAPL. 

Químicos típicos de interesse, resultantes da dissolução de produtos de petróleo 

incluem Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xi leno (BTEX), bem como outros 

hidrocarbonetos aromáticos. A pluma de LNAPL é capaz de niigrar em direções 

de baixos gradientes sobre a superfície do nível d' água., e não pode ser 

efetivamente recuperada pela sua remoção em profundidade, requer o 
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"desnatamento" do produto puro (BEDJENT, P. B. ; RIFA!, H. S.; NEWELL, C. 

J. , 1994). 

pluma de contaminante 
dissolvoo 

satKaçãores~ualde 

( 

LNAPL no solo do 
vazamento 

------

satLraç~ residual na zor).3 
vadosa 

-4 fluxo da dgua subterrânea .... .._ __ 

Figura 6- Típico vazamento de NAPL(traduzido). Fonte : BEDTENT, P. B.; 

RIFAI, H. S.; NEWELL, C. J. (1994}. 

2.2.2.1 Transporte de NAPL: Processos Gerais 

O movimento de NAPL ocorre em nível de poro quando pressão suficiente 

está disponível para forçar a fase livre de NAPL através de uma pequena garganta 

de poro, deste modo, deslocando ar e/ou água que anteriormente ocupava o poro. 

A quantidade de pressão requisitada depende das forças capilares agindo sobre os 

fluidos sobre ambos os lados da garganta de poro. A maneira que as forças 

capilares agem sobre estes dois fluidos é parcialmente explicada pela 

molhabilidade; o fluido atraído dentro do poro é chamado de fluido "moi hante", 

enquanto o fluido repelido pelas forças capilares é o fluido não "molhante" 

(BEAR, 1972). 

A molhabilidade é definida como a tendência de um fluido espalhar-se 

sobre uma superfície sólida em favor de um segundo fluido. Essa propriedade é 

caracterizada pela observação do ângulo de contato de um fluido teste sobre uma 

superfície quando circundado por um volume maior de um fluido anterior (figura 

7 ). A molhabilidade está intimamente relacionada com uma outra propriedade 

física , a tensão interfacial, a qual é definida como energia superficial livre na 
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interface entre dois fluidos imiscíveis. A interação entre moléculas similares sobre 

ambos lados da interface produz forças capilares quando dois fluidos entram em 

contato com uma fase sólida, tal como garganta de poro (BEDIENT, P. B.; RlF AI, 

H. S.; NEWELL, C. J. , 1994). 

FLUIDO TESTE: AGUA 
FLUIDO DE FUNDO: NAPL 

FLUIDO TESTE: NAPL 

FLUIDO DE FUNDO:AGUA 

CONCLUSAO: AGUA E O FLUIDO 
MOLHANTE 

CONCLUSAO:NAPL E 
FLUIDO NAO I\10LHANTE 

4' = ANGULO DE CONTATO 

R ELA COES ENTRE FLUIDOS: 

SISTENA 

AR :AGUA 
AR:NAPL 
AGUA:NAPL 
AR :NAPL:AGUA 

FLUIDO MOLHANTE 

AGUA 
NAPL 
AGUA 
AGUA >ORGANICO >AR 

FLUIDO NAO 
MOLHANTE 

AR 
AR 
NAPL 
AR 

CONFIGURACOES DE f\10LHABILIDADE 

Figura 7- Configurações da molhabilidade(traduzido). Fonte: 

BEDIENT, P. B.; RIFAI, H. S.; NEWELL, C. J. (1994). 

A aplicação do conceito de molhabilidade ao transporie de NAPL em 

situações de campo específicas requer informações detalhadas em relação a 

propriedades físicas de cada fluido no sistema bem como as informações sobre os 

grãos de solo ou meio elo aqüífero. Entretanto, as seguintes generalizações podem 

ser feitas: 



• A água é quase sempre o fluido molhante quando misturada com ar ou NAPLs 

na subsupedicie; 

• NAPLs servem como fluido molhante quando misturados com ar, mas como 

não molhante quando combinados com água na subsuperficie (DOMENJCO e 

SCHW ARTZ, 1990 apud BEDIENT, P. B.; RIFAI, H. S.; NEWELL, C. J., 

1994). 

A infiltração de NAPL dentro da zona vaclosa forma um sistema de quatro 

fases consistindo ele ar, água, sólido e fases de NAPL (U. S. EPA, 1990). A água 

sobre grãos ele solos serve como um fluido molhante, enquanto o NAPL age como 

fluido molhante com relação ao ar sobre o filme de água e um fluido não molhante 

com relação à água (DOMENlCO & SCHW ARTZ , 1990). 

Logo, a migração descendente de NAPL infiltra relativamente fácil dentro 

do meio cujos poros estão em grande parte preenchidos com ar, porque como um 

fluido molhante parcialmente neste sistema quadrifásico, forças capilares não 

repelem o movimento de NAPL. Se NAPL suficiente está disponível , ele cont inua 

a migração do movimento descendente da área da fonte pela formação de filmes 

ou gotas, cuja tendência de formação depende das propriedades do químico. 

Depois que o abastecimento original de NAPL acaba, I 0% a 20% do espaço de 

poro na zona vadosa será ocupado pelo residual remanescente de NAPL em filmes 

e/ou gotas, e o resto de espaço de poro é preenchido por uma mistura ar/vapor 

locali zada, principalmente, nos poros maiores, com água espalhando-se sobre a 

superficie dos grãos de solo e preenchendo poros menores (BEDlENT, P. B.; 

RIFAI, H. S.; NEWELL, C. J. 1994). 

2.2.2.1.1 Comportamento de LNAPLs na superfície de água 

A interação entre água, ar e NAPLs torna-se mais complexa uma vez que o 

NAPL aproxima-se da superfície de água e a franja capilar associada. Em um 

sistema completamente saturado, a água é o fluido molhante e o NAPL é o fluido 

não molhante, cujo movimento é repelido pelas forças capilares. A franja capilar 

representa a zona de transição entre um sistema onde NAPLs são fluidos 

parcialmente molhantes (zona vadosa) e onde eles são fluidos não molhantes 

(zona saturada). Se a densidade de um NAPL é menor que a da água, irá acumular 

sobre o topo da franja capilar e eventualmente flui em camadas finas ao longo da 
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superfície de água depois que uma espessura mínima é encontrada (DOMENICO 

& SCHWARTZ, 1990). Se a velocidade de fluxo através da zona vadosa é 

suficientemente rápida, a franja capilar irá deformar e o LNAPL irá flutuar sobre a 

superfície de água. 

Uma vez que o abastecimento de NAPL acaba, entretanto, a massa 

contínua de LNAPL na fi·anja capilar começa a quebrar em gotas individuais e 

formar o LNAPL residual. 

2.2.2.1.2 Transporte de NAPL através de fraturas e Heterogeneidades 

~m alguns cenários geológicos, a maioria dos fluxos dos aqüíferos ocorre 

através de fraturas em formações rochosas de baixa permeabilidade. O fluxo em 

fi·aturas muitas vezes responde rapidamente a eventos pluviométricos e outras 

entradas de fluidos. O fluxo através do volume da matriz da rocha é extremamente 

lento; tão lento que o movimento de contaminante na matriz pela difusão 

molecular pode ser mais rápido que o movimento pela advecção. Se existe um alto 

grau de fraturamento, tal que o material tem permeabilidade moderada a alta, é 

provável que seu comportamento hidráulico seja similar a aquele de meio poroso 

não fraturado. A lei de Darcy, a equação de Theis, e outras fórmulas de meio 

poroso podem ser aplicadas com razoável contlança em tais casos para o projeto 

de remediação (BEDIENT, P. B.; RlFAI, H. S.; NEWELL, C. J. , 1994) 

Na maior parte dos locais, o NAPL irá migrar preferencialmente através de 

características de porosidade secundária na matriz sólido-aqüífero (tais como 

fraturas maiores, separações, buracos de raízes, camadas de grãos grossos e outras 

características micro eslratigrátlcas), saturando o volume de poro aberto 

diretamente abaixo da área da fonte. Em geral, as heterogeneidades irão ter os 

seguintes efeitos sobre o movimento de NAPL na subsupertlcie: 

• aumento no tamanho da zona de NAPL: mesmo pequenas quantidades de 

argila ou celta em um solo (menos de 2 % por peso) podem ter um 

dramático efeito sobre a migração de NAPL pela criação muito mais 

complexa e diversificada das linhas de trajetória de migração e pelo 

aumento de volume da zona contaminada de NAPL (U. S. EPA , l 990); 

• permite penetração mais profunda dentro da subsuperficie: a presença de 

heterogeneidades permite a penetração de NAPL muito mais profunda 
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dentro ela subsuperficie que sena prevista usando valores típicos de 

saturação residual e assumindo saturação uniforme do meio do aqüífero 

(figura 8); 

• fazem unidades confinantes de grãos finos barreiras não efetivas ao fluxo 

de NAPL: aquitardes argilosos que servem como unidades confinantes no 

contexto do fluxo de água subterrânea podem não servir como barreiras 

efetivas à migração de alguns NAPLs por causa das heterogeneidades de 

micro escalas (BEDIENT, P. B.; RIFAI, H. S.; NEWELL, C. J., 1994); 

FONTE FONTE 

(a} 
(b) 

Figura 8 - Migração de NAPL em porosidade primária versus porosidade 

secundál'ia(traduzido). (a) migração de NAPL através de porosidade 

primária; (b) migração de NAPL através de porosidade secundária (fraturas, 

etc.). Fonte: BEDIENT, P. B.; RlFAI, H. S.; NE\VELL, C. J. (1994). 

2.2.2.1.3 Métodos Semianalíticos 

Métodos semianalíticos usualmente envolvem a computação de linhas de 

fluxo e equipotenciais sobre um domínio de fluxo. A integração numérica é útil 

para determinar tempos de caminhamento ao longo das linhas de trajetória. A base 

para a determinação numérica de posições de frentes no espaço é o conhecimento 

da velocidade em todo instante para todas as partículas de fluido localizadas sobre 
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uma fi·ente avançante. O deslocamento de cada partícula em um passo de tempo 

L1t é dado por L1s = v . L1t. 

BEAR ( 1979) descreve o método em detalhe na avaliação do movimento 

de um corpo d'água injetado em um fluxo uniforme. Para o caso de fluxo 

constante em um campo de fluxo bidimensional, o movimento de uma frente é 

obtido pelo deslocamento de partículas do fluido ao longo das linhas de fluxo. Se 

ds denota um comprimento, o tempo requerido para uma partícula de fluido para 

caminhar um comprimento s ao longo da linha de fluxo é dado por: 

S (l) /. S(t) ~ 

f c, S 11 f v'~-' 
I = o v(s) = - K o ds· às (1) 

onde o aqüífero é homogêneo e isotrópico, Vs é a componente de 

velocidade tangente a linhas de fluxo, n é a porosidade e K a condutividade 

hidráulica. 

De particular interesse é o caso de um aqüífero com um número de poços 

de injeção e bombeamento, cada um tendo sua própria proporção de produção 

positiva ou negativa. Por exemplo, considere o caso de fluxo uniforme constante 

em um aqüífero confinado no qual m poços de bombeamento e recarga estão 

operando. Para este caso, a solução analítica em termos de cotas piezométricas 4> 

(BEAR & VERRUJJT, 1987) é: 

<I> = - - x · v . + )' · li + "" ____::::}__ In _!_ "( ) m Q _ (r·J 
K o., oy f;t 2rrKb R 

(2) 

onde Vox e Voy são as componentes do fluxo uniforme antecedente, Q.i é a 

produção do poço número j e r.i é a distância de um ponto no qual 4> é determinado 

para aquele poço. Usando a lei de Darcy para Vx e Vy e dividindo pela 

porosidade, obtém-se: 

"" [ (r - x . )] v,. = I' ox - L-- 2m1b rf J (3) 

[ 
(y - )' -)] 

v,.= l1' -"" 2m1b · J - L-- ,. z 
J 
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Essas equações dão as componentes do vetor de velocidade em qualquer 

ponto do campo de fluxo, onde as proporções de fluxo e localizações de poços 

podem ser variadas. A equação 3 pode ser usada para determinar tempos de 

caminhamento ao longo de linhas de fluxo no campo de fluxo usando a equação 1. 

Note que a limitação deste método é que efeitos de difusão e dispersão não são 

considerados. Entretanto, em sistemas dominados pela advecção onde poços de 

injeção ou bombeamento estão presentes, este método é bastante satisfatório. 

2. 3 Transporte de Solutos em Aqiiíferos 

Prever o destino de químicos durante seu transporte tem sido sempre o 

mais importante trabalho de hidrogeologistas e geoquímicos. O problema é definir 

as linhas de fluxo da água subterrânea no aqüífero, os tempos de caminhamento 

da água ao longo das linhas de fluxo, e prever as reações químicas que alteram 

concentrações durante o transp01te. Existem vários modelos numéricos 

disponíveis que podem ser usados para descrever linhas de fluxo, e alguns 

modelos incluem uma opção para modelar dispersão e adsorção ou desabsorção. 

Na última década, um número de modelos químicos computacionais tem se 

tornado disponíveis igualmente; quando o transporte é associado a esses modelos 

químicos, uma descrição razoavelmente completa da realidade do aqüífero pode 

ser dada. A seguir será apresentado como o retardamento e dispersão química 

podem ser incluídos nos cálculos. O método é eficiente para obter tempos de 

caminhamento em sistemas simples, porém para situações mais complexas ou 

relações químicas deve-se recorrer a métodos numéricos. 

2.3. 1 Mecanismos de Transporte 

Segundo FERREIRA (2000), o transporte de solutos no me10 poroso é 

afetado por processos fisicos, químicos e biológicos sendo que alguns destes são 

devido às condições hidrodinâmicas impostas pelas propriedades do material do 

aqüífero no soluto. Parâmetros tais como porosidade efetiva e transmissividade 

controlam os processos hidrodinâmicos e conseqüentemente o movimento da água 

subterrânea. Superpostos a estes parâmetros estão os processos que incluem várias 
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interações entre o material do aqüífero, quanto processos que incluem várias 

interações entre o material do aqüífero e as espécies reativas dissolvidas. Estes 

processos incluem tanto a sorção e deserção de soluto do material de aqüífero, 

quanto processos que influenciam a concentração original de um soluto por 

unidade de volume, tais como biodegradação ou decaimento radioativo. O 

transpo11e em subsuperficie é governado por vários tàtores, alguns dos quis são 

diferentes dos fatores que influenciam no transpotte de contaminantes dissolvidos 

(ou miscíveis): saturação, tensão interfacial, moi habilidade, pressão capilar, 

saturação residual, permeabilidade relativa, solubilidade, volatilização, densidade 

e viscosidade. 

12.3.1.1 Advecção 

Advecção é o transporte de massa causado pelo movimento do volume do 

fluxo da água subterrânea. A força guia é o gradiente hidráulico. A velocidade 

média de transp011e é calculada pelo fluxo q fornecido pela Lei de Darcy dividida 

pela porosidade efetiva ne: 

A velocidade de transporte real dentro do espaço de poros permanece 

desconhecida. Durante a evolução da maioria das plumas, a advecçâo é o 

mecanismo de transporte mais impo11ante. Conseqüentemente, o usuário do 

modelo deve concentrar-se sobre uma descrição consideravelmente acurada do 

fluxo de água subterrânea na simulação do transporte. Se a advecção é o processo 

de transporte único, então mudanças de concentração em um volume de controle 

sobre o tempo são igual a diferença entre fluxos advectivos de entrada e saída. A 

equação seguinte representa a equação de transporte unidimensional em sua forma 

mais simples, assumindo que o aqüífero seja homogêneo: 

(êC) (CC) 
Ôl = - ar 

onde: 

x = direção do fluxo em [L]; 

t = tempo em [T); 

(4) 



20 

C = concentração em [ M I L3
]; 

v = velocidade de transporte advectivo em [L I T]. 

Em materiais altamente permeáveis tais como areia e cascalho, a advecção 

é o processo de transp011e mais importante, e cada previsão de transporte será 

somente acurado quanto mais precisa a descrição do fluxo. A trajetória pela qual a 

água subterrânea e qualquer contaminante irão caminhar para um ponto de 

descarga é controlado pelas características geológicas e pelo gradiente hidráulico 

imposto pelas condições limite . A água segue, então, a trajetória de menor 

resistência. Em topografias suaves, e na ausência de fortes fontes e poços, o 

gradiente hidráulico normalmente coincide com a topografia (SPlTZ, K. ; 

MORENO, J., 1996). I 
O fluxo do aqüífero subterrâneo, e conseqüentemente, transporte de 

contaminante, em aqüíferos fraturados é govemaclo por uma série de fatores 

diferentes daqueles para aqüíferos porosos. Caminhos de trajetória preferidos são 

desconhecidos, muitos sobre uma larga escala, irão fazer a previsão de transporte 

dificil. A habilidade de modelos de aqüíferos subterrâneo desenvolver soluções 

numéricas para um problema que não é diretamente observável é limitada em tais 

aqüíferos. O fluxo advectivo torna-se mais complexo quando a densidade e/ou 

viscosidade da água muda com a concentração do soluto. Solutos com grande 

densidade, em contraste com água introduzem uma componente vetiical maior no 

movimento do fluxo. Dependendo da extensão da contaminação, o 

comportamento da migração pode ser drasticamente mudado, e permite que os 

contaminantes sigam contra a direção natural do fluxo do aqüífero subterrâneo ou 

ainda que sigam fluxo "ascendente" (SPITZ, K.; MORENO, J. , 1996) . 

( 2.3.1.2 Difusão 

A difusão é a rede de fluxo de solutos de uma zona de maior concentração 

para uma zona de menor concentração. A difusão não depende de qualquer 

movimento de volume da solução. A força guia é o movimento randômico de 

constituintes moleculares e iônicos sob a influência de suas atividades cinéticas, 

chamadas movimento Browniano. A difusão é irreversível. Uma vez que duas 

soluções são misturadas sob condições naturais, elas irão formar uma solução 
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simples. O movimento global de solutos ocoiTe na direção do gradiente ele 

concentração e pode ser expressa pela Lei ele Fick (SPTTZ, K. ; MORENO, J., 

1996) : 

(êC) (/o =-Do -
Ô.Y 

(5) 

A lei de Fick simplifica o fluxo difusivo de massa q0 como produto do 

gradiente de concentração e o coeficiente de concentração Do em (L2 /T ] 

chamado coeficiente de difusão. Incluindo o transporte difusivo de contaminantes 

em uma equação unidimensional (equação 1 ), acha-se: 

- =- v - + D - -(ac) (êC) (azc) 
àt a,- o ôx1 

(6) 

O processo de difusão é um processo de transpmte relativamente lento. 

2.3.1.3 Considerando o efeito da Dispersão 

A dispersão é causada por heterogeneidades no meio que criam variações 

nas velocidades e linhas de fluxo. Essas variações podem ocorrer devido a fricção 

ele um simples canal de poros, a diferenças de velocidade de um canal a outro, ou 

a tamanhos de linhas variáveis. tf.REEZE & CHERR Y ( 1979) definiram dispersão 

hidrodinâmica como o processo no qual solutos espalham-se e são diluídos 

comparados a advecção simples somente. É definida como a soma da difusão 

molecular e dispersão mecânica, onde mais dispersão é causada por variações 

locais na velocidade ao longo de algumas velocidades significativas do fluxo. I 

1 A dispersão em duas dimensões causa espalhamento na direção 

longitudinal e transversal ambas adiante das fi·entes advectivas e lateral. Muitas 

plumas de contaminação típicas em águas subterrâneas são representadas pelos 

mecanismos bi dimensionais advectivo - dispersivo. A dispersão longitudinal 

causa espalhamento e diminui as concentrações perto das porções frontais da 

pluma. 
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Modelos de transpot1e de água subterrânea não resolvem transporte e fluxo 

nos poros. A alternativa mais realista é mover sobre uma escala grosseira da 

descrição pela introdução de coeficientes fenomenológicos mensuráveis tais como 

gradientes hidráulicos. No caminho contínuo (BACHMAT & BEAR 1 apud 

SPITZ, K. ; MORENO, J., 1996), o conceito do Volume Elementar Representativo 

(R E V) é evocado. É um caminho teórico no qual valores representativos de 

parâmetros de fluxo e transporte são aproximados sobre um volume apropriado. 

Usando a difusão em analogia com a Lei de Fick, que resume o movimento 

randômico de pat1ículas individuais como um fluxo médio, o desconhecido 

movimento dispersivo do contaminante através do sistema ele poro-grão é descrito 

pela Lei de Fick. Enquanto a Lei de Darcy combina fluxos advectivos médios com 

gradientes hidráulicos médios e condutividades hidráulicas, a Lei de Fick combina 

fluxos difusivos médios com gradientes de concentração médios e coeficientes de 

dispersão médios como parâmetros fenomenológicos. Isto leva a equação bem 

conhecida de advecção-dispersão, que é similar a equação de advecção-difusão 

(equação 3), com a exceção de que um coeficiente de dispersão desconhecido DL 

agora combina o efeito da difusão e dispersão na direção do fluxo devido a 

heterogeneidade do aqüífero. (SPITZ, K. ; MORENO, J., 1996). 

Conseqüentemente a equação de advecção-dipersão é escrita para regime de 

transporte unidimensional como: 

(ac) (ac) (ale) --:;-- = -v - + DL - -, 
oi àx ax- (7) 

~ara prever o espalhamento dispersivo, o coeficiente de dispersão deve ser 

quantitativamente relacionado aos conhecidos parâmetros do aqüífero e tluido . 

As tentativas para quantificar coeficientes de dispersão, podem ser agrupadas 

como: 

• modelos geométricos; 

• modelos estatísticos; 

• modelos hidráulicos; 

• análise estocástica. 

lJlACIIl\ IAT, Y.;BEAR,J. ( 1964). ll1e Gt'ncral Equations of Hydrod}lmnic Disp.:rsion in llomogeneus, isotropi..: porous 
medinms. J. Geophys. Res.69 apud SPITZ, K.; l\ IOREl\0, J., (1 996). A Praclical Guide lo Grou11d\\"ater a11d So/ute 
Transport .llodeli11g. Jolm Wih:y & Sons, Inc. Canadá.p.66. 
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2.3.1.3.1 Qunntificnndo coeficientes de dispersão por meio de modelos 

geométricos 

Investigações iniciais de dispersão têm apontado para quantificar 

coeficientes de dispersão usando modelos geométricos tais como transpor1es 

através de tubos (TAYLOR 1 ~ ARJS 2 apud SPITZ, K.~ MORENO, J., 1996). No 

entanto, uma vez que modelos geométricos não podem ser facilmente estendidos a 

cálculos de dispersão em materiais naturais, métodos alternativos para aproximar 

dispersão sob condições naturais têm sido desenvolvidos simultaneamente. 

2.3.1.3.2 Qunntificnndo coeficientes de dispersão por meio de modelos 

estntísticos 

Teorias estatísticas não proporcronam uma relação funcional entre 

característ icas dos aqüíferos e valores de dispersividade, mas formam a base para 

a teoria clássica de dispersão. A teoria estatística é desenvolvida diretamente dos 

processos fisicos comumente atribuídos a produzir espalhamento dispersivo. Ela é 

baseada sobre a teoria randômica de caminhamento, a qual também proporciona 

base teórica na descrição do movimento molecular Browniana e no modelamento 

de água subterrânea. SCHEIDDEGGER 3 apud SPITZ, K.~ MORENO, J. , 1996 

desenvolveu um modelo estatístico e introduziu uma constante de dispersão, a 

qual é chamada de dispersividade, 

D = a·v 

onde 

D = coeficiente de dispersão em [L 2 I T]~ 

a = dispersiviclacle em [L ]; 

v = velocidade ele transpor1e em [ L I T]. 

(8) 

'TAYLOR, G . (1954).Conditions tmd<'r wich dispers ion ofa solule in a Slream of soh ·enl L-an bc uscd to me-.1sure molecular 
diiTusion. Proc. Roy. Soe. ScY. A 225, 473 -477 apud SPITZ, K ; ~lOREl'/0, J., ( 1996). A Praclical Cuide 10 Groundwaler 
and Solule Transpor1.1fodeli11g. Jolm \Vilcy & Son~, lnt·. Canadá.p.66. 
2ARIS. R. ( 1956) On lhe disp.>rsion of a solutc in a nuid llo\1 ing through a lubc. f'roc. Roy. Soe. Ser. A . 235, 67 apud 
SPITZ, K.; i\ IORENO, J., (1 996). A Praclical Ou ide lo Grouncllrater and Solrtle Tramport.lfodeling. Jolm \Viley & Sons. 
Inc. C;rnadá.p.6G . 
3SCJIEIDDEGGER. A. E. ( 1954). Statistit-a l hydrodinamiL'S in porous media. J. Appl. Phys. 25(8), 994-100 1 apud SPITZ. 
!-:.; i\ IORENO, J., (1996). A Pracllca/ Gwde lo Groll/l(hrater mui Solute Transport.lfodeling. Jolm \\'iley & Sons, Inc. 
Canadú.p.68. 
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O coeficiente de dispersão mecânica depende linearmente de velocidades 

de transporte e características do meio poroso referido como dispersividade. 

Como uma conseqüência da suposição de passos randômicos independentes da 

direção, o coeficiente de dispersão é considerado escalar no modelo de 

Scheiddegger.DE JOSSELL"J DE JONG 1
; SAFFMAN 2 apud SPITZ, K.; 

MORENO, J. (1996) mostraram que a dispersão mecânica é mais marcante na 

direção longitudinal que na direção transversal. Coeficientes de dispersão para 

ambas direções foram definidos: 

• coeficiente de dispersão longitudinal 

D = a 1y 

• coeficiente de dispersão transversal 

D = aTv 

onde 

<ZL = dispersividade longitudinal em [L]; 

o.-r dispersividade transversal em [L]. 

2.3.1.3.3 Quantificando coeficientes de dispersão pot· meio de modelos 

hidráulicos 

A magnitude da dispersividade para areias homogêneas é tradicionalmente 

obtida de modelos hidráulicos através da apropriada colocação do desenho da 

concentração observada na solução da equação de advecção - dispersão (SPITZ, 

K.; MORENO, J., 1996) . Valores típicos para dispersividade na escala poro -

grão são: 

aL::::: diâmetro médio do grão e 

2.3.1.3.4 Quantificando coeficientes de dispersão por meio de análise 

estocástica 

'DE JOSSELI N DE JOl\'G, G. (1958). Longitudinal and tmnsvers<l dini•sion in granular deposits. Am. Geophys. Union 
Trons. 39, 67-74 apud SPITZ, K.: 1\IOREl\'0. J., ( 1996). A Pract/cal Cuide to Gror111d11·ater mui Solute Transpor/ 
,\fotle/ing. JoiUJ Wiley & Sons, Inc. C:UJad:í.p.68. 
2SAFF1\IAI'I, P. G. ( 1960). Dispersion dueto molecular dillilsion and rnacroscopic mi xing in llow through a network o f 

capillarics. Fluid Mechmrics.2(1 ), 19-1-208 apud SPITZ, K.; 1\IOREl\'0, J., (1996). A Practical Cuide to Grorord•rater mui 
Solrtle Transpor/ Modeling. Jolm Wiley & Sons, Inc. Canadá.p.68. 
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A análise estocástica permite que a magnitude dos coeficientes de 

dispersão sobre a escala poro - matriz seja limitada com as propriedades 

estatísticas de heterogeneidade de aqüíferos distribuídas randomicamente 

(GELLHAR & AXNESS, 1983 ; DAGAN, 1982 ; SUDICKY, 1986). As 

condutividades hidráulicas locais são assumidas para variarem de ponto a ponto , 

mas em um sentido global o aqüífero é assumido como homogêneo 

(estatisticamente). O caminho estocástico é basicamente equivalente ao 

procedimento médio usado na escala poro - grão. 

Uma vez que fluxos individuais de Darcy em cada ponto em um aqüífero 

heterogêneo nunca são conhecidos em detalhe, o transporte sobre a escala poro -

matriz é traduzido dentro de um rúvel grosseiro de descrição de transporte pela 

definição das propriedades médias do aqüífero (e. g. condutividades hidráulicas 

macroscópicas ou dispersividades macroscópicas) que têm efeitos de variações de 

pequenas escalas encravadas nelas. Na análise estocástica a estmtura complexa do 

aqüífero é descrita em termos das propriedades estatísticas dos parâmetros do 

aqiiífero (SPITZ, K.; MORENO, 1., 1996) . 

Os parâmetros macroscópicos são calculados para diferentes configurações 

de heterogeneidades do aqüífero por DAGAN, 1982 e GELHAR & A.-XNESS, 

1983 . As dispersividades mecânicas são somadas a valores obtidos da teoria 

estocástica. A teoria indica que a dispersão transversal em larga escala permanece 

controlada pala mistura mecânica. Isto se ajusta a estudos de campos sobre 

aqüíferos arenosos e de cascalho. A proporção das dispersividades longitudinal e 

transversal varia geralmente de I O a I 00. 

A respeito da convincente teoria estocástica, existem poucos métodos para 

prever a magnitude da dispersão para uma situação de campo previamente não 

estudada. Geralmente, o desprendimento dispersivo na natureza parece ser 

significativamente mais forte que a dispersão observada em tanques de laboratório 

de hidráulica ou calculada na teoria. 
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Os coeficientes de dispersão são calculados para serem diversas ordens 

maiores que as achadas para dispersão mecânica ( aL ::; 20 m em experimentos de 

campo controlados, <:t.L ::; I 00 m obtidos de estudos de pluma (GELHAR, 1992). 

Isto não é surpreendente uma vez que heterogeneidades do aqüífero e ,portanto 

variações de velocidades ocorrem em uma escala maior em uma situação de 

campo. Além disso, em um estudo de campo é muito mais provável que a pluma 

irá encontrar heterogeneidades de grande escala que influenciam a evolução da 

pluma além daquela prevista pela teoria estocástica para um aqüífero 

estatisticamente homogêneo. 

Também a analogia entre o processo de difusão e o desprendimento 

dispersivo em um aqüífero real não pode ser estritamente mantida. As velocidades 

na escala de campo não apa recem randômicas, mas estão ligadas a 

heterogeneidacles de esca las maiores. O uso da teoria Fickiana para prever o 

espalhamento dispersivo requer que coeficientes ele dispersão dependentes de 

tempo , ou respectivamente, dependentes do caminhamento - distância sejam 

introduzidos (NAFF 1 apud SPITZ, K. ; MORENO, J. , 1996). Dados publicados 

(SPITZ, K. ; MORENO, J., J 996) sugerem que, como uma regra do polegar, a 

dispersividade longitudinal seja cerca de 0.1 da distância ele caminhamento: 

aL ~ 0.1 distância de caminhamento ( 9) 

O va lor real pode, entretanto diferir significativamente dessa simples 

aproximação. 

Em resumo, as estimativas de dispersão antes de estudos de campo são 

caracterizadas por um alto grau de incerteza. As dispersividades são va lores 

atribuídos na maioria de aplicações de modelos. As primeiras tentativas ganham o 

conhecimento da variação do campo de fluxo, a força da fonte, e como, para obter 

va lores de dispersividacle que aproximadamente representem a dispersividade do 

aqüífero mais precisamente que o leque ele dados ele entrada. A equação 9 pode 

ser usada em uma primeira tentativa para estimar clispersividade em aplicações de 

campo (SPITZ, K. ; MORENO, J., 1996) . 

1NAFF, lt (1984). Ddinition of global dispcrsion coeOicieuts. Bericht PSE -N. 83/413. l'roj~kt Sichcrhc i studi~l 
Entsorgung. T U 13crlin. llahn-~ leitner-lnstitul apud SPITZ, 1-:.; 1\IOREl\'0. J., (1996). A Praclical Cuide to Growuhm ter 
w ul Solute Transpor/ .lfode/ing. Jolm Willly & Sons, Inc. Canadà p.70. 
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A teoria geral de dispersão de BEAR 1 apud SPITZ, K. ; MORENO, J. , 

1996 expressa coeficientes de dispersão como um tensor de segunda ordem que é 

relatado como um tensor de dispersividade de quarta ordem. Para um meio 

isotrópico os coeficientes de dispersão podem ser reduzidos a duas dimensões: 

=(aLI'.;) (ar v: J D·"' + v v 
(1 O) 

D " =(ar v.; ) + (aLv.~ J 
~ Jl Jl 

(I 1) 

(1 2) 

''= ~v.~ +v;. (13) 

A difusão é geralmente obtida pela soma dos coeficientes de difusão em 

termos diagonais do tensor. Pela rotação do sistema de coordenadas na direção do 

fluxo, os coeficientes são reduzidos a uma das dispersões longitudinal e 

transversal. Por não existir método viável para meio anisotrópico (devido ao 

número de componentes e ao fato da direção do fluxo variar de ponto a ponto), a 

suposição de isotropia com relação a dispersão é geralmente usada em aplicações 

das equações de advecção - dispersão em estudos de campo. 

Em um local real de resíduos, determinações experimentais de aL e aT 

são muitas vezes impraticáveis devidos aos tempos muito longos de flu xo. Nestes 

casos o meio mais comum é rodar o modelo de transporte para uma variação de 

dispersividades até que a pluma prevista corresponda a dados de concentrações 

obsetvados. 

Uma típica variação de dispersividade longitudinal (aL ) em aqüíferos 

arenosos é de I a lO m. a dispersividade transversal varia tipicamente de 10% a 

30% de a L (MACKAY, D. M.; FREYBERG, D.L.; ROBERTS P. V., 1986). 

113EAR, J. (1 961). On lhu l~nsor fonn of dispersion in porous m~dia . J. Geophys. Res. 66(4), 1185-1198 apud SI'ITZ, K.; 
,\ IOREJ\'0 , J. , ( 1996). A Practicnl Guide to Groundll'ater and Solute Transpor/ ,\ fodeling. John \l'il.:y & Sons, Inc. 
Canadá.p.69. 



O procedimento de ajuste de dispersividades para prever desenhos de 

concentrações observadas é admissivelmente grosseiro, mas pode levar a 

descrições úteis de transporte de contaminantes. 

Valores de dispersividade longitudinal tão grandes como I 00 m e valores 

de dispersividade transversal tão grandes como 50 m têm sido usados em estudos 

de simulações matemáticas da migração de grandes plumas de contaminação em 

aqüíferos arenosos (PINDER, 1973; KONlKOW & BREDEHOEFT, 1974 e 

ROBERTSON1 apud FREEZE, R. A.; CHERRY, J. A., 1979). 

2.3.1.4 Interpretando os Efeitos de Sorção 

( A sorção refere-se a adsorção e desorção. A adsorção descreve a adesão de 

moléculas ou íons na superfície de grãos no aqüífero. A liberação da tàse sólida é 

chamada desorção. A adsorção causa a diminuição da concentração na fase 

aquosa e o retardamento do transp01te de contaminante comparado ao movimento 

da água. O grau de sorção depende de um número de tàtores, incluindo a 

concentração e características do contaminante, tipo de solo e sua composição, o 

valor do pH da água, e a presença de outros solutos da água. Cada um desses 

fatores podem variar no tempo e espaço, resultando na variação da retardação em 

ambientes naturais., um termo de fonte/poços, representando a proporção na qual 

a massa do soluto é perdida ou adicionada para a fase da solução (massa do soluto 

por volume unitário por tempo unitário), é introduzida na equação de transporte 

para representar sorção (SPITZ, K. ; MORENO, J., 1996) : 

(cC) (êC) (ElC) -::::- = -11 ~ + D~. -.... - - s 
ui ux ox 1 

( 14) 

A equação 14 é uma forma unidimensional da equação de advecção

dispersão para aqüíferos homogêneos, modificados para quantificar o efeito de 

sorção. 

1ROI:IERTSON,J.H (1974). Digital modeling ofr3diacti\•e and dl~mic:~l waste transport in lhe Snake Ri,·er l'lain aquifi:r 
31 the N3lional Reactor Testing Station , ldi\110. li. S. Geol. Sum lf'ater-Supp fy Paper 1423, 84 pp apud FREEZE, R. A . : 
CHERRY, J. A . ( 1979). Growtd•rater. USA. Pr~ntice - llall p.400 
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Expressa dessa maneira, a equação descreve qualquer reação química ou 

bioquímica envolvendo a alteração de contaminante no aqiiífero. Para ser de uso 

prático em aplicações de modelos, o termo fonte/poço deve ser expresso em uma 

forma mais específica. A seguir o termo de reação para sorção e decaimento são 

resolvidos. A taxa de adsorção sobre material sólido quando relacionada a 

concentração na água subterrânea é expressa pela cinética de adsorção. A 

aplicação de reações cinéticas e o modo como a sorção é incorporada dentro do 

termo fonte/poço s depende da proporção entre o tempo de adsorção e a escala 

típica de tempo para fluxo. Se os processos de adsorção são relativamente rápidos 

comparados ao tempo de transporte advectivo de contaminantes, o equilíbrio entre 

concentração adsorvida Ca e concentração dissolvida C pode ser assumido 

(ac/.mrção de equilíbrio) . A relação entre a concentração de um soluto na fase 

adsorvida e na fase aquosa adjacente, em equilíbrio, é chamada de uma iso/erma 

de aclmrção e é expressa como (SPITZ, K. ; MORENO, J. , 1996) : 

Ca = f( C) 

A mais simples relação de equilíbrio que pode ser achada em problemas de 

transp01ie com concentrações relativamente pequenas é a isoterma linear: 

( 15) 

onde: 

Ca = concentração adsorvida medida como massa de contaminante por 

massa de material da matriz seco em [ l]. 

C = concentração dissolvida medida como massa de contaminante por 

volume de água em [ M I L3 
]. 

Kn = coeficiente de distribuição em [e I M ]. 

Para estabelecer o balanço de massa sobre um volume de controle para 

especificar s, considere a massa total de contaminante em um volume unitário de 

aqüífero dado por: 

ilM = C. n + Ca ( I - n) Pb 

onde: 

ilM = massa de contaminante total por volume unitário de aqiiífero em 

n = porosidade total em [I]. 



Pb = densidade do material da matriz seco em [M I L3 
]. 

C = contaminantes dissolvidos em [M I L3
]. 

Ca = contaminantes adsorvidos em (I]. 
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Assumindo massa constante no volume de aqüífero sobre um dado período 

ele tempo, a transferência de massa entre fase dissolvida e adsorvida obedece a: 

(ac) = _ (t - n)ps (X") = s 
at " at 

Depois da substituição de Ca na equação 15, torna-se: 

Depois de poucos arranJOS este termo fonte/poço s para uma isoterma 

linear conduz a equação de transporte unidimensional idêntica a forma da equação 

de acl vecção - dispersão: 

(16) 

Conseqüentemente, a adsorção de equilíbrio descrita pela isotenna linear 

causa um retardamento da migração de contaminante comparado ao transporte 

advectivo com velocidade média de transpo11e. Este retardamento será descrito 

pelo fator de retardamento R., estudado a seguir (SPITZ, K.; MORENO, J. , 1996) . 

2.3.1.5 Retardamento dos químicos 

O transporte de químicos na água subterrânea é normalmente afetado pela 

sorção do material sólido do aqüífero. Deve-se ressaltar que a sorção é 

simplesmente a mudança de massa de um componente químico no sedimento 

sólido do aqüífero. As mudanças na concentração de um químico na água 

subterrânea no local x (=cC /at ) pode ser causada pelo deslocamento de um 

gradiente de concentração (=cC /Bx ), após correções para quantidades que são 

adsorvidas ou desabsorvidas (APPELO,C. A. J. ; POSTMA, D., 1994): 

(a __ c) = -~~( C: J _ s 
d/ X OX I 

(1 7) 
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onde s é uma fonte (desabsorção) ou poço (adsorção) do químico. As 

concentrações adsorvidas podem ser relacionadas com concentrações na água pela 

Lei de Henry: 

:'!_ = K' c D 
( 18) 

K'D é o coeficiente de distribuição (vide tabela 3) que relata a 

concentração adsorvida (s, freqüentemente expressa em mg/Kg para solo seco, ou 

ppm ) para concentração em água (C em mg I 1). Na prática, a maioria dos 

químicos podem ser adsorvidos sobre partículas sólidas de solos ou sedimentos, e 

K'n é então positivo. A distribuição dos coeficientes relata concentrações em 

diferentes unidades, mas é preferível o uso das mesmas unidades, visto que 

quantidades adsorvidas estão obviamente mais relacionadas à concentrações de 

solutos e vice-versa. Um método fácil de realizar isto é expressar todas as 

concentrações sobre uma base total de volume (volume que inclui água de poro e 

material sólido). Isto significa que a concentração da água de poro deve ser 

multiplicada por n, a porosidade, e concentrações sorvidas devem ser 

multiplicadas por p,., a densidade de volume do sedimento (a densidade com os 

poros preenchidos por ar). O resultado é que concentrações adsorvidas também 

podem ser expressas como mg I I ele água de poro, pela multiplicação por (Ph I n). 

O coeficiente de distribuição K'o torna-se aclimensional , e é obtido pela fórmula 

(APPELO,C. A. J. ; POSTMA, D., 1994). 

Onde q é a concentração adsorvida expressa como mg I I de água de poro. 

Quando s é dado em mg I Kg, e C em mg I I, o fator de conversão é, para 

condições médias: 

O termo fonte ou poço pode agora ser expresso pelo coeficiente de 

distribuição em termos ele mudança na concentração do soluto: 

s = (~q) = Kv(C:: ) 
oi x oi x 
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A qual é substituída na equação 17, resultando em: 

(1 + K
0

) --::;---- = _,, -(CC) (CC) 
~ 01 X 0x 1 

(20) 

Para C (x, t) = constante, tem-se pela definição: 

(CC) (cC) dC(x,t) =O= - clr + ---::;---- dt 
ôx oi 

ou 

(ac) (ac) (ox) 
ot x = - ox I àt c 

Substituindo na equação 18 e dividindo ambos os lados da equação por 

(cC /8x), acha-se: 

(1 + K v ~ ~\") = 11 

\ oi c 

A expressão (8x /àt)c representa a velocidade de uma concentração 

constante de um químico e : 

(~~)c= I' c. 

A velocidade de i com relação a velocidade da água é , potianto: 

)I )I 
)/ = = -

Ci I+ K v R 

onde ( I + KD ) = R é o fator de retardamento (quando o coeficiente de 

distribuição é expresso em unidades I I Kg, encontra-se 

R - J +~K · 
- 11 D 

A velocidade dos químicos que são aclsorvidos no sedimento ( Ko > O ) é 

claramente menor que a velocidade do fluxo da água de poros. Isto pode ser 

considerado como um resultado de locais de adsorção que devem ser primeiro 

preenchidos pelo químico para acomodar a distribuição requisitada, além disso, o 

transpotie é possível. Quando a sorção é alta (alto Kn ), mais água com poluentes 

é necessária antes dos locais de sorção estarem totalmente ocupadas, e o 

retardamento aumenta. O uso ele um fator ele retardamento (ou coeficiente de 

distribuição) é atualmente uma opção comum para modelar o transporte de 

poluentes. Químicos poluentes que são sorvidos pelos sedimentos (logo, 

apresentam retardamento) são metais pesados e muitos químicos orgânicos. Um 
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coeficiente de distribuição pode ser estimado para poluentes orgânicos, a saber, 

(APPELO,C. A. 1.; POSTMA, D., 1994). 

Muitos poluentes orgânicos são hidrófobos, que indica que essas 

substâncias têm uma baixa afinidade para solução em água (um líquido polar), e 

preferem soluções com líquidos apoiares. Esses líquidos são prontamente 

ocupados em matéria orgânica de sedimentos. É também observado que a 

tendência em se tornar sorvidos (o coeficiente de distribuição para esses químicos 

orgânicos) está relacionada ao coeficiente de distribuição de químicos entre água e 

um líquido apoiar, como octanol. Este último é também chamado pela química 

analítica de constante de divisão ou coeficiente de extração; o processo de sorção 

do solo é também considerado, por analogia, como um processo de divisão onde o 

poluente hidrófobo se divide entre água e matéria orgânica do solo (CHIOU 1
; 

CHJOU 2
; KARICKHOFF 3 apud APPELO,C. A. 1.; POSTMA, D., 1994). Tais 

dissoluções dos compostos hidrófobos em matéria orgânica é chamada 

convenientemente absorção, melhor que adsorção. 

O coeficiente de distribuição entre água e octanol é obtido em um funil 

separatório. O químico orgânico é introduzido dentro ele um fi.mil contendo água e 

octanol; o fhnil é agitado e as duas fases são coletadas separadamente. As análises 

das concentrações nas fases de água e octanol são dadas Cw e Co , 

respectivamente, elas quais o coeficiente de distribuição Kow = (Cw I Co ), é 

prontamente obtido.Este coeficiente de distribuição está altamente correlacionado 

com o coeficiente de distribuição entre carbono orgânico e água, Koc; 

(KAIUCKOFF4
; SCHW ARTZENBACH & WEST ALe apucl APPELO,C. A. J. ; 

POSTMA, D., 1994). 

KAlUCKOFF 4 apud (APPELO,C. A. 1. ; POSTMA, D., 1994) sugere: 

JogK
0

,. = JogK
011

. - 0.35 

'CHIOU, C.T.; PETERS, I~J. ;FREED,\'. 11 .(1979). A physical l'OIIC\.1>1 of soil-watt'r ~~luilibria for non-ionic organic 
compounds. Science 206, 83 1-832 apud APPELO, C. A. J. ; POST~IA, O. ( 1994). Geochemistry• Groundll"ater and 
l'ollution. A. A. Bnlk~ma. N<th,'flands.p. 341 
2CWOV, C.T. ( 1989). l11corctil:al considerations of partition uptakc of nonionico org;111ic componuds by soil organic 
mattcr. In 13. L. Sawhney and K. 13rown (eds), Reaclions mui mo..ement of organic chemicals in soils. Soil Sei. Soe. A.m. 
Spee. Publ. 22, 1-29 :1pud Al'PELO, C. A. J. ; POST~IA, D. (1994). GeochemisfiJ' Groundwater and Pollrrlion. A A. 
Bnlk.-ma. Ncthcrlands. p. 341 
3KAR1CHOFF, S. \\'. ( 1984). Org;:mic pollution sorption in 31]\latic syl'tems. J. Hydraul. Eng. 110. 7 10-735 apud 1\PPELO. 
C. A. J.; POS"L\IA, O. (1994). Geochemis/lyGroundwaterandPollraion. A. A. Balkema. NL'lht'rlands.p . 341 
1KARICHOFF,S.\V. (1981). Scmi-empirical <"l>l imation ofsorption ofhydrophobic polluants onnatural scdiments ans soil. 
Chemosphere 10, 833·846 apud APPELO, C. A J. ; POST~IA, D. (1994). Geochemistry Groumhrater mui Pollution. A 
A Dalkcmn. N,"therlands.p. 343 
5 SCH\VARTZENUACH, R.P.;WESTALL,J.C. (1985). Sorption o f hydrophobic t race organic compunds in groundwater 
systems. IJ'ater Sei. Tec/mo/. 17, 39-55 apud APPELO, C. A. J. ; POST~IA, O. (1994). Geochemisll)' Ground1roter and 
Pollulion. A. A. Balk~ma . Ncth~lands.p . 343 
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Para os químicos listados na tabela I . Para grupos desses químicos, 

SCHWARTZENBACH E WESTALL 1 apud APPELO, C. A. J.; POSTMA, D. 

( 1994) propôs uma regressão linear da forma : 

(21) 

Valores de a e b são dados na tabela 2. Uma vez que a natureza da matéria 

orgânica em sedimentos de solos e aqüíferos pode variar e, p01tanto, tem um 

efeito sobre o valor de Koc (GARBARINI & LION 2
; CHIOU 3 apud APPELO,C. 

A. J. ; POSTMA, D., 1994), pode ser apropriado o uso, simplesmente, do 

coeficiente de água-octanol como uma primeira estimativa quando os dados 

experimentais não estão disponíveis para o sistema que deve ser descrito. Mais 

valores de coetlcientes de distribuição de octanol/ água e outros dados 

relacionados podem ser encontrados em literatura recomendada por (APPELO,C. 

A. J. ; POSTMA, D., 1994) para orientações na estimativa de propriedades de 

poluentes orgânicos. O log Koc refere-se à divisão entre água e uma fase I 00% de 

Carbono orgânico. O coeficiente de distribuição atual para solo ou sedimento é 

então obtido como: 

K~ =Ko,·f oc 

onde foc é a fração de carbono orgânico . Esta relação é válida quando 

foc > 0.00 I, visto que, de outra forma a sorção sobre sólidos não orgânicos podem 

tornar-se relativamente importante (embora dando somente baixo K0 ; 

KARICKOFF 4 
; CURTIS 5 apud APPELO,C. A. J.; POSTMA, D., 1994). A 

solubilidade elo composto orgânico (sólido) na água e um outro parâmetro tem 

sido sugerida visando estimar o coeficiente de divisão de carbono orgânico. 

Muitos compostos de interesse ambiental tendem a exibir isotennas lineares de 

sorção para concentrações menores que a metade de sua solubilidade na água. 

1 SCH\V ARTZENRACI I. R.P.:WESTALL.J.C. ( 1985). Sorption of hydrophobic lrnc~ organic compunds in groundwatcr 
sy.tl!ms. lVatcr Sei. Teclmo/.17, 39-55 apud A PPELO, C. A. J.; POST~IA, O. ( 1994). Geocllemistry Grouml..-ater mui 
Po/111/ion. A. A. Balkcma. Nctherlands.p. 343 
2GAI3AR INI, O.R.; LION,L.\\'. ( 1986). tnnuenc~ of lhe nalur.: soil organics on lhe sorption of tolncn e and 
trichlorocth ylenc. EnvironSci.Tecllnol. 20, 1263-1269 ;1pud APPE LO, C. A. J. ; POST~IA, D. ( 1994). Geocllemistry• 
Groundu·ater mui Pollution. A. A. Halkema. Ncthc'rlands.p. 343 
1CIIIOU, C.T.; KILF.,O.E.;BRINTO:-I.T. I. ;~ IALCOL}. I,R . L.;LEENHEERJ.'; }. JacCARTHY,I'. ( 1987). A compamtion of 
\\'ater solubility cnhanc.:ments o f organic solntes by aquat ic hum i c materiais and rommercial humic acids . J::nviron. Sei. 
Teclmol. 2 1, 123 1-1 234 apud APPELO, C . A. J. ; POST}.IA, D. (1 994). Geocllemisll)' Grounrllrater anel Polllllion. A. A. 
Balkcma. Ndhc'rlalld$.p. 34.l 
1KAIUCHOFF, S. \V. ( 1984). Organic pollution sorplion in aquatic systems. J. Hydraul. Eng. li O, 710-735 npud 1\PI'ELO, 
C . A. J. ; POST}.IA, O. ( 1994). Geochemistry• Ground~raler and Pollulion. A. A. Ralkema. Nethcrlands.p . 343 
5ClJ RTIS,G.P.;REINHARD, H ;ROI3ERTS,P. V. ( 1986). Sorption ofhydrophobic rompounds by sediments. In J.A. Oavis 
and K.F. llayes (eds), Geochemical processes at minem / sw:faccs. Adv. Chem. s~'fic-s, 323, Am. Chcm. Soc., l 9 1-216 apud 
APPE LO, C. A. J. ; POST}.IA, O. ( 1994). Geocllemistry• Growullrater and Polllllion. A. A. 13alk.:ma. Nctherlan ds.p. 343 
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Os exemplos incluem diversos hidrocarbonetos alifáticos halogenados, 

hidrocarbonetos aromáticos poli nucleares, e benzeno. Alguns desses constituintes 

dissolvidos podem ser ads01vidos por alguns tipos de solos na zona saturada do 

aqüífero, mas podem ser des01vidos pela recarga de água relativamente 

limpadora. 

Tabela 1 - Coeficiente de partição para octanol - água <Kow) e orgânicos 
carbono - água <Kor) (traduzido). Fonte: APPELO, C. A. J.; POSTMA, D. 
(1994) 
Compo!'to Log Ko-.. Log~ Composto Log~., l .og K« 

3 - meti! d oroantraquinona 6.42 6.09 Corbonntos 

Diben zo(n,h] anlraquinona 6.50 6 .22 Cloropropano 3.06 2.77 

7, 12·dimetilb..,lzoantraquinona 5.98 5.35 Carbamidas f .. "nílicas 

Tetmc~no 5.90 5.8 1 Dicarbamida 1.97 2 .60 

9-mctilantrac~no 5.0 7 4.7 1 Licarbamida 2.1 9 2.9 1 

Pireno 5.18 4.83 ll lonoclnrJmida 1.46 2.00 

F .. ,lantrcno 4.57 4.08 Fluormetícarbnmida 2.34 2.24 

AntraC\.'110 4.54 4.20 Compostos mistos 

NnJlaleno 3.36 2.94 13Hdih<l1ZOI.':lfbazol 6.40 6.02 

1Jl,1Ze110 
___ 2. 11 

1.78 2,2 bioquinolina ·1.3 1 4.02 

I ,2-dicloroetano 1.45 1.51 Diben zotiof~nol 4.38 4.05 

I, 1,2,2-tetracloroetano 2.39 1.90 Acctotenona 1.59 1.54 

I. I, l ·tricloro<.'tano 2.47 2.25 

T <.'traclo roetil e~1o 2.53 2.56 

·1 HCII 3.72 3.30 

a IICH 3.8 1 3.30 

fl HCII 3.80 3.30 

1.2-diclorobdlZ<.'l lo 3.39 2 .54 

ppDDT 6.19 5.38 

lllet.óxicloro 5.08 4.90 

22'44 '66'PCD 6.34 6.08 

22'44'55'PCD 6.72 5.62 

Cloro·H riazinas 

Alra7ínas 2.33 2.33 

Propazinas 2 .94 2.56 

Simazinas 2.16 2. 13 

Trieta7ÜH1S 3.35 2.74 

lpazinas 3.94 .1.22 

Ciannzit1as 2 .24 2.26 

Tabela 2 - Estimativa de Kor e de Kow pela expressão log Kuw = a. log Kor + b 
(traduzido).Fonte: APPELO, C. A. J.; POSTMA, D. (1994) 
Codicicnte d.: Reo,r.:ss:1o Coefi cie11te d.:: corrclaçiio 
a b 
0.544 1.337 0.74 
1.00 -0.21 1.00 

0.937 -0.006 0.95 
1.029 -0. 18 0.9 1 
1.00 ·0.317 0.98 

Nilmcro d.:: compo~tos 
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19 
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13 

T ipo do f!Uímiru 

Compostos químicos da agricultura 
Hidrocarbonetos aromáticos 
policíclícos 
Trin7inas, nitronnilinas 
Jkrbicidas, inseticidas 
Compostos aromáticos 
het.erocíclicos 
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Co.:licic'1lh! d<! R~~~lo Co.:Ho:ic'1lle d<! corrdaçilo Número de .:ompol-los Tipo do quím ko 
a h 
0.72 0.49 0.95 13 Carb;unidas fc'1lilic':ls sub~ituidas e 

0.52 0.64 0.84 30 

Uma correlação existe entre Kow e a solubilidade Sw , e pode ser 

aproximada pa ra muitos orgânicos como: 

log K
0

,.. = 5 - Ü.67 Jog S
11

, (22) 

onde Sw é expressa em [mmol/1] (CHIOU 1 apud SPITZ, K. ; MORENO, J. , 

1996). Uma vez que Kow se relaciona com a solubilidade, uma relação similar a 

equação 13 pode ser definida entre Koc e solubilidade: 

Jog Koc = a+ blogS,.. (23) 

Relações empíricas baseadas nas equações 2 1 e 23 estão combinadas nas 

tabelas 4. Em vista de um alto número de orgânicos, não existe nenhuma relação 

universal entre Koc e Kow, ou solubilidade. 

No software APlDSS, as seguintes relações são utilizadas : 

logKoc = log Kow - 0.32 

JogKoc = 4.5 - 0.75 JogS
11

• 

2.3.1 .6 Decaimento 

Nem todos contaminantes são adsorvidos ou desorvidos seguindo o 

princípio de reações rápidas. Reações que são relati vamente lentas em 

comparação com o tempo de trânsito médio de contaminantes são descritos pela 

cinética. Reações de primeira ordem seguem a relação: 

(:~) = - 2C 

onde À é a constante de decaimento em [T 1
]. A equação acima é idêntica 

ao termo fonte/poço na equação abaixo: 

E, portanto, a equação de transpot1e unidimensional incluindo a reação de 

primeira ordem é: 

1CIIIOU, c : r.;PETERS,L.J.;FREED,V. H. (1979). A physical conc.:pt of soil-wutc"'' C:!Juilibrium for nonionic c.:ompounds. 
Science 206, 831 -832 apud SPJTZ. K.: MORENO, J .. (1996). A Practic':ll Guide to Groundwater and Solutc Transpor! 
~ !ode l ing. Jo/m Wiley & Sons. inc. Canadá.p.69. 



'I 

37 

(ac)=-~( ac)+ DL( alcJ - J.c 
81 R ox R ox2 

(24) 

Reações de pnmerra ordem são também aplicadas para descrever 

decaimento e/ou simples processos de degradação: 

onde : 

J. = In 2 

~12 

C = concentração no tempo tem [MIe] ; 

Co = concentração no tempo O (concentração inicial ou concentração da fonte) em 

[M /L3
] ; 

À = constante da taxa que caracteriza decaimento em [T" 1
]; 

T112 = meia-vida de isótopas radioativas ou de contaminante degradado em [T]. 

PTET & Sl\ITEENTS 1 apud SPITZ, K.; MORENO, J., 1996 determinou em 

observações de campo que o benzeno o etilbenzeno e xileno possuem meia-vida 

longa. WILSON 2 apud SPITZ, K. ; MORENO, J. , 1996 determinou em estudos de 

incubação de solo que o tolueno, possui meia vida de 126 dias. 

No entanto as dadas meias-vidas de orgânicos são somente estimativas 

brutas. A degradação real irá depender de numerosos fatores específicos de 

campo. As reais meias-vidas para orgânicos no solo e água subterrânea 

relacionam-se com um grande número de fatores ambientais e, entretanto não são 

necessariamente representativas de uma real persistência de compostos orgânicos 

dentro de um aqüífero. Quando a meia-vida de um composto é denominada 

"longa", nenhum decaimento evidente de concentração foi observado durante o 

período de observação. 

1PlET,U.J.; SMEENTS, G.H~I. ( 1985). Bdoavior of orgm1ic polluanls in pretreat.:d Rhinc wat~ during dune 
inliltration.Growrc/ll'arer Qualily, eds. By C. H. Ward á ai. New York: \Viley,pp . \22- 144 apud SPlTl , K:, ~IORENO, J., 
( 1996). A Practical Guide to Grormdll"a/er and Solllle Transpor/ .1/odeling. Jolm Wiley & Sons, Inc. Canadá.p.69. 
2\VII.SON,B.H.;S ~IITHG.B . ; REES,.I.F. (1986). lliotransformations of sele~ted alkylbmzmes and halogenated aliphatic 
hydrocarbons in mcrh:mogenic aquifi:r matcria ls: A microcosom !'tudy. Environ. Sei. Teclmol. 20,997-1002 apud SPITZ, 
K.: MORENO. J.. (1996). A Practical Guide to Groundwater and Solutc Tram:port ~lodeling, Jolm ll'iley & Sons. Inc. 
Cmradá.p.69. 
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Tabela 3- Valores de K0 para orgânicos( traduzido). Fonte: SPITZ, K.; 

MORENO, J., 1996 (Modificado). 

Areia média, glacio- 0,031 0,057 

fluvia 

(foc = 0,000 17) 

Areia de 0,079 0,157 

granulometria fina a 

média, glacio - fluvial 

(foc = 0,00023) 

Areia f ma, glacio - 0,05 1 0,072 

fluvial 

(foc = 0,00026) 

Areia fina a média, 0,07 0,072 

glacio - fluvial 

(foc = 0,00028) 

Areia fina a média , 0,885 4, 152 

glacio - glacial 

(foc = 0,0006) 

Areia média, glacio - 0,15 0,289 

fluvial 

(foc = 0,00065) 

Areia de 1,8 8,296 

granulometria fina , 

glacio lacustre 

(foc = 0,00 I 02) 

Si lte, lacustre 0,092 0, 199 

(foc = 0,00 108) 

Nota : Os valores de Ko também podem ser estimados das equações dadas na tabela -L 

Tabela 4 - Relações empíricas de Koc (traduzido). Fonte: SPITZ, K.; 

MORENO, J., 1996 (modificado). 

Equações empíricas pela qual Koc pode 

ser estimada de Kow. 

log (Koc )= I ,000 log (Kow) - 0,2 1 

O, 11 9 

0,383 

0, 190 

0,26 1 

7,536 

0,805 

11 ,976 

0,569 



Equações empíricas pela qual Koc pode 

ser estimada de Kow. 

log (Koc )= 0,544 log (Kow) + I ,3 77 

log (Koc )= 1,029 log (Kow)- O, 18 

log (Koc )= 0,940 log (Kow) + 0,22 

log (Koc )= 0,989 log (Kow) - 0,346 

log (Koc )= 0,937 log (Kow) - 0,006 

log (Koc )= 0,720 log (Kow) + 0,49 

log (Koc )= 1,000 log (Kow) - 0,317 

log (Koc )= 0,524 log (Kow) + 0,618 

log (Koc )= 0,830 log (Kow) + 0,3 

ln(Koc )= ln(Kow) - 0,7301 

(Koc )= 0,63 log (Kow) 

Equações empíricas pela qual Koc pode 

ser estimada de Sw. 

log (Koc )= 3,803 - 0,557 log (St) 

log (Koc )= 0,440 - 0,540 log (S2) 

log (Koc )= 3,640 - 0,550 log (S3) 

log (Koc )= 4,273 - 0,686 log (S3) 

log (Koc )=3,950 - 0,620 log (S3) 

Equações empíricas pela qual Ko pode ser 

estimada de Koc. 

Kn = Koc. foc 

Nola : 

39 

Koc = coclicienlc de ctivis;lo de carbono orgâtúco enlre carbono orgânico de 
solo e água; 
Kw = coelicienle de ctivisiio oclanol - água; 
S1 =solubilidade do composlo na água em Jnunoles I IJ ; 
S2 = solubilid1de do composlo na ;ígua em Jfraç;lo molar]; 
S3 = solubilid1de do composlo na água em Jml I gl: 
K0 = coeficienle de ctislribuiçüo de adsorç<lo em [ntl I gj; 
foc = fraç<lo de carbono orgâtúco no solo [ g I g]. 

Uma vez que reações de primeira ordem são lineares e não mudam as 

características da equação de transpo1te, elas podem ser facilmente constmídas 



40 

dentro ele simulações de transpo11e. Valores ele concentrações obtidos sem 

considerar decaimento são simplesmente multiplicados pelo fator exp (-À I t), 

onde t é o tempo para o qual concentrações têm sido calculadas. Os processos ele 

degradação decrescem a fonte de contaminação com o tempo. 

Tabela 5 - Características dos principais poluentes (traduzido). Fonte: 

SPITZ, K.; MORENO, J., 1996 (modificado). 

Poluente Densidade em Viscosidade Solubilidade log Kow Pressão de vapor Coeficiente de 

cinemática em [ppm] em [I] [mm Hg] Henry em 

em [cp] [atm. m3 I 

moi] 

Benzeno 0,879 0,6028 820, 1750 

Etilbenze 0,866 0,678 140 

no 

Tolueno 0,867 0,552 470 

1,95 -

2, 13 

3, 15 -

3,24 

2,69 -

2,89 

60,0 

7 

lO 

2,67 - 5,3 10"·' 

57 - 6 6 10"3 , , 

5 7 10"3 , 

Nota : A maiorin das propriedades s;lo em aproximadnmente 20° C. A maioria desses parâmetros 
foi medida na água pura e podem não ser apropriados para as condições nmbicntais investigadas. 

2.3.2 Formulação da Equação de Transporte Geral 

Aqui, a equação governante unidimensional da migração de um 

contaminante em um sistema de aqüífero subterrâneo é estendida ao regime de 

transporte tridimensional. A equação diferencial parcial ele segunda ordem 

descrevendo o transporte de contaminante é (SPITZ, K. ; MORENO, J ., 1996) : 

(25) 

onde: 

Ca= concentração adsorvida calculada como massa do contam.inante por 

massa da matriz seca do material; 

n = porosidade total ; 



~-

Ps = densidade do material seco da matriz em [M/L3
]; 

A. = constante de decaimento em [T1
] 

-li 

A série ele equações diferenciais que permitem o estudo de transpot1e de 

contaminante em um dado sistema de aqüífero é uma combinação de três tipos de 

equações: 

• equação de fluxo de água subterrânea; 

equação do transporte de contaminante; 

• equações auxiliares relacionando características fí sicas do aqüífero 

subterrâneo para concentração de contaminante. 

Como um exemplo a propagação de contaminação de hidrocarbonetos 

densos em um aqüífero permeável de rochas fraturadas é apresentado 

esquematicamente na figura 9. 

QU II'11CO S DISSOLVI DOS: 
MODELO DE ADVECCAO - DISPERSAO 

Q UII'11COS NA ROO-IA POROSA 
FRAnJRN>A : 1\IODaO DE FRAnJRA 
D ISCRETlZADO 

QUINICOS NA FASE LIQUIDA : 
1\lOOB O 1'1l JL T IFAS ICO 

Figura 9 - Espalhamento de hidrocarbonetos densos como uma 

combinação de vários mecanismos de transporte (traduzido). Fonte : SPITZ, 

K.; MORENO, J. (1996) 
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2.3.3 Desaparecimento difusivo de NAPLs em meios fraturados 

Cálculos teóricos para fluxos difusivos unidimensionais para fraturas 

simples, de placas paralelas usando valores típicos de parâmetros de meios 

geológicos porosos fraturados demonstram o conceito do tempo de 

desaparecimento da fase imiscível, o qual é o tempo requisitado para um dado 

volume de um líquido imiscível em uma abertura específica desaparecer desde sua 

chegada na fratura. 

O volume de espaços vaztos em meros geológicos proporcionado por 

fi·aturas é geralmente muito pequeno, variando de 10·2 a 10·5 (I a 0,00 I%) quando 

comparado a porosidades da matriz a qual varia de 30 a 70% para depósitos 

argilosos e 5-25% para rochas sedimentares (FREEZE & CHERR Y, 1979). 

Portanto, um dado volume de DNAPL vazado em um meio fraturado tende a 

expandir, difundir lateralmente e penetrar muito mais profundamente dentro da 

subsuperfície, deste modo contaminando um volume muito maior de material 

geológico que seria o caso de um mesmo volume derramado a um meio poroso 

granular (FEENSTRA & CHERRY 1 apud CHERRY, J. A. ; GILLHAM, R. W.; 

PARKER, B. L. , 1994). 

Com químicos dissolvidos na água em uma fratura, um gradiente de 

concentração é estabelecido entre a fi·atura e a água de poro imóvel, causando 

transferência da fratura a matriz pela difusão molecular. No estudo apresentado 

por CHERRY, J. A. ; GlLLHAlv1, R. W.; PARKER, B. L. , 1994, o modelo 

conceitual para transporte de soluto inclui a difusão como um processo 

importante. Através da aplicação de um modelo matemático unidimensional, 

demonstra a influência da transferência difusiva de massa sobre a persistência de 

solventes cloratados de fase imiscível em meros porosos fraturados, 

especifica mente, depósitos argilosos não litográficos e rochas sedimentares 

fraturadas. Embora trate sobre químicos DNAPL comuns; entretanto, muitas das 

conclusões podem ser também aplicadas a químicos comuns de LNAPL tais como 

solventes não cloratados e hidrocarbonetos de petróleo, incluindo gasolina. 

1FEENSTRA,S.;CHERRY,J.A . ( 1988). Suhsurlàc..: contamination hy cknsc non-aqueous phasc lilruid (DNAPJ.) 
dJcmicals. Prescnted a\ the lntcmatiOIIal Gro\111dwater Symposium, lnternational, lntemati011al Assoe. o f Hydrogeolog,ists, 
llalifax, Nova Scot ia, ~ lay 1-4 apud CHERRY, J. A ; GILLHAI\1, R. W.; PARKER. 8 . L. (1994). Diflhsi,·c 
Disappe:~rancc o f inmúscihlc - phase org;mic li1111ids in fractur.-d geologic media. Ground water. V.32, n.5, p. 805-!<20, 
s,·11t - Oct. p.808 
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Considerando que o espaço vazio pertencente às fraturas é tipicamente 

muito pequeno, um pequeno volume derramado ele líquidos em fase imiscível 

dentro ele um meio fraturado irá difundir extensivamente e eventualmente ocupar 

um grande volume do meio. Um resultado é que a fase de NAPL exibe uma 

grande área superficial à proporção ele volume. A dissolução ele químicos em fase 

imiscível dentro camadas adjacentes de água cria um gradiente de concentração 

na fase aquosa diretamente das fraturas dentro da matriz. A capacidade de a 

matriz acumular químicos na fase dissolvida e sorvida pode exceder a capacidade 

da fratura acumular o líquido em fase imiscível. Portanto, o potencial existe para o 

líquido em fase imiscível na fratura para desaparecer pela dissolução e posterior 

difusão (CHERRY, J. A.; GJLLHAM, R. W.; PARKER, B. L., 1994). 

O DNAPL migra através da zona não saturada e saturada devido a 

gravidade e gradientes de pressões, e escoa-se à saturação residual de acordo com 

relações de pressões capilares. Líquidos orgânicos imiscíveis são geralmente 

considerados como fluido "molhante" com relação ao ar e não "molhante" com 

relação a água. Dependendo do tamanho da fratura, espaçamento das fi·aturas e 

quantidade de DNAPL da poça que foi preenchida pelo DNAPL na fi·atura, a 

capacidade de armazenamento da matriz pode ser insuficiente para permitir 

completo desaparecimento da fase imiscível por toda as regiões do sistema de 

fratura, ainda sobre longos períodos de tempo. O período de tempo real para 

desaparecimento da fase imiscível depende de propriedades de ambos materiais 

geológico e químicos (CHERRY, J. A. ; GJLLHAM, R. W.; PARKER, B. L., 

1994). 

,•,t O HUtA OA fR A.Tl.RA 

~ .. ~~ 
~i' 

lSSOL VIDO SOM. y V() 

·-·~<~~:.".., }--: 
Í ~.. . . 

.. 
,.cti"C "' •• • • rG'f.-.•r-J..to • · ., 

Figura 10 - Uma fratura lisa, de placas paralelas representando o modelo 

fisico para a solução annlítica unidimensional usada para cálculo da 

transferência química de massa da fmtura dentro da matriz porosa devido à 

difusão e divisão orgânica química para sólidos da matriz (traduzido). Fonte: 

CHERRY, J. A.; GTLLHAM, R. W.; PARKER, B. L., 1994. 



2.3.3.1 Solução Analítica para o caso de fraturas simples 

Uma solução analítica para difusão unidimensional de massa de químico 

da superficie da fi·atura dentro da água de poro da matriz foi usada por CHERR Y, 

1. A.; GlLLHAM, R. W.; PARKER, B. L., l 994 para calcular tempos de 

desaparecimento de fluidos imiscíveis (NAPL) para componentes simples de 

NAPLs. O modelo conceitual usado para solução analítica está apresentado na 

figura 10. Uma simples fratura paralela tem líquido em fase imiscível presente 

como líquido não molhante e água como líquido molhante. O tluxo ele massa do 

químico da superfície da fratura dentro da matriz porosa é descrito pela primeira 

Lei de Fick na forma unidimensional: 

(26) 

Onde qo é o tluxo de massa clifusivo na massa por unidade de área do 

meio poroso por tempo [ M I L 2 
] , n é a porosidade da matriz [-] , DE é coeficiente 

de difusão efetivo para espécies químicas em meio poroso pat1icular [ L2 I t ] , C é 

a concentração do soluto na fase aquosa [ MIe ], e êC I 8x [ M I L3 I L] é o 

gradiente de concentração do químico (ou força-guia) na direção da difusão. A 

Segunda Lei de Fick para soluto sorvido pode ser escrita: 

(27) 

onde R é o fator de retardamento [-] o qual relata a sorção aos só I idos da 

matriz. A equação J é avaliada do conhecimento de C (x,t) obtida pela solução da 

Segunda lei de Fick (equação 27). Este procedimento proporciona a equação elo 

fluxo de massa difusiva por área superficial unitária na superficie da fratura (x=O) 

em qualquer tempo [t]: 

(RD; 
q0 (0,1) = nS .. ·y----;;t (28) 

Integrando a equação 28 sobre o período de tempo de interesse fornece-se 

a massa total difundida dentro ela matriz por unidade de área da face da fi·atura 

(M1) . Essa solução é multiplicada por dois para relatar a difusão ocorrendo em 

ambas direções x: 
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M, = "];
4 ~RDé't (29) 

A massa de químico na matriz consiste de massa dissolvida na água de 

poro mais smvida aos sólidos da matriz. Para químicos orgânicos hidrófobos, a 

divisão de equilíbrio entre fases aquosas e sólidas é comumente descrita usando o 

coeficiente de distribuição Ko [e/M], o qual assume a sorção para ser 

instantânea, linear, e reversível. Para estes compostos Ko é comumente estimado 

usando o coeficiente de fração de carbono orgânico Koc [e IM] para o químico 

de interesse e fração de carbono orgânico foc [-] na matriz porosa quando foc é 

maior que 0,001(SCHWARZENBACH & WESTALL 1; KARICKHOFF 2
; 

KARICKHOFF 3
; KARlCKHOFF 4 apud CHERRY, J. A.; GILLHAM, R. W.; 

PARKER, B. L. , 1994). Usando este caminho, R é a constante para uma 

combinação particular químico - meio poroso e é dado por: 

(30) onde 

(31) 

e Pb é a densidade de volume seco [Mie]. Além disso, a habilidade de um 

químico particular so1ver sólidos é considerada para ser dominada pelas 

interações hidrófobas; portanto valores de Koc para químicos pode ser estimados 

usando propriedades químicas comuns descrevendo sua afinidade para água ou o 

coeficiente de divisão (Kow ) (KARICKHOFF 4 apud CHERRY, J. A. ; 

GlLLHAM, R. W.; PARKER, B. L., 1994). O Koc para um químico particular 

pode ser obtido da correlação inversa com solubilidade aquosa na forma geral 

proporcionada por: 

logKoc = -alogSw + b (32) 

1SC11 AWARZENDACH, R.P.;\VEST ALL,J. (1 984). Tran"J1011 of nonpo1ar organic componnds from surfacc water to 
groundwater: Laboratory sorption studics. Environm<'ntal Sciertcc and Technology. V. 15. pp. 1360-1367 apud CHERRY, 
J. A. ; GILLIIAI\1, R. W.; PARKER. D. L. ( 1994). Diffitsi\·e Disappearancc of immiscible - phase organic liquids in 
fmctured g~ologic m<!dia. Ground tratar, V.32, n .5, p. R05-R20, S<'!JI Oc1. p. 808 
2KARICKIIOFF,S.W.;BROWN,D.S. ;SCOT r; r.A . ( 1979). Sorption of Ilydrophobic polluants on natural sedimcnts. 
Water Researcll. V. IJ, pp.241-248 apud CIIERRY, J. A ; GILLIIA.\1, R. W.; Pr\RKER, B. L. (1 994). Diffitsive 
Disappearan.:e o f inuniscible - phase organic liquids in fractur..:d geolo!\ic media. Grormd u·trter, \'.32, n.5, p . R05-820. 
Sept - Od .p. 808 
3 Kt\RJC KHOFF,S.\V.(I981 ). Scmi-entpiric-al <:>timation of sorption of hydrophobic polluants on natural sediments aml 
soils. Chemosphere. V. 10, pp.R33-84G apud CHE RR Y, J. A. ; GILLIIAI\1, R. W.; I'ARKER, B. L. (1994). Dillit sivc 
Disappearance o f immiscihlc - phasc organic liquids in fracturcd g~'Oiogic media. Grottnd trater, \'.32, n.5, p. 805-820, 
Sept - Oct.p. R08 
1KAJ{)C KHOFF,S.\V.(I984). Organic polluant sorption in aquatic sy"-ems. Joumal of llydrattlic t:ngineering. \'. 110, 
pp.707-7J5 apud CHERRY, J. A : GILLH J\.\ 1., R. \V.; PARKER, B. L. (1994). Dillits i\·e Disappearancc o f inuniscible 
phasc org;mic liquids in frac1ured geolngic media. Ground WIJ /er, \'.32, n.5, p. 805-R20, Sept - Oct.p. R08 



• I 

46 

O fator de tortuosidade aparente relacionando o coefic iente de difusão 

livre-solução ao coeficiente de difusão efetivo em um meio poroso (t = DE I Do 

onde 0,0 < -r < I ,0). lsto é útil em muitos casos porque coeficientes ele difusão 

calculados estão raramente disponíveis. Alguns desses métodos de estimação para 

meio geológico poroso são apresentados por DULLIEN, 1992 ; LERMAN, 1979; 

e MTLLlNGTON & QUIRK 1 apud CHERRY, J. A. ; GlLLHAM, R. W.; 

P ARKER, B. L. , 1994, onde o fator de tortuosiclade aparente é diretamente 

relacionado a porosidade da matriz na forma geral: 

(33) 

e va lores para o expoente p varia ent re 1,3 e 5,4 e depende do tipo do 

meto poroso. Porosidades mais baixas resultam em valores de tortuosidacle 

menores e coeficientes de difusão efetivos menores. Pot1anto, est imativas para DE 

podem ser obtidas da porosidade e coeficientes de difusão ele li vre-solução estão 

mais tàcilmente disponíveis e medidos. 

Coeficientes de difusão efetivos calculados para o benzeno e casos de 

tipo- argila, rocha sedimentar, e granito estão listados na tabela 6 : 

Tabela 6 - Coeficientes de difusão efetivos (DE = 't Do ) para o benzeno 

usando valores representativos de tortuosidade para tipo - argila, tipo 

~1 renito I xisto, e tipo- granito (20° C) (traduzido). Fonte: CHERRY, J. A.; 

GTLLHAIVI, R. \V.; PARKER, D. L. (1994) 

Químico Do 1';ugila T ar~nito1xi5to TgTJ.nito 

(em:: I s) 0,33 0, 10 0.06 

DCM 12.4 . 1006 4, 1 . 1006 1,2 . 1006 7.4 . w·' 
TCE 10.1 . 10-Q 3,3. 10-Q 1,0 . 10-Q G,O. 10'7 

PCE 9,4 . 10-Q 3, I . 10-Q 9,4 . 10-Q s.G. w-7 

1:\li LLJNGTON, R . .J. ;QUIRK,J.P. (196 1). Penncoabi lity ofporous solids. Trnns. Famday Socicty. \'. 57, pp. 1200-1207 
apud CII ERRY, J. A. ; GILLII A:\1, R. \V.: PARK ER, B. L. ( 1994). Dini1sin~ Disnpp.~ran.x ofinunisciblt! - phasc organic 
liquids in frncturo.>d g~ologic media. Ground water. \'.32, n.5. p. 805-820. Sept - Oct.p. 808 
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Químico Do <.lrgll• Tan,'nit<"'·' j;fo <granito 

( cm2 I s) 0,33 0, 10 0,06 

1,2,4 - TCB 5,3. 1006 1,7. 1006 5,3 . 1006 3 2 w·' ' . 
Benzeno 10,2. 10-6 3,4 . 10-6 1,0 . 10-6 6, 1 . w·7 

Ciclohexano 8,4. 10'6 2,8 . l0-6 8,4. 10'6 5,0. 10"7 

Nota : valores de Do pam o benzeno de Bonoli & Witherspoon (1968), c <.usil• ' ""'nito'hlilO ,<granito, 

são tortuosidades pam tipo - argila, tipo -arenito I xisto, e tipo - granito. respectivamente. TCE -
tricloroetileno; PCE- tetmcloroetilcno; DCM - dicloromctano. 

Líquidos leves em fase não aquosa (LNAPL) são também contaminantes 

ele subsuperficie comuns e incluem misturas químicas tais como gasolina. Esses 

líquidos orgânicos imiscíveis estarão presentes no meio poroso fraturado ou acima 

da superficie ele água . Tempos de desaparecimento para líquidos orgânicos 

parcialmente imiscíveis incluindo NAPLs (LNAPLs) dentro dos blocos de matriz 

saturados por água podem ser calculados usando a equação 29 ou estimados das 

figuras ll a e li b baseados em seus valores individuais de solubilidade aquosa. 

Tempos de desaparecimento calculados diferenciariam por somente pequenas 

mudanças nos coeficientes de difusão efetivos para o quítnico de interesse depois 

que valores calculados de DE são esperados para serem similares (dentro da ordem 

de magnitude de metade ou menos) como indicado na tabela 6 para dois 

exemplos de compostos LNAPL : benzeno e ciclohexano. 

100 

~t...f • Foe 

t'Cll~ ... 
(!TMI"'T,._lfQI) 

(b) 

Figura 11 - Quantidade de líquidos orgamcos de fase imiscível 
perdida expressa em termos de fase imiscível em aberturas de fa·aturas 
equivalentes como urna função da solubilidade de DNAPL na água para 
tempos selecionados (traduzido): (a) tipo-argila com nenhuma sorção (R = 1); 
(b) tipo-arenito I xisto com nenhuma GILLHAM, R. W.; PARKER, B. L., 
(sorção, R = 1). Fonte: CHERRY, J. A. (1994). 
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Em materiais geológicos, tais como argilas fraturadas ou depósitos de 

siltes e arenitos fraturados, aluviões a xisto, o modelo prevê o desaparecimento de 

solventes em fase imiscível de fraturas, tendo aberturas representativas, dentro de 

dias a poucos anos para depósitos argilosos não litifícados, e dentro de uns poucos 

anos a décadas para rochas sedimentares fraturadas com aberturas pequenas a 

moderadas. 

Em meios fraturados porosos, a fase não aquosa move-se através das 

fraturas e é excluída da matriz porosa pelas forças de capilaridade.KUEPER & 

MCWHORTER1 apud CHERRY, J. A.; GlLLHAM, R. W.; PARKER, B. L., 

1994, notaram que a zona de DNAPL preenchendo uma fi·atura vertical teria uma 

extensão muito maior que um reservatório de mesmo volume ocupando um plano 

base ou outro contato horizontal, e logo a diferença de pressão entre DNAPL na 

fratura e água adjacente será maior que a diferença ele pressão entre uma poça 

horizontal e a água aos arredores. Conseqüentemente, uma vez que DNAPL entra 

em urna ft·atura , ele irá ganhar a habilidade de entrar em fi·aturas de aberturas 

menores e continua movendo-se descendentemente até que seu progresso seja 

bloqueado por uma abertura muito menor. 

Quando o DNAPL descende dentro ele fi·aturas, ele dissolve na fase aquosa 

e difunde dentro da matriz aos arredores. O processo é apresentado 

esquematicamente na figura 12. 

Durante as duas décadas passadas, rochas de baixa permeabi lidade têm 

ganhado atenção como potenciais barreiras naturais contra o transporte de 

poluentes de locais potencialmente poluidores. Entretanto, embora a porosidade 

primária e permeabilidade dessas rochas sejam extremamente baixas, fraturas, 

un iões , e outras descontinuidades podem formar caminhos para o fluxo rápido de 

água e migração de solutos, causando a ameaça do escape de contaminantes de 

locais potencialmente poluidores. Esses condutos , ativos e interconectados , 

podem transmitir contaminantes da superfície de terra à água subterrânea em uma 

proporção muito mais rápida que a migração de contaminantes através da zona 

permeável vadosa. 

1KUEPER,D.H.;lllcWHORTEH,D.B.(I 991 ). 1l1<l bchavior of den~<', nonaquous pha~<' lictuids in fractur.:d clay :md rock. 
Grormdwoter.v.29, pp. 7 16-728 apud CHERRY . .l. A : GILLIIAl\1, R. \V. ; PARKER, B. L. (1 994). Difli1sive 
Disappearanc~ o f inuuiscible - phas.: organic liquids in fml~urcd g<'ologic m.:dia. Grow rd 1rater, \'.32. n.5, p. 805-820, 
Scpt - Od .p. 8 16 
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Além disso, pequenos volumes de água subterrânea contaminada podem expandir 

sobre porções grandes da subsuperficie devido a pequena capacidade de 

armazenamento dessas descontinuidades. 

Figura 12 : llustração esquemática do charco de DNAPL dentro de umn 

fratura, dissolvendo, e difundindo dentro da argila ao longo da fmtura 

(traduzido). Fonte: ROSS, B.; LU, N. (1999) 

2.3.4 Migração dos Combustíveis no Solo 

I Os quatro fenômenos físicos principais que controlam a migração de 

compostos orgânicos no solo, carreados pelo escoamento de água são: 

• advecção;dispersão; 

• adsorção e retardamento; 

• transformações químicas e biológicas. 

A advecção pelo fluxo da água realiza o transporte dos solutos. Um 

espalhamento da pluma de contaminação ocorre nesta trajetória devido a 

dispersão hidrodinâmica, composta pela dispersão mecânica do soluto entre os 

poros do aqüífero e pela difusão molecular:..\ 

L Hidrocarbonetos provenientes da gasolina são contaminantes não 

conservativos, sujeitos à sorção e ao retardament~OLIVElRA, 1992). 
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Tabela 7 - Resumo dos guias para qualidade de água potável e 

comportamento de contaminantes orgânicos no solo. Fonte :FOSTER (1993) 

Recomendações O~IS 

Gnia(pg / I) Crik'rio 

Hidrocarbonetos lO OG 

nlil[ít icos 

Fenóis 0,5 OG 

Ik nz<'llo lO IIS 

Tolncno . -
Poli.,romátkos 0,1 HS 

tiS lmportanc1a para a sandc; 
OG Considcra~o organol._lptica: 
o provavdmmlc n;lo o<-orm: 
•pode ocorr•·r: 
•• ocorr'-\ 

Transfom1aç~o biO<tnímica 

Aeróbio Anaeróbio 

•• o 

.. • 
•• o 

•• o 

• o 

Rea~o química Rctarda~o fí sico-qui mica 

Acido Alcalin Acido Akalino 

o 

o o •• •• 

o o • • 
o o •• •• 
o o •• •• 
o o • • 

Os baixos va lores de concentrações nas recomendações de potabilidade 

tornam muitos deles altamente preocupantes em incidentes contaminantes, 

conforme Tabela 3. 

:A permanência da fase sorvida de produto no solo funciona como uma 

fonte contínua de contaminação para as águas subterrâneas, liberando, 

paulatinamente, pequenos volumes de contaminante para a zona saturada do 

aqüífero, em quantidades suficientes para elevar sua concent ração acima dos 

limites permissíveis para a potabilidade. Este processo estende-se por vários anos i 
(OLIVEiRA, 1 992). 

2.3.5 HIDROGEOLOGIA 

2.3.5.1 Manancial Subterrâneo de Ribeirão Preto 

O manancial subterrâneo de Ribeirão Preto é constituído principalmente 

pelo arenito Botucatu, em menor grau pela formação Pirambóia e por último pela 

formação Serra GeraL 

A formação Botucatu apresenta uma espessura média de 60 m e é 

constitu ída de arenitos de granulação fina e média. Abaixo do aren ito Botucatu, a 

formação Pirambóia constitui uma unidade independente, caracterizada por 

arenitos argilosos de granulometria similar à do arenito da formação Botucatu. 
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Acima do aqüífero Botucatu, assenta-se o Serra Geral, com espessura 

média de 65 m na região e constituído por rochas de composição basáltica. 

Comporta-se como um aqüífero multicamada, apresentando circulação entre os 

derrames em grande parte do domínio. 

Hidrodinâmicamente, a transição entre os aqüíferos Serra Geral e Botucatu 

se faz por um aquitarde intermediário, coniposto por magmatitos básicos 

fissurados preenchidos com arenito Botucatu. 

As principais fraturas no Serra Geral estão abertas, o que permite uma boa 

intercomunicação entre elas. 

Modelos bidimensionais horizontais simulam adequadamente os 

escoamentos no aqüífero Serra Geral, pois a condutividade hidráulica do 

tissuramento horizontal é bem superior que a do fissuramento vertical. 

O aqüífero Botucatu encontra-se predominantemente superposto pelo 

Serra Geral, embora aflore em algumas partes. Nas regiões em que se encontra 

sobre o basalto, o aqüífero Botucatu apresenta comportamento freático, podendo 

ocorrer, por outro lado, leve confinamento nas regiões de afloramento, quando se 

sobrepõem ao aqüífero, camadas de argila. 

Segundo FERREIRA ( 1992), a velocidade aparente de circulação das 

águas entre Ribeirão Preto - Sertãozinho é I ,4 ± O, I m/ ano e entre Settãozinho

Barrinha de 2,2 ± 0,5 m/ano. 

Ainda segundo FERREIRA ( 1992), quanto ao fluxo horizontal, no 

contorno urbano da cidady, a componente do gradiente é de 0,6% na direção E-W, 

produzindo, portanto, fluxo na direção E-W. Para o Serra Geral, a direção 

preferencial do escoamento é a de N50-60E, logo, sentido NE-SW. 

A recarga natural é processada através de infiltração direta a partir da 

precipitação nas áreas onde o mesmo aflora, de solo arenoso e suave, onde a 

porosidade e a permeabilidade são bastante elevadas. 

Segundo MONTENEGRO, RIGHETTO e SINELLI ( 1988), a partir da 

análise estrutural do Serra Geral na região de Ribeirão Preto, verificou-se 

acentuado caráter anisotrópico, elevada densidade de fissura s, obtendo-se 

distribuições estatísticas da orientação e do comprimento das mesmas. É possível 

tratar-se um aqüífero fraturado anisotrópico através da transformação em um 

aqüífero isotrópico equivalente. 
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Para análise da distribuição de freqüência do comprimento das fissuras em 

Ribeirão Preto, os dados amostrais foram divididos em intervalos de classe, de 

amplitude variável.Ciasse l: fissuras de até 0,75 km de comprimento; Classe 2: 

de 0,75 km até 1,00 km; Classe 3: de 1,00 km até 2,50 km; Classe 4: de 2,50 km 

até 3,25 km; Classe 5: de 3,25 km até 4,25 km; Classe 6: de 4,25 km até 5,00 km; 

Classe 7: de 5,00 km até 5,75 km; Classe 8: de 5,75 km até 6,75 km; Classe 9: 

6,75 até 7,50 km. Os resultados encontram-se cotados na figura 14. 

Em relação aos espaçamentos das fissuras, a direção NE de fissuras 

apresenta 25% de fissuras espaçadas de 50 m, 29% de 75 m, 29% de 150 m e 17% 

de 200 m; na direção NW 27% de 50 m, 27% de 75 m, 27% de I 00 m e 19% de 

200m (figura 13). 

20% 

e o• 
N o 

figul'a 13 - Distribuição de freqiiêncin de orientação das fissuras 

(SINELLI & WERNICK 1 apud MONTENEGRO, 1990). 

1SINELLI, .. ,WER.."'ICK,E. (1 970). Análise e.lrutural em geomorfo\ogia. Notícias Geommfológicas.Campi.nas-SI', 10 
(20):39-54 apud l\ IOl'tll~i\'EGRO, A. A. A.(\990). ,\[ode/ação matemática do manancial srrbterràneo de Nibeirào Preto. 
São Carlos. 154 p Diss,>Jtaçilo (l\ k strado) - Escola de Eng<'nharia de São Carlos. Uni\'<'I"Sidade de São Paulo.p 7 
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Figura 14 - Distribuição de freqiiência dos comprimentos das fissuras 

em Ribeirão Preto SP (SINELLl & \VERNICK\ 1970 apud 

MONTENEGRO, 1990). 

A conduti vidade hidráulica do fissuramento horizontal é bem superior a do 

fi ssuramento vertical. Desse modo, espera-se que modelos bidimensionais 

horizontais simulem adequadamente os escoamentos no aqüífero Serra Geral.A 

distinção entre as regiões de Botucatu freático e confinado pode-se dar a pa11ir do 

coeficiente de armazenabilidade, levando-se em consideração que esse coeficiente 

aumenta na razão inversa ao do grau de confi namento. 

Testes no aqüífero Botucatu (Fig. 15) indicam uma transmissividade média 

de 26,5 m2 I h. No sentido Leste-Oeste , estes valores crescem, apresentando 

valores entre I I ,80 m2 I h e 44,27 m2 I h (SINELLI, 1980). Possivelmente, essa 

diferença entre os dados pode ser devido ao fato dos primeiros valores não 

levarem em consideração a contribuição da formação Pirambóia no aqüífero 

conjugado. 

Para armazenabilidade do Botucatu, serão usados valores entre 10"4 e 10·6, 

ç d fi d 1 o·1 d tl COillorme grau e con mamento, e e nas zonas e a oramento 

(TE1SSEDRE2 apud MONTENEGRO, l990). 

1Sll\'ELLI.O .:\\'ERNICK,E. (1970). An:ílise estmtuml em gc:omorfologia. Noticias GeomOJfológicas. Carnpinas-Sl'. 10 
(20):39-54 apud ~ !ONTEl\'EGRO, A A A.( !990) . .lfodelaçlio matemática do IIWIWIIcial subterrâlleo de Ribeircio Preto. 
Silo C:orlos. 154 p Dissc>rtaç;lo ( l\ k st.rado) - Escola llc Engenharia de São Car!o~. Universid:u l.: ll.: Silo l'aulo.p 8 
2TEIJ>RESSE,J. l\l.; SAI'ICHES,J.L.;LOI'ES,l\ LI'.C. (1982). G.:omelria e condições de exploração do aqiiifero l lotucatu no 
estado de Silo Paulo, 2rc ongresso Umsileiro de Águas Suhtcrr.in~s-Salvador-BA apud l\ IONTEl\'EGRO, A A. A.( l 990). 
,\{ode/ação matemâttca do mmwncwl >ulltet râlleo ele Ribeirâo Preto. São Carlos. 154 p Diss~>rta\'ilo (l\lestratlo) - Es cola 
de Eng .. ·nharia de Silo Carlos, Un ivcrsidatle de São Paulo.p 16 
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Dentre os modelos aproximados, citados por MONTENEGRO ( 1990), 

para análise de escoamentos através de formações fraturadas, dois são destacados. 

O primeiro considera um meio poroso equivalente. Nele, o sistema fraturado é 

tratado como um meio equivalente estatisticamente contínuo e anisotrópico. 

Parâmetros físicos tais como potencial hidráulico, porosidade e pressão são 

tomados em valores médios sobre elementos do meio contendo grande número de 

fissuras. A dimensão destes elementos de rocha será tanto maior quanto maior o 

espaçamento entre fi·aturas. O uso de modelos de escoamento em meios contínuos 

para aqüíferos fraturados é prática comum em simulações regionais, onde a área 

de interesse é suficientemente grande para que se tenha conhecimento preciso da 

geometria de suas fissuras (HUY AKORN, 1983). 

O segundo modelo trata ela aproximação de dupla porosidade para as 

formações fraturadas, considerando suas porosidades e permeabilidades primária e 

secundária. Esta concepção assume um volume elementar representativo elo meio 

(REV), que consiste de um número suficientemente elevado de blocos primários e 

fi·aturas (HUY AKORN, 1983), interagindo mutuamente. Os parâmetros 

hidráulicos que serão utilizados no modelo serão obtidos a partir das informações 

pontuais presentes na Figura 15 e estudos da FIP AI (NETO, D. C. ; ROSELLI, M. 

L., 1996). 

2.3.5.1.1 ·Modelo Hidrogeológico para o Sena Geral 

A formação Serra Geral em Ribeirão Preto apresenta-se puramente 

fraturada, com elevado módulo de fissuramento, o que favorece ao tratamento 

contínuo do meio (SINELLI 1 apud MONTENEGRO, 1990).MONTENEGRO 

(1990), apresenta o estudo para se obter Volumes Elementares Representativos 

REV's. Neste, um REV de I Km2 é concebido como um meio poroso equivalente 

de mesma dimensão, e as condutividades geradas através do estudo deste autor 

para os REV's do Serra Geral serão usadas neste estudo. 

1SINELLI,O.A . ( 1987). Comunit-açõ~ pc'Ssoais apud 1\IOI'\'TENEGRO, A A. A(l990). Modelaç(tO matemática do 
man(liiCial .mbterrrineo de Rtbeirào Preto. São Carlos. 154 p Disserla\"ào ().!estrado) - Est·ola de Engenharia de São 
C arfo~, lJn iversidad~ d.; São Paulo.p 44 
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Figura 15- Dados hidrodinâmicos no Manancial de Ribeirão Preto 

SP. Fonte: MONTENEGRO (1990). 
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Ainda como este autor, o Serra Geral, em Ribeirão Preto será assumido 

contínuo e fi·eático, com coeficiente de armazenabilidade igual a sua porosidade 

efetiva. Isto porque o armazenamento d'água nessa formação é devido, 

basicamente, a sua porosidade fissura!. 

2.3.5.2 Geologia 

No município afloram três formações geológicas do Grupo São Bento e 

depósitos cenozóicos: 

• Grupo São Bento 
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• Formação Pirambóia (TR Jp) 

Esta formação aflora no extremo Leste da área do município de Ribeirão 

Preto. É constituída por arenito avermelhado, com granulometria muito fina a 

média, e grãos hialinos. Ás vezes, apresenta-se síltico-argilosos na base, e 

grosse1ro a conglomerático no topo da formação.Há predominância da 

estratificação plano-paralela, caracterizada pela alternância de lâminas síltico

argilosas e arenosas. A espessura máxima investigada nos poços tubulares na 

região é 160 metros (poço DAERP 129) (NETO, D. C. ; ROSELLI, M. L., 1996) . 

• Formação Botucatu (JK.b) 

A formação Botucatu é caracterizada por arenitos avermelhados, finos a 

médios, que contém grãos foscos com boa seleção e alta esfericidade. Arenitos 

médios a conglomeráticos ocorrem sob a forma de lentes na porção inferior dos 

depósitos. De forma restrita, também, podem ocorrer leitos de argilito e siltito 

arenoso com estratificação plano-paralela.Os grãos são an-edondados a sub 

arredondados na fração maior que 0,5 mm e sub angulosos abaixo dessa 

granulometria. A sua espessura vana de 60 m a 150 m. Do ponto de vista 

estratigráfico, a Formação Botucatu está sobre os depósitos da Formação 

Pirambóia por um contato concordante gradual, ou localmente brusco. No topo, o 

contato com os derrames basálticos de Formação Serra Geral, dá-se por 

discordância ou interdigitação (NETO, D. C. ; ROSELLI, M. L., 1996). 

• Formação Serra Geral (JK sg) 

A Formação Serra Geral é representada por derrames de basaltos 

toleíticos, às vezes com arenitos intertrapianos, semelhantes aos da Formação 

Botucatu; e intrusivas básicas associadas tais como diques e "sills". Os diques e 

"sills" não apresentam espessuras definidas. A Formação Sena Geral está em 

contato com os arenitos da Formação Botucatu por interdigitação ou discordância 

(NETO, D. C. ; ROSELLl, M. L. , 1996). 

• Depósitos Cenozóicos (Qc) 

Representados por sedimentos aluvionares, com o predomínio de areias 

inconsolidadas de granulometria variável , argilas e cascalhos fluviais; e por 
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sedimentos coluvionares, arenosos a argilosos a encostas e indicados como 

coberturas superficiais associadas ao solo "areia quartzosa" (NETO, D. C. ; 

ROSELLI, M. L., 1996). 

766600011 
I 

7~0001 l 
7M2000 } 

r 
Carta Geológica de RI beirao Preto 

I 
I 

le>~e (m • UTM) 

CONVENÇOES 

0 llEPÓSITOS~lMAIS 
• FORI.!AçAo SERRA GERAl • OIABÃSIO 

D FO/lM.toÇAO SERRA GERA!. • IIASAI. TO 

- F~OOTIJCAl\J 
[.ZJROOO'M 

~ ltDROGAAFIA 

~ FERRCMA 

~ , j CONTATO UT<X.ÓGICO 

Figura 16 - Carta Geológica de Ribeirão Preto. Fonte: NETO, O. C. 

ROSELLI, M. L. (1996) 

Para o tipo de solo da Bacia do Rio Pardo (área de recarga do aqüífero 

Botucatu-Pirambóia) o armazenamento é considerado igual a 50 mm (cinqüenta 

milímetros) por mês. A taxa média de excedente hídrico (água que intlltra) 

equivale a 20,3% (298,26 mm) da precipitação média anual de 1.469,3 mm ou 

4.54 1,9 m3 I s (NETO, D. C. ; ROSELLJ, M. L., 1996). 

2.3.5.3 Hidrologia Subterrânea 

• Aqüífero Aluviões-Coluviões 
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O aqüífero ocorre nos sedimentos aluvionares existentes ao longo dos 

cursos d'água dos córregos e do Rio Pardo e como um aqüífero suspenso nos 

coluviões. Caracteriza-se por ser um meio poroso não-confinado por estar em 

comunicação hidráulica com a drenagem local. A litologia é composta de 

sedimentos não consolidados de areia fina em forma de lentes alternadas com 

areias siltosas a argilosas e siltes arenosos. Ensaios de permeabilidade indicam 

valores de 6,0 1 o·5 a I ,29 I o·2 cm/s para permeabilidade horizontal e I ,4 I o·5 a 1 ,3 

10·3 cm/s para permeabilidade ve11ical. A localização do aqüífero Aluvião é 

sobrejacente ao aqüífero Botucatu-Pirambóia na Zona Leste, estando também em 

comunicação hidráulica com este aqüífero maior (NETO, D. C. ; ROSELLl, M . 

L. , 1996). 

• Aqüífero em Magmatitos Fraturados 

Fraturas com pequenas aberturas são capazes de ter uma condutividade 

hidráulica da ordem de 10·3 cm/s. SlNELLl e WERNICK, 1970 apud NETO, D. 

C., 1996, indicam a direção N50-60E e o sentido NE-SW para o escoamento 

subterrâneo nas fraturas. A ocorrência deste aqüífero está restrita às zonas Oeste, 

Central, e Sul do município (NETO, D. C. ; ROSELLI, M . L., 1996). 

• Aqüífero Botucatu-Pirambóia 

As águas subterrâneas reservadas nos poros do aqüífero Botucatu

Pirambóia são de boa qualidade, e são utilizadas no abastecimento de toda a 

cidade de Ribeirão Preto. É constituído pelo pacote saturado de arenitos das 

formações Botucatu e Pirambóia.Do topo para base do aqüífero nota-se sucessão 

de arenitos finos a médios com grãos foscos e arredondados, selecionados a 

moderadamente selecionados, por arenitos siltosos a argilosos com grãos hialinos, 

sub angulosos e mal selecionados. Na distribuição espacial distingue-se as áreas 

da zona leste e zona nordeste elo município com afloramentos elas formações 

Botucatu-Pirambóia (vide figura 16), e as áreas da zona central, zona sul, zona 

oeste, zona norte e zona noroeste com afloramentos ele Mag1natitos básicos 

(basaltos). As camadas do aq(iífero mergulham no sentido EW (eixo do rio Paraná 

- vide figura 17) (NETO, D . C. ; ROSELLI, M . L., 1996). 

No estudo de NETO, D . C. ; ROSELLl, M . L. (1996), foram considerados 

os seguintes valores e parâmetros: 

• espessura do aqüífero Botucatu-Pirambóia: 250m; 



• porosidade efetiva do reservatório: 

• taxa média anual de infiltração de água (20,3% da Precipitação) 

mm. 

Modelo Hldrogeológlco 

0,20; 

298,2 
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Figura 17 : Modelo Hidrogeológico . Fonte: Departamento de Água e 

Energia Elétrica do Estado de São Paulo (1974) 

O cenário atual indica consumo per capita igual a 547 l/dia. Quando se 

trata de aqüífero confinado o armazenamento é representado pela 

armazenabilidade específica; quando o aqüífero é não confinado utili za-se a 

porosidade efetiva. 

No estudo de NETO, D. C. ; ROSELLI, M. L., 1996, foram adotados os 

seguintes va lores para as seguintes variáveis: 

• Condutividade hidráulica horizontal (Kxx = Kyy) 

• Condutividade hidráulica vertical (Kzz) 

o Armazenabilidade específíca (Ss) 

• Porosidade efetiva (n,) 

2,4 m/dia; 

O, 1 * K~-x; 

0,000 1; 

0,2; 
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• Porosidade total (n) 0,4 

No estudo de NETO, D. C. ; ROSELLI, M. L. ( 1996), o modelo do 

aqüífero foi desenvolvido pelo VISUAL MODFLOW versão 2.0 da Waterloo 

Hydrologic Software. A concepção espacial do aqüífero Botucatu-Pirambóia foi 

estabelecida com base nos dados dos mapeamentos geológicos e na geologia de 

subsupertlcie contida nos dados dos poços construídos na área de interesse. 

Foram considerados 85 poços do DAERP em operação contínua (24 h/dia) 

simultânea e com vazão constante. Como resultado das simulações, o programa 

computacional fornece a carga hidráulica em cada coordenada. 

A apresentação desses resultados é realizada por meio da carta de 

superficies potenciométricas (figura 18) e pelas figuras dos blocos diagramas de 

superficies potenciométricas para cada tempo de simulação. 

Certa da Suptr1lole Potenolom6trioa • AqUI,.ro Botuoatu·Pirtmbóla 
r.mpo IH Slmula~o: 4 anos 

l ut. (m · UTU) 

Figura 18 -Carta da superfície potenciométrica - Aqüífero Botucatn

Pirambóia. Tempo de simulação: 4 anos. Fonte: NETO, D. C. ; ROSELLI, 

M. L. (1996) 
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2.3.6 Risco de Poluição 

/segundo FOSTER (1988), a idéia mais aproximada de poluição de água 

subterrânea baseia-se na associação e interação entre a vulnerabilidade natural do 

aqüífero ~ a ~arga contaminante aplicada no solicu em sub superficie. A carga 

poluidora pode ser controlada ou modificada, o mesmo não ocorrendo com a 

vulnerabilidade natural, característica intrínseca do aqüífero. 

~ caracterização da vulnerabilidade do aqiiífero pode ser mais bem 

expressa por meio dos seguintes fatores: 

• acessibilidade da zona saturada à penetração de poluentes; 

• capacidade de atenuação, resultante de retenção fisico-química ou reação de 

poluentes. 

/ Entre esses dois tàtores naturais, são passíveis de interação com os 

elementos característicos da carga poluidora: 

• o modo de disposição no solo ou em sub superficie; 

• a mobilidade físico-química e a persistência do poluente. 

A interação desses fatores permite avaliar o grau de risco de poluição a 

que um aqüífero está sujeito. 

Dentre as características da carga contaminante que devem ser 

estabelecidas, ressaltam-se as seguintes: 

• a classe de contaminante envolvida; 

• intensidade da contaminação; 

• a forma de disposição no subsolo; 

• o tempo de aplicação da carga contaminante. 

Segundo FERREIRA ( 1992), quando se deseja desenvolver um esquema 

prático de avaliação do risco de contaminação das águas subterrâneas, tornam-se 

inevitáveis à redução e simplificação da lista de parâmetros a serem estimados. 

Caso a seleção dos parâmetros se baseie em dados provavelmente 

disponíveis ou facilmente coletáveis, Ter-se-ia a seguinte redução radical: 

T. Tipo e ocorrência da água subterrânea; 

ll. Características (e espessuras) das litologias até o nível d'água em função 

da textura e grau de consolidação; 

TU. Pronmdidade do nível d'água. 
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Para avaliação da vulnerabilidade de aqüíferos pela metodologia proposta 

por FOSTER & HIRATA (1991) , adaptada às condições da região de Ribeirão 

Preto, faz-se à indexação dos parâmetros a serem estimados em três fases (figura 

19): 

l. Identifica-se o tipo e ocon·ência da água subterrânea, ao qual se atribui um 

peso~ 

H. Faz-se a caracterização da litologia sobrejacente ao nível d 'água 

considerando-se 

a. grau de consolidação e, portanto a ocorrência ou não de 

permeabilidade por fissuramento e. 

b. caráter litológico, e, indiretamente, a porosidade relativa, a 

permeabilidade e o conteúdo de umidade. 

111. Finalmente, determina-se a profundidade do nível d'água, atribuindo-lhe 

um peso. 

A ênfase que se tem dado para definir uma vulnerabilidade geral a um 

contaminante universal em uma área típica de contaminação pode conduzir a 

conclusões errôneas. 

Ocorre que a interação entre os componentes da vulnerabilidade à 

contaminação e os da carga contaminante é muito complexa. Esta interação 

determina com que risco os contaminantes alcançam o aqüífero. 

Por isto, considera-se que um sistema generalizado de classificação de 

aqüíferos com um só índice de vulnerabilidade pode ser de uso prático para 

determinação do risco de contaminação das águas subterrâneas só em nível de 

reconhecimento. Sua validade técnica pode ser mantida caso se esclareça que não 

se pretende aplicá-lo a contaminantes móveis e persistentes. 

A figura 19 é o esquema mais lógico de combinação de parâmetros 

relevantes. O índice de vulnerabilidade do aqüífero é o produto dos componentes 

indicados. 

E concluindo, FOSTER & HIRATA (1991) comentam que surge um 

problema adicional quando se tenta fazer a caracterização da vulnerabil idade em 

área de aqüífero tl·aturado. Sua grande heterogeneidade dificulta a elaboração de 

mapas de profundidade da água, sobretudo quando não se dispõe de boas 

informações e em quantidades apropriadas . 
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2.3.6.1 Ato de Proteção de Água de Consumo- Safe Drinldng Act (SDWA) 

Para cada uma das substâncias que a EP A identifica, existem dois métodos 

para o desenvolvimento de medidas regulatórias. A EPA tanto estabelece um 

Nível Máximo de Contaminante (MCL - Maximum Contaminant Levei), ou se 

não é economicamente ou tecnicamente viável sugere monitorar o nível de 

contaminante na água de consumo, especifica uma técnica de tratamento para 

remover o contaminante da água de abastecimento ou reduzir sua concentração na 

água de abastecimento. 

As correções para os esforços regulatórios mandam que a EP A proponha 

os MCLs, os quais são padrões cumpríveis, Objetivos de Níveis Máximos de 

Contaminantes (MCLGs - Maximum Contaminant Levei Goals), os quais são 

objetivos de saúde não cumpríveis, simultaneamente. 

Tabela 8 - Químicos Orgânicos Voláteis (VOCs - Volatiles Organic 

Chemicals) MCLGs e MCLs finais (em mg/L) (traduzido). Fonte: UNITED 

STATES ENVIRONIVffiNTAL AGENCY (1990) 

Contaminante Efeito na saúde Classe da EPA 

benzeno Carcinoma 

humano 

A 

MCGL 

Final 

Zero 

MCL 

fi na I 

0,005 

Tabela 9- MCGLs e MCLs propostos para esforços regulatórios (em mg/L) 

(traduzido). Fonte: UNTTED STATI!:S I!:NVIRONlVIENTAL AGENCY 

(1990) 

Químico MCL proposto MCGL IH'oposto 

Etilbenzeno 0,7 0,7 

Tolueno 0,003 2,0 

Xileno 10,0 10,0 

2.3.6.1.1 Princípios da ava liação do risco 
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~ avaliação do risco é composta de quatros componentes pnnctpaiS 

identificação do perigo, avaliação da dose-reação, avaliação da exposição 

humana, e caracterização do risco. 

vb Risco é a probabilidade de prejuízo, doença, ou morte sob circunstâncias 

específicas. A quantidade de uma substância no meio (ar, dieta, etc.) na qual está 

presente ou administrada é a concentração de exposição. A quantidade do químico 

que é recebida pelo alvo, ou a dose pode ser diferente da quantidade de exposição. 

A tabela 10 lista os dados necessários para se obter doses de dados de 

concentração de uma substância na água através de cinco rotas ou meios. Um 

humano pode estar simultaneamente exposto a mesma substância através de 

diversos meios. A dose total recebida por um indivíduo é a soma das doses 

recebidas através de cada rota individual. 

Tabela lO - Dados e suposições necessárias para estimar a dose humana de 

um contaminante de água do conhecimento de sua concentração (traduzido). 

Fonte: USEPA (1990) 

Ingestão direta através do consumo de água: 

-quantidade de água consumida cada dia (geralmente assumida como 2 L para adultos e 

1 L para crianças de 1 O Kg); 

-fração de contaminante absorvida através de todo trato gastrintestinal~ 

-peso corpóreo médio humano; 

Inalação de Contaminantes: 

concentrações no ar resultante de lavagens, banhos públicos , e outros usos da água; 

variação da concentração no ar sobre o tempo; 

quantidade de ar inspirado durante aquelas atividades que podem levar a 

volatilização; 

fração de contaminante inalado absorvido através dos pulmões; 

peso corpóreo humano médio. 



Exposição Dermal 

período de tempo gasto em lavagens e banhos; 

fi·ação de contaminante absorvida através da pele durante lavagens e banhos; 

peso corpóreo humano médio 

Ingestão de comida contaminada 
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concentrações de contaminante em porções comestíveis de várias plantas e animais 

expostos a água subterrânea contaminada; 

quantidade de comida contaminada ingerida cada dia; 

fração de contaminante absorvida através de todo trato gastrintestinal; 

peso corpóreo médio humano 

Exposição da pele em solo contaminado 

concentrações do contamjnante em solo exposto a água subterrânea contaminada; 

quantidade do contato diário da pele com o solo; 

quantidade de solo ingerido por dia (por crianças); 

proporções de absorção; 

peso corpóreo médio humano. 

A avaliação da exposição humana requer estimação do número de pessoas 

e a magnitude, duração, e duração de sua exposição. 

Depois que vários fatores são conhecidos, dados humanos podem ser 

estimados. A dose, sua duração, e a natureza e tamanho da população recebendo-a 

são medidas críticas da exposição para caracterização do risco. 

2.3.6. 1.1.1 Caraclet'ização do risco 

O passo final na avaliação do risco combinas informações colhidas a 

aná lises executadas durante os três primeiros estágios (identificação do perigo, 

avaliação da dose-reação e avaliação ela exposição humana) para determinar a 

probabilidade que humanos irão experimentar qualquer das várias formas ela 

toxidacle associadas com uma substância. O risco é geralmente caracterizado 

como se segue: 
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• Para não carcinogênicos e para efeitos não carcinogênicos de carcinogênicos, 

a margem de exposição (MOE- Margin-of-exposure) é estimada pela divisão 

do NOAL (No - Or - Lowest - Observed - Adverse - EfTect Levei , nenhum 

ou menor efeito adverso observado) experimental pela dose de exposição 

estimada. 

• Para carcinogênicos, o risco é estimado na dose humana pela multiplicação da 

dose humana real pelo risco por unidade da dose projetada do modelamento da 

dose-reação. Uma tà ixa de riscos pode ser produzida, usando diferentes 

modelos e suposições sobre curvas de dose-reação e susceptibi lidade de 

humanos e animais. 

Embora a caracterização do risco possa ser bem mais complexa que indicado 

aqui (especialmente se problemas de tempo e duração da exposição são 

introduzidos), o MOE e risco carcinogênico são as medidas últimas da 

probabilidade de prejuízo humano ou doença de uma dada exposição ou variações 

de exposição. 

2.3. 7 Zonas em torno do poço a ser protegido: 

• Zl- Zona de Influência - o cone de depressão da superficie potenciométrica 

ao redor do poço em bombeamento, corresponde à área encerrada pelo 

contorno de menor rebaixamento. 

• ZC - Zona de Contribuição - é a área de recarga do poço, correspondendo, 

portanto a toda zona (área superficial ou volume superficial) ou elemento 

hidrológico contribuindo com água para o poço ou bateria de poços 

bombeando. Toda ZC é envolta por uma superficie que une os pontos ele 

estagnação, uma superfície divisória de águas. No contorno das superfícies de 

estagnação com a potenciométrica, produz-se uma linha ele estagnação ou 

contorno ele APP, que delineia a APP. 

• ZT - Zona de transporte - Na figura 20, a área hachuracla representa as 

zonas delimitadas por isócronas (contornos de igual tempo ele trânsito), 

chamadas zonas ele transporte (ZT). Em alguns casos, a ZT corresponde a área 

circundada não por isócronas, mas por isoconcentraclas (contornos de igual 

valor de concentração). A zona de transporte pode ser igual à zona de 
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contribuição, ou aí estar contida se delimitada por isócrona de menor tempo de 

trânsito. 

t-zT (lOANOS>j 

,.. ,.. zc ~---llr---·,...jl ' 
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Figura 20 - Ilustração gráfica do critério de tempo de trânsito e das zonas 

em torno do poço a ser protegido: zonas de contribuição (ZC), zona de 

influência (Zl), zona de transporte (ZT). Fonte: CLEARY (1992) 
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2.3.8 Critérios e limites de critério para delineação de APPs 

A delineação de APPs é baseada em conceitos padrões conhecidos como 

critérios de delineação. Os critérios referem-se a fatores usados como conceitos 

nos quais baseia-se a delineação da área de proteção de poço. O WHP A 

Guidelines Delineation (US EPA1 apud CLEARY, 1992), o guia de delineação de 

APP preparado pela EPA para orientar as municipalidades americanas identifica 

cinco critérios, relacionados na tabela li , a exemplos de limites de critérios para 

ameaça de compostos químicos: 

Tabela 11 - Critérios de delineação de APPs e exemplos correspondentes. 

Fonte: CLEARY (1992) 

Critério Limite de Critério 

Distância 3 metros, a mais de 3 quilômetros 

Rebaixamento 3 a 30 centímetros 

Tempo de trânsito 5-50 anos (dentro do aqüífero); < 5 anos em situações de 

fluxo rápido, como em terreno cárstico 

Contornos de fluxo físico e hidrológico 

Capacidade assimilativa substância específica; destinado a padrões de água potável 

Um número de critérios está disponível para delineação dessas áreas de 

proteção de poços e podem incluir distância, tempo de trânsito, limites do sistema 

de fluxo, e a capacidade do aqüífero em assimilar contaminantes. A escolha dos 

critérios irá depender dos dados hidrogeológicos disponíveis e a complexidade do 

sistema hidrogeológico, bem como do custo envolvido frente aos recursos 

financeiros (OLIVEIRA, 1990). O critério de distância define a área de proteção 

de poço como sendo um círculo com um raio selecionado arbitrariamente ou pelo 

uso de um simples balanço de água calculado por um poço de bombeamento 

abrangendo a área de preocupação. 

1UN1TED STATES ENVIRON/\IENTAL PROTECTION AGE1'/CY (1987). Guiddincs for JJelu!~~li 011 of Wellh~ad 
Prokction areas. Olli~.: of gr<>undwall'f protc,1iúlt. Washington, D.C. 185 p. ;apud CLEARY, H T. (1992). 
Jm·estignçào ntraa·és de ,\/ode/os ,\fatemáticos em .\licrocompllladores dos Efeitos dos Principais Parâmetros 
Hidrogeológicos e dos Processos Aten11antes de Transporte na Delmeaçrio de Áreas de Proteçiio de Poços (APPs) e 
na Remetliaçrio de Aqri((eros Contaminados. São Paulo. 169 p. Dissertação (/\!estrado)- Instituto de Geoci.;m:ia~. 
Unin~rsidade de Silo Paulo. 
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O critério de rebaixamento define como a área ao redor do poço de 

bombeamento na qual a água ou a superficie potenciométrica é inferior a um 

valor previamente selecionado pelo bombeamento. O critério de tempo de trânsito 

limita a área de proteção sobre o tempo requerido para contaminantes alcançarem 

o manancial de abastecimento. O critério de contornos de fluxo incorpora a 

conhecida loca lização da divisão do aqüífero e outras características t1sicas ou 

hidrogeológicas que controla o movimento elo aqüífero subterrâneo.O critério de 

assimilação é baseado na capacidade de formação sub superficial em diluir ou 

atenuar concentrações de contaminantes antes deles atingirem os poços ele água 

pública (OLIVEIRA, 1990). 

Depois da escolha do critério, diversos métodos podem ser empregados 

para delinear as áreas de proteção de poços. A Agência de Proteção Ambiental 

(EPA), define os seguintes métodos em seu documento "Linhas Gerais para 

Delineação de Áreas de Proteção de Poços" (U.S. EPA 1 apud OLIVEIRA, 1990), 

dentre os quais encontram-se: 

• método elos raios fixados arbitrariamente; 

• método dos raios calculados; 

• métodos numéricos; 

e métodos analíticos; 

• mapeamento hidrogeológico; 

2.3.8.1 Métodos analíticos 

Nos métodos analíticos a APP é delineada através de equações analíticas. 

As equações de fluxo uniforme são provavelmente os métodos analíticos mais 

usados para definir a zona de contribuição de um poço bombeando em condições 

de superficie potenciométrica inclinada. A distância entre o poço e o ponto ele 

estagnação à jusante , e a largura da zona de contribuição (ZC) é calculada usando 

parâmetros hidrogeológicos do local do poço, porém estas equações não calculam 

o limite à montante da ZC (figura 21 ). 

1l , ' ITED STATES ENVIRONl\!ENTAL PROTECTION AGENCY (1987). Guiddines to r Delin~tion of \\'cllhead 
Pmtect ion areas. Otlic<J of g,roundwatc'f" prot.:ction. Washington, D.C. 185 p. apud O LI VEIRA, E; CI.EARY, R. W.; 
CUNIIA, R. C. A (1990). Oasoline Hidroc;~rbons: Groundwater Pollution Potc'llcial in l\ lctropolitan São Paulo. In : 
INTERi'JATIONAL SEMIN AR OF POLLliTION, I'ROTECTION ANO COl\'TROL OF GROUNDWATER. Porto 
Alegre . 1990. Anais. POito Alegr.:. ABAS. p. 92-103. 
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A equação de tempo de trânsito (TT) usada pela Southern Water 

Authority, na Inglaterra (U. S. EPA 1 apud OLIVEIRA, 1990) pode ser usada para 

o determinar o limite à montante da ZC. 

Segundo a U. S. EP A 2 apud CLEAR Y (1992), os métodos analíticos estão 

classificados como: 

• métodos analíticos de rebaixamento: utilizam equações analíticas que 

calculam rebaixamento, delineando a Zl, em geral parcial. Ideal para situações 

de superfície potenciométrica plana, porque ZI coincide com ZC. A equação 

mais comumente usada neste caso é a de Theis.; 

• métodos analíticos de tempo de trânsito: utilizam equações analíticas para 

delinear APPs baseadas em critério de tempo de trânsito. A distância entre o 

poço e o contorno da APP é o produto da velocidade média da água 

subterrânea pelo valor limite do tempo de trânsito; 

• métodos analíticos de zona de contribuição: as equações de fluxo uniforme 

são as mais utilizadas para definir a ZC. 

q SUTTIU'1CUl -

·~u~LHn~- .~ 
-;::.:::-Ç CUJII,VADL~A.l..''C.IU I OI'TO 

/_, U..II UU ICÁ .. Tl 

o- .. ... ,_. __ ...._ ,.., • .. -.- ........ -........ 

Figura 21 - Delineação de APP usando o método analítico, através do 

modelo analítico de nuxo unif01·me. Fonte: U. S. EPA (1987) apud CLEARY 

(1992) 

1UNITED STATES ENVIRON:-.IEl\l"fAL PROTECTION AGEI\CY ( 1987). Guidd ines lor Ddineation of Wellhcad 
Protection ~re~s. Ollic..: of groundw~ter protection. W~shington, D.C. 185 p. apud OLIVEIRA, E; CLEA RY, R. W.: 
CUNIIA, R. C. A. ( 1990). GasoliH..: Hidro('Mhons: Groundwater Po llution Potencial iH :-. Ictropolitan S~o Paulo. IH: 
INTERNATIONAL SE:-.IINAR OF POLLlH ION, PROTECTION AI'ID COl\JTROL OF GROill'.'DWATER. Porto A.l~17e 
. 1990. Anais. Porto Alegre. ADAS. p. 92-103. 
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A abordagem da delineação de APPs em aqüíferos fraturados depende das 

condições de confinamento em que se encontra. Em aqüíferos livres, a velocidade 

da água subterrânea e de transporte de massa pode atingir altos valores em função 

da condutividade hidráulica e da porosidade efetiva, indicativos da alta 

vulnerabilidade deste tipo de aqüífero. A presença de fraturas irregularmente 

distribuídas e interconectadas determinam o caráter altamente anisotrópico dos 

meios fl'aturados (CLEARY, 1992). 

Baseado em simulações, CLEAR Y (1992) concluiu que: 

• sob geologia homogênea e isotrópica, a largura da APP para um único poço é 

inversamente proporcional à transmissividade e ao gradiente, mas é 

diretamente proporcional à taxa de bombeamento; 

• sob geologia heterogênea, o tamanho da APP é diretamente proporcional ao 

valor da condutividade hidráulica. Quanto mais condutor o aqüífero, maior a 

APP para um determinado tempo de trânsito; 

• a porosidade efetiva para o fluxo ( nc) é inversamente proporcional ao tamanho 

de APPs para tempo específico. Quanto menor a nc, maior a velocidade ela água 

subterrânea, e , por conseguinte, maior a distância que um contaminante pode 

percorrer neste tempo específico. 

2.3.8.2 Tipos de zonas de captura 

Os tipos ele zona de captura são (BLANDFORD, T. N. , WU., Y., 1993): 

Zonas de captura de estado constante. 

Uma zona de captura de estado constante é a área superficial ou sub 

superficial aos arredores de um poço de bombeamento que irá abastecer a recarga 

de água envolvida ao poço sobre um período ele tempo infinito. A forma fechada 

da zona de captura é devido ao fato que dado um período ele tempo suficiente para 

qualquer partícula de água gradiente acima elo poço, dentro dos limites da zona de 

captura, irá eventualmente caminhar ao poço. 

Zonas de captura relativas a tempo. 
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Uma zona de captura relativa a tempo é a área superficial ou sub 

superficial aos arredores de um poço que irá abastecer a recarga de água 

subterrânea dentro de um período de tempo especificado. 

Zonas de captura híbridas 

Uma zona de captura híbrida é uma combinação entre zonas de captura de 

estado constante e relativas a tempo. Uma zona de captura híbrida é idêntica à 

zona de captura de estado constante em todos aspectos, exceto que é limitada 

sobre um final gradiente acima.Uma partícula de água vazada de um ponto médio 

do segmento limitante irá alcançar o poço de bombeamento dentro do período de 

tempo especificado. 

TIPOS DE ZONAS DE CAPTURA 

ESTADO CONSTANTE 

RElATIVA A TEI·1PO 

H! BRIDA 

Figura 22 - Tipos de zona 

BLANDFORD, T. N.; WU, Y. (1993) 

+ 

+ A.UXOOO 
AI-1BIENTE 

+ 

de captum (traduzido). Fonte: 
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2.3.9 APIDSS (American Petroleum lnstitute Decision Support System) 

O programa APIDSS estima exposições humanas e riscos provenientes de 

locais contaminados. É usado para identificar a necessidade de intervenção e 

avaliar o efeito de parâmetros e variáveis na estimativa do risco. Os arquivos de 

banco de dados para providenciar as propriedades físicas, químicas e 

toxicológicas elos contaminantes podem ser editados para alterar ou adicionar 

produtos químicos (A!vJERICAN PETROLEUM INSTITUTE, 1999). 

2.3.9. 1 DSS Versão 2.0 

Como com a versão 1.0, a versão 2.0 do DSS incorpora um número de 

modelos de transporte e destino para cálculo fácil de concentrações em pontos 

receptores. Exposição, riscos carcinogênicos, e efeitos não carcinogênicos (índices 

de risco) são calculados usando procedimentos coerentes com aqueles descritos no 

guia da EPA. Novas características incorporadas dentro da versão 2.0 elo DSS são 

projetadas para fazer o software fácil de usar, e aumentar as opções de 

modelamento disponíveis para o usuário. Essas novas características incluem 

(AMERICAN PETROLEUM TNSTITUTE, 1999): 

• Novo modelo de transporte e destino do contaminante da zona vadosa/ zona 

saturada; 

• Upgrade do modelo da zona vadosa SESOlL (pennite o modelamento de 

camadas ele solos adicionais); 

o Upgrade o modelo de zona saturada AT 123D (permite ao usuário o 

ajustamento de passos de tempo); 

• Melhora o sistema de coordenadas do AT 123D da zona da fonte; 

o Novo módulo permite importação de dados ele séries de concentração de 

módulos de rodadas externas. 

A expansão da base de dados proporcrona dados de propriedades 

físico/químicas e toxicológicas para 86 hidrocarbonetos de petróleo, aditivos ele 

produtos ele petróleo, hidrocarbonetos cloratados, e metais. A nova interface 

permite a modificação fácil pelo usuário da base de dados ele propriedades 

físico/químicas e toxicológicas. 
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O APIDSS versão 2.0 consiste de quatro módulos. O módulo de 

desenvolvimento do cenário de risco permite desenvolver um modelo conceitual 

para estimativa do risco. O módulo de concentração do ponto receptor permite a 

entrada das concentrações do ponto receptor ou estima concentrações pelo 

modelamento de transporte e destino. Os modelos de transporte e destino 

incluídos no DSS são : modelos da zona não saturada SESOTL, V ADSAT e Jury; 

modelos da zona saturada AT I23D e V ADSAT; e modelos de emissão no ar 

(Farmer), Jury e V ADSAT e Thibodeaux ligados a uma "caixa" ou modelo de 

dispersão Gaussiana. O módulo de cálculo do risco e quantidade química ingerida 

usa as concentrações do ponto receptor estimadas ou inseridas para estimar 

quantidades químicas ingeridas por um receptor humano em diversas rotas 

diferentes de exposição. Além disso, este módulo usa as doses estimadas e 

toxidade específica do químico (fator de declividade ou valor potencial para 

carcinogênicos e a dose de referência para não carcinogênicos) para estimar risco 

de carcinoma e índice de perigo não carcinogênico. Finalmente, o módulo de 

apresentação de risco permite visualizar os resultados da análise em formatos de 

tabelas e gráficos (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, 1999). 

O módulo de quantidade química ingerida e cálculo do risco pode ser 

implementado tanto nos modos de simulação determinístico ou de Monte Carlo. O 

último é usado para quantificar a incerteza na exposição e resultados de risco 

devido a incerteza nos parâmetros de entrada. A nova versão do AT 1 23D 

desenvolvida pelo HSI Geo Trans (para a EPA) foi incorporada; essa versão 

corrig iu um problema com a opção de fonte pulso no código original do AT 1230 

( AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, 1999). 

A tabela 12 lista os modelos incluídos no APIDSS e as linhas de trajetória 

associadas a elas. A figura 23 apresenta como os modelos trabalham juntos. 
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Tabela J 2 - Modelos de Transporte e Destino nos tipos de .Modelos do DSS 

(traduzido). Fonte : AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (1999) 

(modificado). 

Tipo do Modelo Nome do .. Modelo Processos Simulados Concentrações do 

Ponto Receptor 

calculadas 

Zona Vadosa VADSAT • Lixiviamento à Agua Subterrânea 

água subterrânea 

• Transporte de 

água subterrânea 

• Emissões de 

Voláteis 

Zona Vadosa SESOJL • Lixiviamento à Agua Subterrânea 

água subterrânea (diretamente abaixo 

• Mistura na água da fonte) 

subterrânea 

• Emissões de 

voláteis 

Zona Vadosa Jury • Lixiviamento à Nenhum 

água subterrânea 

• Emissões de 

voláteis 

Emissões Voláteis Fal'lners • Emissões de Nenhum 

somente voláteis 

Emissões Voláteis Thibodeaux-Hwang • Emissões de Nenhum 

somente voláteis 

Emissões de Cowherd • Emissões de Nenhum 

partículas (poeira) patiículas 

Zona Saturada VADSAT • Transpotie de Agua Subterrânea 

água subterrânea 

Zona Saturada AT123D • Transporte de Agua Subterrânea 

água subterrânea 



Tipo do 1\tlodelo Nome do Modelo 

Ar Box (caixa) 

Ar Gaussian 

J ury/SESOIL/VADSAT 
Thibodeaux-Hwang 

F arme r 

Unsatura 
Zone 
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Processos Simulados Concentmções do 

Ponto Receptor 

calculadas 

• Mistura em uma Ar 

"caixa" 

• Transporte vento Ar 

abaixo 

·: · 

Figura 23 - Esquema dos Modelos incluídos no DSS (traduzido). 

Fonte: Al\'IERICAN PETROLEU1\tl INSTITUTE (1999) 

V ADSAT é um modelo de Zona Vadosa (V ADose zone) c zona saturada 

(SATured zone) e pode somente ser rodado em seu modo ligado. Esse modelo 

oferece diversas vantagens sobre SESOIL e Jury. Foi desenvolvido 

especificamente para tratar de misturas tais como hidrocarbonetos de petróleo 

totais (TPH - Total Petroleum Hidrocarbons). Essa é uma importante 

consideração se os contaminantes de interesse são parte de uma mistura porque 

eles irão solubilizar e transportar diferentemente caso fossem os únicos 

contaminantes presentes no solo AMERTCAN PETROLEUM INSTITUTE 

(1999). 
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2.3.9.1.1 Propriedades de transporte e destino 

A tabela 13 lista os valores de propriedades dos químicos per1encentes a 

ambos transporte e destino e toxidade. Esses valores foram derivados de 

HOWARD & MEYLAN, 1997 e EPA1
, VERSCHUEREN2 e documentos g uias 

da EPA (EPA3
, EPA4

, 1986 e 1988) apud AMERICAN PETROLEUM 

lNSTITUTE ( 1999). 

Tabela 13 - Base de dados das propriedades químicas (traduzido). Fonte: 

AMERICAN PETROLEUM JNSTITUTE (1999) 

Benzeno Etilbenzeno Tolueno Xileno 

Peso Molecular 78 106,2 92, l 106,2 

[g/mole] 

Densidade [g/cc] 0,88 0,87 0,87 0,87 

Pressão de Vapor 

[mmHg] 9 52 10~0 1 

' 
9 60 IO KJO 
' 

2 84 10-+{) 1 

' 
8 84 IO+OO 

' 
Solubilidade 

I 75 10+03 , I 69 I 0+02 , 5 26 10+02 , I 98 I 0-+02 

' 
Constante da Lei 

de Henry 2 28 w·01 

' 
3 23 w -ol 
' 

2 72 10-0I , 2 90 10"0 1 

' 
[(mg/1)/(mg/1)] 

Koc [ml/g] 

5 89 10-+{)1 , 3 63 1 o +
02 

' 
I 82 I 0+02 

' 
2 40 10+02 

' 

1UNITED STATES ENV1RONII IENTAL I'ROTECTION AGENCY. 1\ fay 1996. Soil Scrn>ning guidant..:: Techni<'JI 
Bao:kground Documenl, Ofiic.: o f Soild Wasle and Ermcg<'llC)' response, EPA/540/R -95/128 apud AII IER ICAN 
I'ETROLEUII I INSTITUTE (1999). Af'/'s Decision S11pport System for EqJostll'e and Risk Assessmenl (DSS) Ver;ion 2.0. 
(Puhlica,-ão número 4685).p. 9.0 
1\'ERSCII UEREN,K. (1983). A Hmtdbook of Enviromnenta/ Data 011 Organic Cltemicals.Van Noslr;md Reinhold 
Co.,New Y ork apud ~\..\lER I C A.'< PETROLEUII f INSTITUTE ( 1999). AP/'s Decision Sttpp011 System for Elposr~re mui 
Uisk Assessment (DSS) Version2.0. (l'ublka\'ào número 4685).p. 9.0 
3Ul\'TTED STATES ENVIRONIIIENTAL PROTECTION AGENCY ( 1986). Supcrftmd Public Hea llh Ev;llualion 1\ fanual. 
EPA/540/1-881001 apud ~\..\IER ICAN PETROLEUII IINSTITUTE ( 1999). AP/'s Decision Support Systemfor Exposure 
mui Risk Assessme/11 (DSS) Version 2.0. (Puhlica<;'ào número 46~5).p. 9.0 
1Ul\'ITED STATES ENVIRONII!El\'TAL PROTECTION AGENCY (1 988). Superliond Exposur<! Assessmcnl 1\ lan ual. 
El'A/640/1 -~8100 I ;11111d A..\lERIC/u'< PETROLEUIII INSTITUTE ( 1999). API's Decisio11 S11pport Systemfor Elpo;ttre 
anel Risk Assessmenl (DSS) Jlersion 2.0. (l'ublicaçào número 4685).p. 9.0 
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Benzeno Etilbenzeno Tolueno Xileno 

Coeficiente de 

Difusão no ar 8 80 10"02 
' 

7 5o to-02 
' 

8 70 10·02 
' 

7 20 10"02 
' 

[cm2/s] 

Coeficiente de 

Difusão na 9 80 10"06 
' 

7 80 1 o·06 
' 

8 60 to-06 
' 

8 50 10"06 
' 

água [ cm2 I s] 

Kd [-] ND ND ND ND 

2.3.9.2 SESOIL 

SESOlL, SEasonal SOlL, (BONAZOUNTAS & WAGNER 1) atualizado 

por HETRTCK2 apud AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (1999), é um 

modelo de transporte unidimensional para zona não saturada. Simula transporte 

de água e contaminante em um compartimento de solo vertical, ou coluna, da 

superfície subterrânea à superfície de água. Quanto ao módulo hidrológico, sua 

proposta é estimar a infiltração e conteúdo de mistura na coluna de solo. Esses 

resu ltados são então passados ao módulo de transporte de poluente. O ciclo 

hidrológico é baseado no algoritmo de balanço anual de água descrito por 

EAGLESON ( 1978). A hidrologia do SESOIL é baseada nas seguintes equações 

ele balanço de água (expressas por área urútária horizontal). 

onde: 

P = E+MR + S +G 

I = P - S 

Y = S +G 

P = precipitação (em) 

E = evapotranspiração (em) 

(34) 

100NAZOUNTAS,H;\VAGNER,J.H (1984). SESOIL, ~ Seaso;ml Soil Compartment 1\lodel. Oo!vdoped lor U. S. EPA 
Onice ofToxic Suhstances. R~Jot1 r,'Jlroducçd by NTIS C-85875 ~pud A.\IERICA..~ PETROLEUII! INSTITUTE (1 999). 
A P/ 's /Jecision S11pport System for E\pos11re and Risk Assessmem (IJSS) Verston 2.0. (Publica\'ilo número 4685).p. A-1. 
2II ETRJCK,D.III.;SCOTI,S.J.;BARDEN,II I.J. (1994). "llte new SESOIL Uscr's Guide. Wisconsin Departml>ttl of Natural 
r,>Sourc~. PUBL-SW-200-94 (Ver). ~pud t\J\IERICAN PETROLEUIII INSTITUTE (1999). API's Decision S11pport 
Systemfor Expos11re (11/d Risk Assessment (DSS) Version 2.0. (Publi<.'<lçào número 4685).p. A-1. 
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MR =retenção da mistura (em) 

S = runoff da superflcie (em) 
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G = runoff da água subterrânea ou recarga (em), inclui termo para ascensão da 

capilaridade 

Y = campo (em) 

1 = intlltração (em) 

SESOfL assume que a precipitação pode ser representada pela chegada de 

pulsos quadrados que têm profundidades e durações aleatórias (randômicas). O 

modelo assume que o tamanho da temporada de chuva é constante de ano a ano. 

A intlltração é calculada usando a equação de Philip, a qual assume que o solo 

supertlcial é semi-intlnito, e o conteúdo da mistura interna de solo no início de 

cada período de tempestade e intet1empestade é uniforme, igual à sua média de 

longo-termo (AMERlCAN PETROLEUNI INSTITUTE 1999). 

A rede de percolação ao aqüífero é estimada da média de longo-termo da 

mistura de solo, a condutividade hidráulica efetiva, e ascensão capilar. A 

condutividade hidráulica do solo é uma função da mistura de solo que é estimada 

pela relação de Brooks e Corey (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE 1999): 

K = K ·Sare sar (35) onde: 

K = condutividade hidráulica em S (cm/s) 

K sat = condutividade hidráulica saturada (cm/s) 

Sat = saturação do solo (cm3 água I cm3 espaço de poro) 

c= índice de desconectividade do solo (ou poro) 

SESOIL estima uma média de profundidade - pesada para o uso no ciclo 

hidrológico da seguinte equação: 

K.= 

onde: 

d 

" :!_; 
LJK 

I 

Kz = permeabilidade média verticalmente (cm2
) 

Ki = permeabilidade para camada i (cm2
) 

(36) 
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d = profundidade da superfície ao aqüífero (em) 

di = espessura ela camada i (em) 

n = número ele camadas no modelo SESOTL 
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A evapotranspiração oferece duas opções, pode-se entrar com valores 

mensais, ou, com informações sobre capacidade de radiação solar e o SESOIL irá 

calcular a evapotranspiração. As saídas do componente hidrológico do SESOTL 

são: proporção de infiltração na superficie subterrânea, proporção de recarga da 

água subterrânea, e mistura média de solo na zona não saturada. Esses resultados 

são usados pelo módulo de transporte de contaminante. 

2.3.9.2.1 Destino químico e Módulo de Transporte 

O SESOIL simula o transporte de poluente pela divisão da coluna de solo 

dentro de um máximo de quatro camadas. A comunicação entre as camadas se dá 

pela advecção e difusão, e a advecção fora de uma camada superior torna-se 

advecção dentro de uma camada inferior adjacente. A difusão toma lugar de uma 

camada de concentração menor e pode ser somente na direção ascendente. O 

transporte químico no SESOlL é baseado na seguinte equação de balanço de 

massa: 

M n •m (T) = 1\1/orig (I- I) + lvf;,P (I) -/v! 0111 (I) - Jvf,miiS (I) (3 7) 

onde: 

Morig (t-I) = massa inicial no compartimento no início do passo de tempo 

Minp (t) = massa vindo dentro do compartimento durante o passo de tempo 

M1r.ms (t) = transformação do poluente (ou perda) dentro do compartimento durante 

o passo de tempo 

M0111 (t) = poluente expmtado durante o passo de tempo 

A equação acima é aplicada às três fases na matriz do solo (i) fase líquida 

(mistura de solo), (ii) solo, (iii) ar - solo. 

Para concentrações de poluentes abaixo do nível residual (fase livre), o 

SESOIL assume que todas as fases do contaminante estão em equilíbrio em todos 

os tempos. 
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onde: 

CT = concentração total do poluente no solo üt g I cm3
) 

Cv = concentração na fase de vapor (p g I cm3
) 

Cw = concentração na fase líquida üt g I cm3
) 

Cs = concentração sorvida üt g I cm3
) 

8a = porosidade de ar-preenchido ( cm3 lcm3
) 

8w = porosidade de água-preenchida ( cm3 lcnr1
) 

Pb = densidade de solo seco (g I cm3
) 

C = C".H 
,. R(T + 273) 

onde: 

Cv = concentração na fase de vapor (p g I cm3
) 

(39) 
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(38) 

Cw = concentração na fase líquida, ou solubilidade, qualquer que seja menor (p g 

I cm3
) 

H = constante da lei de Henry (m3atm I moi) 

R = constante universal dos gases [8,2 10"5 m3atm I (moi ° K)] 

T = temperatura do solo (° C) 

A concentração na fase sorvida é estimada usando a equação isotérmica de 

Freundlich. 

(40) 

onde: 

n = expoente de Freundlich. 

A troca catiônica é um outro processo modelado pelo SESOIL que calcula 

adsorção. A troca de cátions causa fisicamente a sorção sobre o solo do 

constituinte em fase dissolvida. 

!v!C!~C = I O.OCECMW 
Vai 

onde: 

MCEC = massa de cátion máxima do poluente trocada pelo solo (~tg I g solo) 

CEC = capacidade de troca catiônica do solo (neq I 100 g solo wt. Seco) 
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MW = peso molecular do poluente (g I moi) 

Vai = valência do cátion (-) 
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A massa de contaminante pode entrar em uma camada por dois caminhos: 

(i) uma entrada especificada pelo usuário ou (ii) massa transpotiada de uma 

camada adjacente. A massa entra nas subcamadas através do transporte advectivo 

na fase líquida ou do transporte difusivo na fase gasosa. 

Quando emissões voláteis são calculadas, SESOlL assume que o ar acima 

da superficie de solo tem concentração zero e calcula emissões de voláteis como 

tluxo difusivo sobre a área da fonte ao ar. O algoritmo usado é o modelo de 

Farmer (FARMER1 apud AMERICAN PETROLEUM TNSTITUTE, 1999). O 

fluxo difusivo de vapor é estimado por: 

(41) 

onde : 

la = flu xo difusivo (u g I cm2 s) 

D .. = coeficiente de difusão no ar para o composto ( cm2 s) 

9a = porosidade do ar-preenchido (cn? I cm3
) 

eT = porosidade total ( cm3 I cm3
) 

Cv = concentração do composto no vapor do solo (u g I cm.l) 

z = profundidade (em) 

SESOlL usa a equação ele Freundlich para estimar concentrações na fase 

sólida. A isoterma de Freundlich é definida como: 

I 

C -K C'" s - f) . \1 (42) 

onde 

Cs = concentração elo poluente aclsorvicla üt g lg) 

Kn = coeficiente ele partição elo poluente (~t g lg) I (p g lml) 

Cw = concentração do poluente na água do solo (~t g lml) 

n = expoente ele Freundlich 

1 FARI\ IER, W.J.;Y ANG,l\I.S.;LETEY,J.;SPENCER, \V.I'. ( 1980). lkxaclorob<~l Z<'ne: lts V<lpor pr~~urc <md vapor phase 
dinl1~ion in ~oil. Soi/ Sei. Soe. Am. J .. V oi 44 apud A:\IERICAl\! PETROLEU:\1 INSTITUTE (1999). API ·s Decwon 
S11pport Systemfor E\po.wre mui Risk !lssessment (DSS) l'ersíon2.0. (Publicaç;lo nÍllll<'rO 4685).p . A- I L. 
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2.3.9.3 Modelo Jury de zona não saturada 

O modelo Jury , JUR Y et ai. (1990), é um modelo de exame de nível que 

estima a volatilização do fluxo químico do solo e o perfil da concentração 

variando com o tempo dentro da zona não saturada. Esse modelo é baseado na 

solução analítica para equação diferencial de balanço de massa e as condições 

iniciais e limites apresentadas abaixo: 

(êCr) C _ /') (f/Cr) (êCr) -- +p· - ./ -- - }1 - -
àt T E Ô/ 2 E Ôz 

(43) 

onde 

CT = concentração total do solo, definida pela equação 44 (mg de contaminante 

I cm3 de solo) 

t = tempo (dia) 

p = constante de proporção de decaimento de primeira ordem (I/dia) 

DE= coeficiente de difusão, estimado pela equação 45 (cm2 I d) 

z = profundidade medida positiva descendentemente da superficie do solo 

(em) 

VE = velocidade efetiva de contaminante (em /d) 

A condição inicial é: 

CT ( O < z < L, t=O) = Co 

Cr (z ~ L, t=O) =O onde 

Co = concentração total inicial de contaminante no solo (mg I cm3
) 

L = profundidade inicial da concentração de contaminante (em) 

Na equação 43, a concentração total do solo é assumida para ser 

distribuída ao longo das fases sólida, aquosa e vapor e é estimada usando: 

(44) 

onde: 

PL> = densidade do volume de solo (g de solo seco I cm3 de solo úmido) 

Cs = concentração da fase sorvida (g de contaminante I g de solo seco) 



8w = conteúdo volumétrico de água ( cm3 de água I cm3 de solo úmido) 

Cw= concentração da fa se dissolvida (g de contaminante I cm3 de solução) 

e~ = porosidade do ar ( cm3 gás no solo I cm3 de solo úmido) 

Cv= concentração da fase de vapor (g de contaminante I cm3 gás no solo) 

cs = KD ·C\1. 

C,. =H· C". 

onde: 
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Ko = coeficiente de partição solo-água específico para o químico [(mg I g de solo 

seco) I (gl cm3 de solução)] 

H = constante da Lei de Henry [(mg/L de vapor) I (mg I L de solução)] 

(45) 

onde: 

Dg a= coetlciente de difusão gasosa específico do químico no ar ( cm2 I dia) 

Di"' = coeficiente de difusão líquida específico do químico no ar (cm2 I dia) 

8a = porosidade do ar-preenchido (cm3 ar I cm3 solo) 

8w = porosidade de água preenchida ( cm3 água I cm3 solo) 

foc = fr·ação de carbono orgânico (mg de carbono orgânico I mg de solo) 

H = h·H 
E (pbKD +8\1' +BOH) 

(46) 

(47) 

onde: 

h = coeficiente de transferência da camada limite (em /dia) 

D = ar estagnante da espessura da camada limite (em) 

HE = coeficiente de transferência de massa variável estimada usando a equação 46 

(cm/d) 

DE(~; )+vECT = - 1/ECT em z=O 

condição limite: 



., 

Só 

Cr (z=oc,\11) = 0 

Logo, o perfil da concentração será (JUR Y et ai., 1990): 

l (z - L - v .t) (z - v .t) ( v J v z Cr (z ,t, L) =-C
0

exp -"'[eJ.fc I! - eJ.fc h + 1+-E exp -E_ , 
2 ~4DrJ ~4DEI H E DE 

Hr,(HE +IIE )t 

eJ.fc ~: - eJ.fc z + 1',/ + 2 +-!! exp E '" ][e1.fc E E -
( 

z +I+ v . ) ( ) ( v . J (H +v .)z (2H +v )t + z 

~4D.,,J H E DE ~4D,t 
H E .f. (2H E + 11 E )t + z +L] exp-e!iC · (48) 
DE . ~4DEI 

JUR Y 1 et ai. ( 1990) também apresenta o fluxo de volatilização cumu !ativo 

V c (t), massa I unidade de área volatilizado, da superfície de solo entre o início da 

volatilização e o tempo t como: 

onde: 

p = I' E/' 

DI:' 

~ = (H E + I' E )H E 

I' H 

{J = 

1' ,.1 
S = erfc ' 

I . ~4D".t 

L + I' .I 
S = erfc E 

l . ~4/)Ef 



.) 

') 

( )e ('' + 2H . )t 
s 3 = exp ç . I 'J:fc E 

11 

~4/)EI 

S4 = exp Ç ·I + -'- eJ:fc . "' ( 
H1.L) (vE + 2H ., )t 
D E J4DEI 

s5 = eJ:fc( t ) + p.Ji 
~4D1J 

s1 = eJ:fcfJ.Ji 

R7 

As equações 48 e 49 apresentam o perfil de concentração variando com o 

tempo e o fluxo de volatilização acumulada para o caso quando o contaminante é 

inicialmente uniformemente incorporado sobre mna profimdidade L. 

As concentrações estimadas na superficie de água são usadas para 

computar o fluxo de contaminante na superficie de água usando: 

onde: 

Al/"
1 
= VC ,.A + D ~C A 

& 
(50) 

M,,rr = massa anual preenchendo a superficie de água (mg I ano) 
' 

V = proporção de infiltração (m I ano) 

A = área da fonte (crn2
) 

Cw = concentração da fase dissolvida na superfície de água (mg I cm3
) 

D = coeficiente de dispersão hidrodinâmica ( cm2 I ano) 

~C =gradiente de concentração na superfície de água (mg I cm3 /em) 
& 

O modelo Jury assume que o químico está em equilíbrio nas fases : 

sorvida, dissolvida e vapor. O residual não é tratado nas equações de Jury. O 

modelo no DSS checa a condição seguinte (equação 51) para verificar se os níveis 

residuais estão presentes, e, caso exceda a solubilidade inserida para o químico, 

Jury enviará uma mensagem. 



" 

88 

C = Co(pb + p"'()_J kg 
"' pb.fo,.K 0 ,. + 8". + B,, H I OOOmg 

(51) 

2.3.9.4 Modelo VADSAT 

O modelo V ADSAT simula adsorção, biodecaimento, volatilização e 

lixiviamento na zona vadosa. O lixiviamento é composto por um modelo de zona 

saturada que considera di spersão , biodecaimento e adsorção. A fonte pode ser 

composta de níveis residuais de contaminação, que é uma mistura de 

hidrocarbonetos. O modelo calcula a solubilidade efeti va de espécies sendo 

modeladas e ajusta o fator de lixiviamento por conseguinte. Esta é uma importante 

característica do modelo V ADSAT (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, 

1999). 

2.3.9.4.1 Transporte na zona não saturada 

O transporte da fase dissolvida do componente i é modelado do fimdo da 

fonte à superfície de água. A expansão horizontal é considerada desprezível. Os 

processos de adsorção e decaimento ele primeira ordem são considerados. Logo, a 

equação governante (equação de advecção-dispersão) para o transporte uni 

dimensional na zona saturada é dada por (AMERlCAN PETROLEUM 

lNSTITUTE, 1999): 

(CC.';) (a2

C, J (êC;) R"; = at = D" àxl - v" ox - JI";C; 

onde: 

Ci = concentração da fase di ssolvida do componente i [M/L3
] 

Du =coeficiente de dispersão vertical na zona não saturada [L2!f] 

Vu = velocidade da água de poro na zona não saturada [L/T] 

(52) 

1-lui =coeficiente de decaimento de primeira ordem para o componente i na zona 

não saturada [T"1
] 

x = distância do fundo da fonte [L] 

t = tempo [T] 

Rui = fator de retardamento específico do químico [-] 
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Esta equação é resolvida usando as seguintes condições limites: 

Ci(x , O) =O 

ci (O > t ) = cio exp (- Bi t) 

(~C) = (oc,t) =o 
o. r 

onde Pi é o coeficiente de esgotamento [T - I]. 

O fator de retardamento para o químico específico na zona não saturada, 

Rui , é estimado usando: 

f. K 
R . = 1 _P_b_. o_"·_o...:._'i 

111 + e ... 
(53) 

onde: 

tüc = fração de carbono orgânico no solo seco [kg I kg] 

Koci =coeficiente normalizado de pa11ição de carbono orgânico [m3 I kg] 

A degradação é assumida para ser uma reação ele pnme1ra ordem 

ocorTenclo na fase dissolvida e adsorvida. O coeficiente de decaimento é definido 

por: 

(54) 

onde: 

Pui = coeficiente de decaimento total na zona vadosa para o químico i [L-1] 

Puiw= coeficiente de decaimento na fase aquosa para o químico i [L-1] 

F= um fator igual a O ou 1 dependendo se o decaimento da fase sorvida é 

considerado 

F= O, nenhuma degradação da fase adsorvida (sólida) 

F= I, degradação considerada na fase sólida 

A dispersão é assumida para ocorTer na direção da infiltração somente 

(nenhuma expansão horizontal). O coeficiente de dispersão é assumido para ser 

uma função linear da velocidade de água de poro, Vu: 

onde: 

aL = clispersividade longitudinal [L] 

ln(a L) = -4.933 + 3.8llln(x) x ~2 m 
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x~2 m X ~2 111 

x = distância da fonte a locação observada [L], medida descendentemente do 

fundo da zona da fonte 

2.3.9.4.2 Transr1orte na zona saturada 

O modelo de transporte da zona saturada no V ADSAT considera um 

campo de fluxo horizontal uni dimensional e dispersão tridimensional (muito 

similar ao AT 123D). 

2.3.9.4.2.1 Fonte plana horizontal e transporte em zona saturada 

O modelo VADSAT assume que o vazamento (e químico) da zona vadosa 

entra na zona saturada via uma fonte plana horizontal. Este é o mesmo tipo de 

fonte usada quando o SESOfL é ligado ao AT J 23D no APlDSS. 

R ·(êC;)=n .(azc; J+D (azc;J+ n_ (azc; J-~(êC; ) - ,. s.c + Q;(x,y,z) 
SI " I ·' "' z )' ;), , 2 ' ""' z () " J I I () 

0 OX Oy OZ TS OX TS 

(55) 

onde: 

R si = coeficiente de retardamento para espécies i na zona saturada [-] 

Ci = concentração aquosa de espécies i na zona saturada [M I e] 

qs = velocidade de Darcy na zona saturada [L I T] 

Dx, Dv, Dz =coeficientes de dispersão nas direções x, y e z [ L2 I T] 

eTs = porosidade efetiva total na zona saturada [L/ T] 

!lSi= coeficiente de decaimento de primeira ordem para massa perdida na zonn 

saturada [T1
] 

Qi = termo de fonte para espécies i [M I T I L3
], calculada pela parte da zona não 

saturada do modelo V ADSAT. 

Os coeficientes de dispersão na zona saturada são descritos por: 

D = axqs 
X () 

TS 



., 

onde: 

CJ.x, Cl.y, Cl.z = dispersividades nas direções x, y e z [L] 

In( a,.) = - 3.795 + 1.774 ln(x) - 0.093(ln(x)Y 

- ax a,.- -
. r , 
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onde t 1 é assumido para ser igual a 3 e t2 é 87 ( AMERICAN 

PETROLEUM INSTITUTE , 1999). 

2.3.9.5 Transporte Analítico: Modelo uni, bi e tridimensional AT123D 

O modelo AT 123D é um código analítico generalizado, transiente, uni, bi 

e tri dimensional para estimar o transpo1te de resíduos (resíduos quentes, químicos 

dissolvidos de fase aquosa, ou radioativos) em um sistema de aqüífero poroso. O 

AT 123D resolve a equação diferencial de balanço de massa (advectivo -

dispersivo) que descreve o destino e transporte do contaminante na zona saturada. 

O fluxo do aqüífero é assumido como uniforme , uni dimensional e constante na 

direção gradiente abaixo. Os processos simulados pelo A T 123D incluem 

(AMERICAN PETROLEUNf INSTITUTE, 1999): 

• Dispersão tridimensional (longitudinal, lateral e ve1tical); 

• Advecçào uniforme unidimensional; 

o Adsorção de equilíbrio reversível, linear; 

• Decaimento de primeira ordem. 

A zona saturada é assumida como homogênea e isotrópica em termos de 

suas propriedades físicas (porosidade, densidade de volume, etc.). Quando 

implementado, o AT l23D pode ser usado para estimar concentrações como 

função do tempo em qualquer local especificado pelos diferentes valores das 

coordenadas x, y, z e t. 

O ATI23D usa a função de Green para resolver a equação de advecção

dispersão para as condições acima descritas, e uma solução separada é usada para 
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cada tipo de condição de fonte e limite. A maJor parte dessas são soluções 

analíticas de forma fechada; entretanto as soluções para um aqüífero de 

profundidade e/ou largura finitos requerem truncamentos de séries de 

convergência infinitas. Quando o modelo SESOIL ou Jury é usado para simular o 

transpmte de químicos através da zona não saturada a proporção de massa 

química carregada à supertlcie de água é usada diretamente como uma entrada 

para o AT123D. Um modelo SESOIL - AT123D ligados pode então ser usado 

para simular o transporte de químicos de solos contaminados para um poço 

receptor de água subterrânea (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, 1999). 

2.3.9.5.1 Estimando concentmções médias nos poços 

Poços são geralmente projetados sobre um intervalo verti ca l finito através 

da zona saturada. Logo, a concentração de químicos na água bombeada de um 

poço é , na realidade uma concentração média horizontalmente e verticalmente da 

água aos an·edores da projeção do poço, e não pode ser representada com 

acuracidade pela concentração em um ponto único no aqüífero. 

O APIDSS emprega um método aproximado para estimar concentrações 

médias do poço. As concentrações são estimadas pelo AT 123D em um número 

especificado pelo usuário de intervalos igualmente espaçados verticalmente ao 

longo do poço; essas são então calculadas aritmeticamente para obter a 

concentração do poço: 

C(z) 
c"-.~' =L:- -

= N= 

onde 

(56) 

Cwdl = concentração média verticalmente do poço (mg I I) 

C (z) = concentração em uma profundidade z (mg I I) 

Nz = nº de intervalos entre o topo e o fundo do poço (adimensional) 

Esse método assume pesos iguais para todos intervalos ve11icais entre topo 

e fu ndo da seção filtrante, e não calcula para a água debaixo ou acima da seção 

filtrante. Este método também não calcula para concentrações menores na água de 

poço desenhada radialmente do lado do gradiente abaixo do poço (AMERICAN 

PETROLEUM INSTITUTE, 1999). 



2.3.9.6 Módulo de ingestão química e cálculo do risco 

A ingestão química é calculada usando equações que incluem variáveis 

para concentração de exposição, freqüência, duração de exposição, peso do corpo, 

e taxa de contato. O último reflete a taxa na qual o meio contaminado (solo, água, 

ar) entra em contato com o receptor. A ingestão estimada é então usada para 

quantificar o risco de cada rota de exposição (AMERICAN PETROLEUM 

INSTlTUTE, 1999). 

Os procedimentos para cálculo da ingestão estão de acordo com aqueles 

descritos no Guia de cálculo do risco da EPA (EPA, 1990). Este módulo 

especificamente pode ser usado para estimar a ingestão química para as seguintes 

rotas: 

• Ingestão de água contaminada~ 

• Inalação durante o banho~ 

• Contato dennal com água subterrânea contaminada~ 

• Ingestão de solo contaminado~ 

• Contato dermal com solo contaminado ~ 

• Inalação de ar contendo vapores químicos ou pat1iculados; 

As equações no DSS calculam doses administrada. A dose administrada 

ou quantidade ingerida é definida como a massa de uma substância que entra em 

contato com um limite de troca dentro de um organismo (e. g. , trato 

gastrintestinal, pele, pulmões) por peso do corpo unitário daquele organismo por 

tempo unitário. A dose absorvida, por outro lado, é a massa da substância que, 

após o contato, penetra os limites de troca, entra no sistema metabólico e causa 

efeitos adversos de saúde. Isto é muitas vezes referido como uma dose 

biodisponível. A EPA (1990) declarou que a maior parte dos valores de toxidade é 

baseada sobre a dose absorvida e, portanto a quantidade ingerida calculada deve 

ser quantidades ingeridas administradas. Ocasionalmente, valores de toxidade 

podem ser baseados sobre dose absorvida e então a dose administrada deve ser 

ajustada para refletir a quantidade de químico absorvida. A biodisponibilidade, em 

termos do DSS é usada para fazer esse ajuste. 
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2.3.9.6.1 Descrição de cada rota de ingestão 

A ingestão química e módulo do cálculo do risco primeiro estima a 

ingestão do químico que ocorre durante um evento de exposição. Esta taxa de 

ingestão, expressa em mg por dia do químico dentro do corpo por unidade de peso 

do corpo (mg I kg- d), é então calculada sobre o tempo para uso na caracterização 

do risco. 

2.3.9.6.1.1 Ingestão de água de consumo 

A quantidade ingerida diária da ingestão de água contaminada é calculada 

da taxa de ingestão ele água e a concentração de contaminante na fonte da água de 

consumo. 

DI = b,tÚ)c,.. ) 
BW) 

onde 

(57) 

DI = dose absorvida diária da ingestão de água ( mg I kg - d); 

TR = taxa de ingestão de água ( 11 d); 

C\\'= concentração de contaminante na água de consumo ( mg I I); 

BW = peso do corpo (kg); 

bi = biodisponibilidacle específica do químico para ingestão (mg lmg). 

2.3.9.6.1.2 Inalação durante o banho 

c 

A inalação diária durante o banho é calculada como uma função da 

concentração de químicos voláteis no ar do banho, taxa de inalação, e a duração 

do banho: 

DI = bs1,Cs,,IH · ET 
BW 

onde 

(58) 

DI = dose diária absorvida da inalação durante o banho (mg I kg - d); 

C h = concentração de químicos no ar do banho ( mg I m3 
) ; 

lli = taxa de inalação durante o banho ( m3 I h); 

ET = duração do banho ( hr I dia); 



BW = peso do corpo (kg); 

bsh = biodisponibilidade específica do químico para inalação ( mg I mg); 

2.3.9.6.1.3 Absorção dermal durante o banho 

l0-3 C SA · PC· ET 
D = ... 

obs RJ!V 

onde 

D~bs = dose dermal absorvida (mg I kg- d); 

Cw = concentração de químicos na água (mg I I ); 

SA = área superficial de pele exposta ( cm2 
) ; 

(59) 

PC = constante de permeabilidade da pele específica do químico (em I h); 

ET = duração da lavagem ou banho (hr I dia); 

BW = peso do corpo (kg); 

1 O - J = fator de conversão de (I I cm3 
) . 
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A permeabilidade da pele específica do químico é igual a difusividade 

química através da pele, cm2 I h, dividida pela espessura da pele, em. Este método 

assume que a difusão ao longo da camada de pele pode ser descrita pela Lei de 

Fick, e que a concentração na corrente sangüínea é pequena relativa a 

concentração na água. 

A constante de permeabilidade quantifica as propriedades de difusão da 

pele e o químico; va lores de PC estão tabulados no Manual do usuário para 

sistema de cálculo do risco do poluente (U. S. ARMY 1 apud AtVIERlCAN 

PETROLEUM INSTITUTE, 1999) bem como Dermal Exposure Assessment: 

Principies and Applications. lnterim Report . EPA 2 apud AMERICAN 

PETROLEUM INSTITUTE ( 1999). 

2.3.9.6.1.4 Jngestão do solo 

DI = I o-6 
bsCJR · 1-7 

BW 
(60) 

1\.J.S. Army Biomeúil-a l rese~rcg l .aborntof)' (1991). 1l1c Polluant H~zard Assessmcnt System Vcrsion 20:Document~ tion 
~nd Uscr's Guidc (PHAS20) apud A~IERICAN PEffiOLEU~I INSTITUTE ( 1999). AP/'s Deci>~on Supp011 Sy,rem for 
E.\postll'e (llld Risk Assessment (DSS) Versi011 2.0. (Publi<.<IÇ<1o níunero 4685).p. 6-6. 
2\.JNITED STATES ENVIRON~ IEl\'TAL PROTECTION AGENCY (1992). Dmn~l Exposurc Assessmmt: l'riuliples and 
Appli~tions. lntcrim R<1lort. EPA/600/8-9 1/0 li 8 ~pud A;\ IERJCAN PETROLEU~ I I 'STITUTE ( 1999). APJ 's Decision 
Support System for E.\·posure and Risk Assessmenl (DSS) Version 2.0. (Publicaçilo número 4685).p. 6·6. 



onde 

DI = dose diária absorvida da ingestão de solo (mg I kg - d); 

Cs = concentração do químico em solo contaminado (mg I kg); 

lR =taxa de ingestão do solo (mg I d); 

FI = fração do solo total ingerida que está contaminada (mg I mg); 

l o-6 = tà tor de conversão de (kg I mg); 

bs = biodisponibilidade específica do químico para ingestão de solo (mg lmg). 

2.3.9.6.1.5 Contato dermal com solo 

l0-6 C SA- AF · ABS 
D = s 

nbs BW 

onde 

Dabs = dose dermal absorvida (mg I kg - d); 

Cs = concentração de químicos no solo (mg I kg); 

S A = área superficial da pele exposta ao solo por dia ( cm2 I d); 

AF = fator de aderência solo - pele (mg I cm2 
); 

ABS = fração do químico que é absorvida (mg I mg); 

BW = peso do corpo (kg); 

I o·6 = fator de conversão de (kg I mg). 

2.3.9.6.1.6 Inalação de emissão do solo 

(61) 
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A emissão de voláteis e particulados de locais contaminados misturam 

com o ar ambiente e são transportados do local pela advecção e dispersão. 

Receptores dentro e fora do local podem , entretanto estarem expostos a químicos 

pela inalação. 

DI = baCn!H · ET 
BW 

onde 

(62) 

DI = dose diária absorvida da inalação de emissões do solo (mg I kg - d); 

Ca = concentração do químico no ar ambiente (mg I m3
) ; 

lH = taxa de inalação (m3 I hr); 

ET = tempo de exposição (hr I dia); 

BW = peso do corpo (kg); 
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ba = biodisponibilidade específica do químico para inalação (mg I mg). 

2.3.9.6.2 Estimativa da quantidade ingel'ida diál'ia crônica e do tempo de vida 

A ingestão diária crônica (CDI) é usada no cálculo de efeitos não 

carcinogênicos de exposição crônica, e é calculada pela quantidade ingerida média 

diária sobre o período de exposição: 

DI . /•,F . ED 
CDI = , 

365 ~1/J' 

onde 

CDl = dose absorvida crônica diária (mg I kg - d); 

Dl = quantidade ingerida estimada usando as equações apresentadas acima (mg I 

kg - d); 

EF =' freqüência de exposição (dias por ano); 

C
ED = duração da exposição (anos); 

AT = tempo médio (anos). 

Quando se avalia efeitos não carcinogênicos o tempo médio (AT) é igual a 

duração da exposição (ED). 

A dose diária média durante a vida (ou quantidade ingerida - LADD ou 

LADl) é usada para calcular o risco carcinogênico, e é estimada pela quantidade 

média ingerida diária sobre um tempo de vida humana: 

LADD = _D_I ·_E_F_· _EI_J 
365AT 

onde 

(63) 

LADD = dose diária média absorvida no tempo de vida (mg I kg - d); 

A T = tempo médio (anos). 

Quando se avalia efeitos carcinogênicos o tempo médio é igual a duração 

de uma vida humana (anos). A freqüência de exposição (EF nas equações 63 e 64) 

corresponde ao número de eventos de exposição diários que ocorrem dentro de 

um ano e é específico para cada local. 
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2.3.9.6.3 Cálculo do l'isco 

O cálculo do risco é o passo final do processo de cálculo, e serve como a 

ponte entre o cálculo e a gerência do risco. Neste passo, informações sobre 

toxidade de químicos são combinadas com estimativas de quantidades ingeridas 

para calcular o risco potencial a receptores humanos. Se o risco calculado excede 

níveis aceitáveis , resultados dessa aná lise devem ser cuidadosamente analjsados 

para identificar opções alternativas de gerência de risco, ou a necessidade de 

modelamento mais detalhado e I ou monitoramento para melhor estimar o risco. A 

EPA geralmente pel'mite t0-6 a 104 de excesso de risco. 

Para cada receptor, o risco total e o risco devido a cada químjco e cada 

caminho de interesse são avaliados. Metodologias de cálculo separadas são 

proporcionadas para avaliar efeitos de riscos carcinogênicos e não carcinogênicos; 

estes são discutidos em detalhe abaixo. 

2.3.9.6.3.1 Cálculo do risco r•··· efeitos carcinogênicos \ I l\ 

Para carcinogênicos, o nsco é quantificado como a probabilidade 

excedente de um indivíduo desenvolver câncer sobre um tempo de vida. Este 

risco, referido como o risco excedente individual de câncer durante a vida 

(IELCR), é o risco excedente incorrido por indivíduos expostos a químicos pelos 

caminhos e rotas identificados no cálculo da exposição. O risco é quantificado 

como o produto do fator de declividade (também referido como fator potencial) e 

a dose diária média durante a vida (LADD) 

(65) 

onde 

IELCRij = risco excedente individual de câncer durante a vida para o químico i, 

rota de exposição j (aclimensional ); 

Sfij = fator ele declividade para o químico i, rota de exposição j (mg I kg - d) - • ; ---
LADDij = dose diária média durante a vida para o químico i, rota de exposição j 

(mg/ kg -d); 
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Este caminho de estimativa do risco é baseado no modelo linear de risco 

de câncer por baixa dose descrito pela EP A ( 1990) e é válido para riscos abaixo de 

0.0 I. O modelo assume que a exposição para qualquer quantidade de um 

carcinogênico irá aumentar o risco de câncer. 

Para calcular o risco total a receptores expostos a múltiplas rotas de 

exposição e químicos, os riscos são assumidos para serem somados: 

IELCR, = ""f.JELCR!i (66) 

onde 

IELCR1 = nsco excedente individual total de câncer durante a vida 

( adimensional); 

Este método para estimativa de risco total assume que não existam 

quaisquer interações sinergista ou antagonista entre os químicos. 

2.3.9.6.4 Cálculo do índice de risco para efeitos não carcinogênicos \ 
~ 

Efeitos não carcinogênicos são avaliados pela suposição que existe um 

nível limiar de exposição (i . e. , o RfD) abaixo do qual é improvável que 

populações sensíveis irão experimentar efeitos adversos de saúde. Efeitos não 

carcinogênicos são caracterizados pela comparação da quantidade ingerida 

crônica diária para cada químico e a rota de exposição para o químico - e rota 

específica RID. Este risco é quantifícado como a proporção da ingestão diária 

crônica para o RfD: 

CDI .. 
HQu = R/D~ 

. u 
(67) 

onde 

HQij = quociente de risco para o químico i, rota de exposição j (adimensional ); 

CDTij = ingestão diária crônica para o químico i, rota de exposição j (mg I kg - d); 

RIDij = dose de referência para o químico i, rota de exposição j (mg I kg -d); 

O quociente de risco é um índice do potencial para efeitos não 

carcinogênicos , e não é um risco probabilístico . Se o valor excede a unidade, 
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existe um potencial 11ara efeitos adversos de saúde não carcinogênicos, c 

algum gerenciamento de risco pode ser necessário. 

Para receptores expostos a múltiplas rotas de exposição e químicos, o 

potencial para efeitos não carcinogênicos é quantificado pelo índice de risco (HI), 

igual a soma dos quocientes de risco para cada químico e rota de exposição: 

H!= ~HO. LJ - u (68) 

O quociente de risco é a proporção do nível de exposição de uma única 

substância sobre um período de tempo especificado para uma dose de referência 

para aquela substância. O índice de risco é a soma de mais que um quociente de 

risco para substâncias múltiplas e I ou caminhos múltiplos de exposição. 

Este método de avaliação global do risco assume que os efeitos de todos os 

químicos são aditivos e nega quaisquer efeitos sinergista ou antagonista entre 

múltiplos químicos. Se o índice total de risco é maior que a unidade, uma 

avaliação mais detalhada do potencial para efeitos adversos de saúde devem 

ser conduzidos. Em tais análises, deve-se avaliar a toxidade e o ponto final ( o 

efeito adverso específico de saúde) para cada químico em detalhe. Índices de risco 

podem então serem calculados para cada efeito adverso de saúde. O DSS não 

executa essa avaliação de risco do efeito específico. 

Para maiores informações sobre suposições/limitações, desenvolvimento e 

dados requeridos destes modelos, bem como modelos TIDBODEAUX -

HW ANO, modelo Farmer de emissão de vapores e de Cowherd de emissão de 

partículas, consultar AMERICAN PETROLEUM lNSTlTUTE ( 1999). 

CHEN ( 1998) em seu estudo propôs um caminho co1nposto de: 

• Um modelo de exame de vazamento de hidrocarboneto (HSSM - Hydrocarbon 

Spill Screening Model), o qual é usado para simulação de fluxo imiscível de 

hidrocarbonetos na zona vadosa, formação de lentes na franja capilar, 

dissolução de poluentes na superficie de água, e transpot1e de poluentes aos 

receptores; 

• Um modelo de análise de relação fuzzy (FRA - Fuzzy Relation Analysis), o 

qual é desenvolvido para avaliação de riscos causados por um número de 

poluentes com diferentes características de impacto, baseados em resultados 

do HSSM. 
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No HSSM, as concentrações de contaminantes em diferentes unidades de 

tempo e espaço são obtidas através da equação de transporte: 

nR(êC) = 'VD 'VC- q'VC- Jc ·li· R· C- M(l) 
OI L 

onde n denota porosidade, R é o fator de retardamento, C é a concentração 

de contaminante na água subterrânea (mg I m3
) , q é a velocidade de Darcy (m/s), 

DL é a constante de dispersão (m), À é a constante de decaimento de primeira 

ordem (s-1
) , M (t) é a quantidade de massa por unidade de volume do aqüífero 

por unidade de tempo (mg I m3 s). 

Baseado em resultados da simulação do HSSM, um modelo de análise de 

relação fhzzy é desenvolvido para avaliação de riscos ambientais para múltiplos 

poluentes com características de impacto incertas. 

Os resultados obtidos por CHEN ( 1998) em um caso no oeste do Canadá 

foram úteis para análise de risco de vazamento e/ou derramamento de LNAPL 

bem como seus impactos no solo, aqüífero, e receptores potenciais. Neste caso, os 

vazamentos foram contínuos de aproximadamente 1960 a 1990, a distância entre o 

local contaminado e o ponto receptor era de aproximadamente 450 m. A 

profundidade da água subterrânea é de 1,1 a I,Sm, podendo ser facilmente afetada 

pela contaminação do solo. 

WEA VER ( 1996) utilizou o HSSM (Hydrocarbon Spill Screening Moclel) 

em dois casos para análise de sensibilidade por variação de parâmetros ele entrada. 

O HSSM não pode incluir heterogeneidade.Em um elos casos, haviam dados da 

concentração em água devido a uma ampla rede de monitoramento. No segundo, a 

rede de monitoramento era pequena, porém os dados e volume de vazamento 

poderiam ser estimados. Normalmente o volume e duração do vazamento são 

desconhecidos. Dados típicos de um local que refletem o líquido hidrocarboneto 

são níveis de produto livre observados em poços e concentrações de amostras em 

solos.Os níveis de produto livres não podem proporcionar est imativos confiáveis 

do volume de vazamento, porque não existe uma relação clara entre níveis de 

produto livre em poços e a quantidade de produto Livre na formação 

(KEMBLOWSKI & CHIANG1 apud WEAVER, l996). 

1KEl\113LO\VSKI,l\1.\V.;CH IAJ'\'O,C.Y. (1 990).Hydrocarhon lhickness nuctuations in moniloring wells. Grormd1rater. 
28(2), 244-252 apud WEAVER , J. \V. ( 1996). Non Aqucous Phasc Li(tuids (NAPLs) in Suhsurlàce Environmenl 
Ass,-ssmenl and R.:medialion , p. 788 - 7999. ASCE Specialty Conference, Proc, New York. USA 
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Os dados de produto livre recuperado podem obviamente dar um limite 

inferior do volume do produto. Extratos do centro poderiam proporcionar 

estimativas mais confiáveis do volume do produto, mas eles podem somente 

serem pegos de instalações de poços e não podem ser analisados sobre seus 

comprimentos completos. 

Existem 36 parâmetros químicos e fisicos necessários para rodar o HSSM. 

Cada um deles têm impacto sobre os resultados do modelo. Dependendo do 

cenário específico do modelo, alguns parâtnetros têm mais importância que 

outros. 

Os valores dos dados de entrada e os locais de aplicação estão listados na 

tabela 15. As características gerais para as duas séries de dados estão listadas na 

tabela 14. 

Tabela 14- Características gel'ais para as duas séries de dados (traduzido). 

Fonte: WEAVER (1996) 

Item 

Dados do vazamento 

Volume do vazamento 

Composição da gasolina 

Massa na água subterrânea 

Definição da pluma vertical 

Extratos analisados 

Poços de monitoramento 

Ciclo de amostras 

Pontos de dados por ciclo de 

amostras 

Testes Slug 

Testes de bombeamento 

Hagermam Ave. 

Patclwge, N. Y. 

Desconhecido 

Desconhecido 

Desconhecido 

Estabelecido 

Sim 

30 

48 

3 

210 

13 

-- --·-
E. Moutain Fuef~ Sult Luke 

City Utalz 

Conhecido 

Estabelecido 7500 gal 

Desconhecido 

Desconhecido 

Não 

4 

8 

4 

Desconhecido 

o 
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Tabela 15-- Parâmetros principais ajustados para os casos (traduzido). Fonte: 

WEA VER (1996) 

Item 

Condutividade hidráulica 

Gradiente Hidráulico 

Flutuação do nível de água 

Concentração inicial de benzeno 

Meia vida 

Dispersividade longitudinal 

Hagerman A1•e. E. 

Patclwge, N. Y. 

43, 94, 194m/ d 

0.0013 

0.1 m 

8200 mg / I 

2250 dias 

10, 15,20 m 

Mmmtaim Fuels Salt Lalce 

City Utah 

0.75, 1.5, 3.0 m/d 

0.02 

O. I m 

4100 mg /1 

69.3, 30 dias 

15m 

Para o caso Hagerman Avenue foi simulado com valores relativamente 

baixos de dispersividade (GELHAR, 1992) e degradação, enquanto o caso 

Mountain Fuels foi simulado com altos valores de ambos parâmetros. Isto sugere 

que a dispersão e degradação são menos impotiantes em Hagerman Avenue que 

Montain Fuels. 

Quando a condutividade hidráulica aumentou, a taxa de vazamento do 

benzeno ao aqüífero aumentou. Logo, as concentrações de benzeno para as 

simulações de condutividade maiores aumentam mais rapidamente que para os 

casos de condutividades baixas. 

Nesse estudo o efeito da variação da dispersividade sobre a variação 

apresentada define um tanto à frente, mas não força a uma igualdade exata aos 

dados do monitoramento. 

2.3.10 WHPA 

O WHP A é um modelo semi-analítico modular, de fluxo ele água 

subterrânea projetado pela EPA para auxiliar o Estado e quadros técnicos locais 

na tarefa da clelineação ele Áreas de Proteção ele Poços (APPs) como obrigado 

pelas emendas elo Ato ele Proteção de Água de 1986 (Safe Drinking Act). 
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O modelo WHP A consiste de quatro módulos computacionais 

independentes (REESQC, MWCAP, GPTRAC e MONTEC) que podem ser 

usados para delinear zonas de captura. Três dos modelos contêm soluções semi

analíticas de zonas de captura; eles são aplicáveis a aqüíferos homogêneos que 

exibem fluxo de água subterrânea bidimensional e constante em uma área plana. 

Múltiplos poços de bombeamento e injeção podem ser apresentados. Condições 

limite de barreiras ou rios os quais existem sobre a profundidade inteira do 

aqüífero podem ser simulados. Diversos tipos de aqüíferos disponíveis incluem 

confinado, semiconfinado e não confinado com recarga superficial. Um dos três 

módulos é o módulo de Monte Carlo que proporciona uma capacidade de análise 

de incerteza. Este módulo permite que os efeitos da incerteza dos parâmetros de 

entrada sobre a(s) zona (s) de captura sejam calculados quantitativamente 

BLANDFORD, T. N.; WU, Y. (1993). 

O quarto módulo é um módulo geral de caminhamento da partícu la que 

pode ser usado como um pós-processador para modelos numéricos bidimensionais 

de fluxo de água subterrânea. 

Dois problemas foram apresentados em BLANDFORD, T. N.; WU, Y. 

( 1993) para verificação comparando os resu ltados obtidos pelo WhAEM e 

WHP A. Os dois problemas envolvem a delineação de zonas de captura e o cálculo 

de cargas hidráulicas para um único poço em um campo ele ambiente de fluxo 

uniforme ele água subterrânea. 

Cada um elos problemas foi verificado usando o modelo WhAEM e 

WHP A. Além da verificação do pertll geral e locação das linhas de contorno, os 

valores mínimos e máximos de cargas hidráulicas calculados usando ambos 

códigos foram comparados. Para o primeiro problema, as cargas hidráulicas 

mínimas e máximas obtidas usando o WHPA são 8.62 e 25.4 ft, respectivamente, 

enquanto os equivalentes valores obtidos usando o WhAEM são 8.05 e 25.54 ft, 

respectivamente. Para o segundo problema os valores mínimos e máximos ele 

cargas hidráu licas obtidos pelo código ·wHPA são 95.92 e 101.46 ft , 

respectivamente, e os equivalentes valores obtidos do WhAEM são 95.87 e 

I O 1.53 ft, respectivamente. Essas diferenças são de pouca impot1ância e são 

provavelmente devido as diferentes configurações ele rede usada pelos dois 

modelos: o WHP A calcula cargas hidráulicas no centro dos blocos da rede, 

enquanto que o código WhAEM calcula as cargas nas interseções das linhas da 
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rede. Para matores detalhes sobre esses problemas utilizados na comparação, 

consultar em BLANDFORD, T. N.; WU, Y . (1993). 

2.3.10.1 Equações Potenciais 

As equações potencias são resolvidas em termos da função 

potencial, <j>, onde 

f/J = K·h+c (69) 

onde K é a condutividade hidráulica, h é a carga hidráulica, e c é uma 

constante arbitrária (SCC, por exemplo, JAV ANDEL 1 apud BLANDFORD, T. 

N. ; WU, Y. ,1993). As funções potencias para ambiente de fluxo uniforme de 

água subterrânea e o rebaixamento devido a múltiplos poços de bombeamento e 

injeção pode ser superposto como segue (BLANDFORD, T. N.; WU, Y., 1993): 

Np Q r. 
fjJ =-v· (.\"cosa+ ysen a)+ 2:- ; l(x- x;Y + (y - Y; Y ]

i=l 47fh 

(70) 

v é a velocidade da Lei de Darcy do ambiente de fluxo uniforme, a é o 

ângulo do ambiente do fluxo, b é a espessura do aqüífero, Q é a taxa de recarga ou 

descarga do poço i localizado em (xi, Yi), Nv é o número de poços de 

bombeamento, Ni é o número de poços de injeção, e c é uma constante de 

integração combinada. A equação 70 é resolvida para obter cargas hidráulicas nos 

módulos RESSQC, MWCAP e GPTRAC (cálculo semi-analítico em aqüífero 

confinado). As cargas são resolvidas em localizações nodais (x , y) de uma rede 

uniforme (BLANDFORD, T. N.; WU, Y. ,1993). Note que a incorporação de 

condições limites é tratada implicitamente pela equação acima, uma vez que 

limites de rio e barreira são incorporados através da teoria do poço imagem. 

2.3.10.1.1 Aqiiífero Semi Confinado 

1 JA V ANDEL,J.; DOUGHTY,C.;TSA.t'\'G, C. ( 1984). Groumlwal~ lransport : llandl>ook o f nwlhenwlical models. /Vorcr 
Resourses Monograp/1 Series /0. Washington, D.C.: American gcophysical union , p.288 apud 13LA.t'\'OFORD, T. N.; \VU, 
Y. (1993). Addendwnto the II'HPA C ode Verston 2.0 User"s Guide: lmplementotion ofHydrau/ic Head Computation and 
Display into the II'HPA . hllp://www.epa.gov/crd lvweb'databascslwhpa l (03/04/2000). 
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A solução potencial para um poço de bombeamento em um aqüífero 

semiconfinado pode ser escrita (BEAR, 1979). 

Q r f/l=-k0 - +c 
2;rb }~ 

(71) 

onde k0 é a fimção de Bessel modificada do segundo tipo de ordem zero, r 

é a distância radial do poço definido como 

r = ~ (x - x w Y + 0'- y w Y (72) 

onde (xw, Yw) é a localização elo poço, e À é o fator de vazamento definido 

COlllO 

}~2 = K · b · b' 
K' 

(73) 

onde b' e K' são espessuras e conclutividade hidráulica vertical, 

respectivamente, do aquitarcle através elo qual o vazamento oco1Te. A equação 7 1 

pode ser combinada com a função potencial para ambiente tluxo uniforme, e 

múltiplos poços de injeção e bombeamento podem ser implementados ( Q deveria 

ser positivo para poços de injeção). 

2.3.10.1.2 Aqiiíferos não confinados com recarga 

Para determinar o rebaixamento devido a poços de bombeamento em 

aqüíferos não confinados a seguinte definição da função potencial é introduzida 

para linearizar matematicamente o problema (cálculo para a variação na espessura 

saturada do aqüífero nas proximidades do poço de bombeamento): 

Kl1 2 

r/J =-
2 

(74) 

onde h é a carga hidráulica acima da base do aqüífero. A solução potencial 

para uma penetração completa elo poço de bombeamento em um irreal aqüífero 

não confinado com recarga superficial aplicada sobre uma área circular 

determinada por O< r ~ R. É assumido que em r=R, a carga hidráulica (h), e logo 

a espessura saturada é o máximo valor de H. Para este caso, a solução analítica 

pode ser expressa como (BLANDFORD, T. N. ; WU, Y., 1993).: 

O R N ( 2 2) f/J = f/l0 - -=- In - + - R - r 
27r ,. 4 

para r~ (75) 
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para r>R (76) 

A equação 3. 7 é linear ( em h 2 
) e logo os efeitos de múltiplos poços 

podem ser superpostos. Note também que não existe constante de integração para 

avaliar uma vez que a solução é limitada e t=R. Na prática, a equação 74 é 

combinada com o campo de ambiente de fluxo uniforme da seguinte maneira. A 

equação 74 é rearrat~ada e resolvida para o rebaixamento, s, devido ao poço 

(BLANDFORD, T. N. ~ WU, Y. , 1993). 

S = H - h (77) 

Uma vez que o rebaixamento ( em termos de h e não h2
) é 

determinado, é subtraído do campo da carga ambiente como definido pelo 

primeiro termo da equação 71. Esse procedimento é aproximado, uma vez que 

assume o ambiente de fluxo sob condições confinadas (aqüífero de espessura 

constante); enquanto a condição de fluxo não confinada é diretamente incorporada 

na solução nas proximidades do poço (s) de bombeamento somente 

(BLANDFORD, T. N.; WU, Y. , 1993). 

2.3.10.1.3 Faixa de aqiiífero confinado 

As soluções potenciais para faixas de aqüíferos confinados ( duas barreiras 

paralelas , dois rios paralelos ou uma barreira paralela a um rio) forma derivadas 

usando transformações ajustadas do complexo potencial ~ as condições limites para 

esse tipo de aqiiífero não são implementadas usando a simples teoria do poço 

imagem. As funções potenciais para um poço de bombeamento nos vários tipos de 

tàixas de aqüíferos são (BLANDFORD, T. N . ~ WU, Y. , 1993): 

o Faixa de aqiiífero com duas barreiras limites 

O r"·r 
f/J = --=-In - -"' +c 

2rrb r · r 1 

onde rw é o raio de abertura do poço. 

r = ~ (u - u 0 Y + (v - '' 0 Y 

r". = ~(u -uoY + Ü' + voY 

(78) 

(79) 

(80) 

(81) 
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tD: 
- JT)' 

u = e'' cos - (82) 
a 

rcx 
- JT)' 

)I = e a Sell - (83) 
a 

lt\'o 
7[)' 

lfo =e ,, cos--0 (84) 
{{ 

~~ 
7[)' 

l'o = e" sen - 0 (85) 
a 

onde a é o tamanho da faixa e o poço está localizado em (x0, y0) . 

• Faixa de aqiiífero com dois rios limites 

o ,.z 
rp =--=- In - + c 

27rb r' 1 
(86) 

onde r e r' foram definidos anteriormente. 

• Faixa de aqiiífero com um rio limite (fundo) e uma barreira 

limite (topo): 

o ,. . ,. 
rp =--=-In - 1--2 +c (87) 

2rrb r ·r 3 4 

r1 = ~ (11 - 110 Y + (v - v 0 Y (88) 

rl = ~(11 + lloY + (li- voY (89) 

r3 = ~(11 + lloY +(v + voY (90) 

r.1 = ~ (11 - 110 Y + (v + l' 0 Y (9l) 

rrx 
- JT)' 

u = e" cos- (92) 
a 

;[\' 

- JT)' 
11 =e" sen- (93) 

a 

lt\'o 
7[)' "o =e" cos--0 (94) 

({ 

,n·o 
7[1' 

v0 =e " sen -·-0 (95) 
a 



109 

O qua110 caso (barreira no topo e rio no fundo) é um caso especial da 

última solução. As soluções acima são aplicáveis a uma fai xa horizontal de 

aqüífero (em relação ao sistema de coordenadas cartesianas) com origem em (0,0). 

As soluções potenciais para faixas de aqüíferos podem ser superpostas 

sobre um campo de ambiente de fluxo uniforme como feito com outras soluções. 

Como é também o caso com outras soluções potenciais, entretanto, o campo de 

ambiente de fluxo não é influenciada pala presença das condições limites 

(BLANDFORD, T. N.; WU, Y. ,1993). 

2.3.10.1.4 Determinação das constantes de integmção 

Para cada das soluções potenciais (exceto para rebaixamento em um 

aqüífero não confinado) existe uma constante de integração combinada, c, que 

deve ser avaliada. Uma vez que a constante é adicionada à solução inteira, ela 

simplesmente tem o efeito de mudança do campo potencial acima ou abaixo. A 

constante é avaliada pela solução das equações potenciais (70 , por exemplo) no 

ponto de referência (xrcr, Yr.:r) fornecido pelo usuário. A diferença entre a carga 

simulada usando as equações potenciais sem a constante, e a referência de carga 

hrer é a constante c, a qual é, adicionada à solução potencial para carga em cada 

nó. Note que para a solução de aqüífero não confinado, o ponto de referência e a 

carga são somente usados para resolver o campo de ambiente de fluxo uniforme 

(BLANDFORD, T. N. ; WU, Y. , 1993).0 s quatros módulos computacionais do 

modelo WHP A estão li stados na tabela 16. 

Tabela 16 - Descrição dos móciulos que compõem o código WHPA 

(traduzicio). Fonte: BLANDFORD, T. N.; \VU, Y. (1993) 

Nome do módulo Descrição 
1---------r--------------------------
RESSQC Delineia zonas de captura relat ivas a tempo ao redor de poços de 

bombeamento, ou frentes de contaminação ao redor de poços de 

injeção, para múltiplos poços de injeção e de bombeamento em 

aqüíferos homogêneos de extensão superficial infinita com ambientes 

de fluxo de água subterrânea constantes e uniformes. Os efeitos de 

interferências de poços não são calculados. 



Nome do módulo 

MWCAP 

GPTRAC 
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De.\·criçcio 

Delineia zonas de captura de estado 

constante, reativas a tempo e hibridas 

em aqüíferos homogêneos com 

ambiente de fluxo de água subterrânea 

constantes e uniformes. O aqüífero pode 

ser infinito em sua extensão superficial 

ou os efeitos de rios ou barreiras limites 

próximos podem ser calculados. Se 

múltiplos poços são examinados, os 

efeitos da interferência de poços são 

ignorados. 

Opçfio semi-annlítica. Delineia zonas 

de captura relativas a tempo para poços 

de bombeamento em aqüí feros 

homogêneos com ambiente de fluxo de 

água subterrânea constante e uniforme. 

O aqüífero pode ser de extensão 

superficial infinita ou pode estar 

limitado por um ou dois rios e/ou 

barreiras limites paralelos. O aqüífero 

pode ser confinado, semiconfinado ou 

não confinado com recarga superficial. 

Os efeitos de interferência de poços são 

calculados. 

Opçfio numérica. Delineia zonas de 

captura relativas a tempo sobre poços ele 

bombeamento para campos de ambiente 

de fluxo de água subterrânea constante. 

Executa caminhamento de pariícula 

usando um campo de carga obtido de 

um código numérico de fluxo (elemento 

finito ou diferenças finitas) 
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Nome do módulo 

MONTEC 

111 

DescriçfiiJ 

Executa análise de incetieza para zonas 

de captura relativas a tempo para um 

único poço de bombeamento em 

aqüíferos homogêneos de extensão 

superficial intinita. O aqüífero pode ser 

confinado ou semicontinado. 

Tabela 17: Dados de entrada necessários à implementação dos módulos que 

compõem o código WHPA (traduzido). Fonte: BLANDFORD, T. N.; WU, Y. 

(1993) 

Dado.\' de entrada.\' requeridos RESSQC MWCAP GPTRAC 

Semi -analltico Numérico 

Unidades usadas 

Tipo de aqüífero* 

Limites da área de estudo 

Máximo passo de tempo 

No. de poços de bombeamento 

No. de poços de recarga 

Localizações dos poços 

Taxas de bombeamento/injeção 

Transmissividade do aqüífero 

Porosidade elo aqi.iífero 

Espessura do aqüífero 

Ângulo do ambiente de fluxo 

Gradiente hidráu lico do 

ambiente 

Taxa de recarga superficial 

Condutividade hidráulica da 

camada continante 

Espessura 

confinante 

da camada 

• • • • 
• 

• • • • 
• • • 
• • • • 
• • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • o 

• • • • 
• • • 
• • • 

• 
• 

• 
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Dado.Y de entrada.'i requeridos RESSQC MWCAP GPTRAC GPTRAC 

Semi-fmalitico Numérico 

Tipo de condição limite 

Distância perpendicular do 

poço ao limite 

Orientação do limite 

Tipo de zona de captura 

No. de linhas de fluxo usadas 

para delinear zonas de captura 

Tempo de simulação 

Tempo da zona de captura 

Parâmetros de redes 

retangulares 

No. de linhas de fluxo reversas 

e avançantes 

Valores nodais de cargas 

No. de zonas heterogêneas do 

aqüífero 

Propriedades das 

heterogeneidades dos aqüíferos 

Coordenadas m1c1a1s para as 

linhas de fluxo 

reversas/avançantes 

• 

• 
• 

• 

• 

* Confinado, não confinado ou scmiconlinado. 

• • 
• 

• • 
• 
• • 

• 
• • 

• 

• 

O pós-processador do código WHPA é uma rotina de plotagem chamada 

GRAF. Uma das opções do módulo GRAF é o ''Map Scale" que permite escala 

arbitrária da plotagem ou escala automática da plotagem em uma das cincos 

escalas padrões de mapas topográficos USGS (7.5 minutos, 7.5 x 15 minutos, 15 

minutos, 30 x 60 minutos, I x 2 graus). Essa opção permite transferir zonas de 

captura diretamente do modelo WHP A para mapas base do projeto. As opções do 

módulo de plotagem podem ser usadas para sa lvar o arquivo de plotagem em 

formato ASCil, HPGL, ou ARC/INFO. 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
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• Ot>ção de arquivo HPGL 

A opção "Save Plot" permite ao usuário salvar os arquivos no formato 

HPGL (Hewlett Packard Graphics Language). 

• Opção de arquivo ARC I TNFO 

Um sistema de Informações Geográficas (SIG) pode ser uma ferramenta 

va liosa no programa de proteção de poços. A tecnologia SfG é comumente usada 

para integrar e analisar numerosos tipos de dados espaciais. Um uso comum da 

tecnologia SIG é o desenvolvimento de mapas ou "coberturas". 

2.3.10.2 Módulo gera l de caminhamento da partícula (GPTRAC - General 

Particle Tmcking) 

O módulo GPTRAC consiste de dois componentes principais. O primeiro 

componente chamado de opção semi-analítica, proporciona a opção para 

deli neação de linhas de fluxo e zonas de captura relativas a tempo para o caso 

simples usando técnicas de computação analíticas de velocidade. Essa opção 

assume um aqüífero homogêneo, mas é capaz de acomodar uma faixa mais ampla 

de condições de limites e aqüíferos que as opções RESSQC e tv1WCAP. O 

segundo componente, chamado de opção numérica proporciona delineação de 

linhas de fluxo e zonas de captura relativas a tempo para casos gerais usando 

técnicas numéricas de cálculo de velocidade que requerem entradas de valores de 

cargas em pontos nodais de uma rede retangular (BLANDFORD, T. N.; \VU, Y., 

1993). 

• Opção Semi Analítica 

A opção semi-analítica do GPTRAC é capaz de delinear zonas de captura 

relativas a tempo para um sistema de poços de injeção e bombeamento que 

penetram completamente em um aqüífero homogêneo. Um campo de fluxo 

constante é assumido e o aqüífero pode ser confinado, não confinado ou 

semiconfinado. Para cada tipo de aqüífero, um limite de rio ou barreira pode ser 

especificado ao longo de qualquer borda da área de estudo. Os efeitos da 

interferência de poços são calculados através da superposição de soluções 

resultantes de poços individuais. Se o aqüífero é confinado, "faixas" ele aqüífero 

(aqüíferos com dois limites paralelos) podem ser simulados (BLANDFORD, T. 

N .; WU, Y., 1993). 
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Su1>osições e limitações 

As zonas de captura delineadas usando a opção semi-analítica do 

GPTRAC são válidas para poços completamente penetrantes examinados em 

aqüíferos que são essencialmente homogêneos. O fluxo de água subterrânea nos 

aqüíferos deve ser bidimensional em uma área plana x-y (as suposições de Dupuit 

são usadas para casos de fluxo não confinados). Um fluxo de água subterrânea em 

estado constante é assumido (BLANDFORD, T. N. ; WU, Y., 1993). 

Ser um limite de rio ou barreira está presente, o limite é assumido como 

linear e totalmente penetrante. A última suposição é muitas vezes violada nos 

casos onde limites de rios existem. Em geral, entre a maior profimdidade e largura 

de um rio em relação à espessura do aqüífero, a suposição mais válida é a 

penetração total do rio. Também, os efeitos da penetração parcial do rio limite 

decrescem quando a distância do rio ao poço aumenta. O rio e o aqüífero são 

assumidos para estarem em perfeita conexão hidráulica; os efeitos de uma 

"camada entupidora" entre a base do no e o aqüífero não são considerados 

(BLANDFORD, T. N.; WU, Y. , 1993). 

Se, na realidade, o rio é parcialmente penetrante e/ou existe uma camada 

entupidora do material granulado que forra a base do rio, a zona de captura usando 

o GPTRAC será menor que a "verdadeira" zona de captura. Uma zona de captura 

é definida como a zona aos arredores de um poço de bombeamento que irá 

abastecer a recarga de água subterrânea ao poço. Uma zona de captura para um 

poço simples em um aqüífero homogêneo, isotrópico com um ambiente de fluxo 

uniforme está apresentado na figura 24. Note que a extensão da zona de captura na 

direção gradiente abaixo é definida pela localização do ponto de estagnação. 

Partículas de água entre o poço e o ponto de estagnação caminham em direção ao 

poço na direção oposta ao gradiente hidráulico regional. Pa11ículas de água 

gradiente abaixo do ponto de estagnação caminham na direção do flu xo regional , 

mesmo que possam estar localizados dentro do cone de depressão do poço de 

bombeamento. O próprio ponto de estagnação é definido matematicamente como 

o ponto de velocidade de fluxo de água subterrânea nula (BLANDFORD, T. N.; 

WU, Y. , 1993). 

2.3.10.3 Técnicas de solução 
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O modelo WHP A delineia zonas de captura sobre poços de 

bombeamento usando a técnica de caminhamento da partícula. O termo 

"partícula" é usado somente para propostas conceituais. Um modo enfoca uma 

partícula como uma molécula individual de água ou uma molécula individual de 

um traçador conservativo que se move através do aqüífero coincidente com o 

movimento do volume de água subterrânea; a dispersão e a difusão não afetam a 

localização da pat1ícula. Para obter zonas de captura híbridas ou de estado 

constante, as partículas são vazadas do(s) ponto(s) de estagnação do sistema. Os 

arcos das zonas de captura relativas a tempo obtidas pelos traçados das linhas de 

tluxo formados por uma série de partículas colocadas aos arredores do furo de um 

poço de bombeamento (BLANDFORD, T. N.; WU, Y. , 1993). 

• Caminhamento da partícula 

O método de caminhamento da partícula requer o conhecimento da 

velocidade de fluxo de água subterrânea em qualquer ponto dentro do aqüífero. As 

velocidades de fluxo são expre~sas em termos da Lei de Darcy (BLANDFORD, 

T. N.; WU, Y. , 1993). 

Q = K·i·A (96) 

Onde Q é a taxa de fluxo volumétrico, K é a condutividade hidráulica do 

meio poroso, i é o gradiente hidráulico e A é a seção transversal da área do fluxo. 

A descarga específica (ou velocidade da Lei de Darcy) é definida como: 

q = º = K·i 
A 

(97) 

A velocidade média poro - água para uma partícula individual de um 

fluido movendo através do meio poroso pode ser escrita como: 

11 = !f_ 

"·· 
(98) 

v é a velocidade de infiltração, 11c é a porosidade efetiva do meio. A 

equação 98 pode ser generalizada para descrever as componentes x e y da 

velocidade de infiltração para fluxo horizontal e bidimensional; 

q)' 
v,. = 

. "~ 
(99) 
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Para as opções RESSQC, MWCAP, MONTEC e opção semi-analítica do 

GPTRAC do modelo WHP A, as velocidades requeridas são obtidas 

analiticamente. 

A opção numérica do módulo GPTRAC usa um método muito diferente 

para calcular velocidades. Esta opção requer que va lores de cargas hidráulicas nos 

nós da rede retangular sejam fornecidos ao código. A rede pode ser uma rede de 

elementos finitos ou diferenças finitas. As velocidades em qualquer localização 

são calculadas então usando uma solução analítica simples dentro de cada bloco 

de rede. As velocidades calculadas são dependentes dos va lores nodais das cargas 

hidráu licas e elas condutividades hidráulicas e porosidade efetiva dos blocos da 

rede (BLANDFORD, T. N.; WU, Y. , 1993). 

Uma vez que as velocidades podem ser determinadas, as linhas de fluxo (a 

rota que uma patiícula individual segue através de um aqüífero) podem ser 

delineadas usando o caminhamento da partícula. O caminhamento da partícula 

delineia as linhas de fluxo pelo cálculo da distância dl, que é perconida em um 

dado período de tempo dt. A distância que uma partícula caminha durante um 

dado período de tempo é definida por (BLANDFORD, T. N.; WU, Y. , 1993): 

q .d/ 
dr = 11 dt = - ·' -. .\ " 

/I c 

q ,.dt 
dv = 11 dt = - ·-.1 ,. 

. 11,. 

100 

I Ol.a 

IOI .b 

onde dx e dy são as projeções de dl sobre os eixos x e y, respectivamente. 

Na prática, as equações I 00 e lO I são resolvidas usando alguma forma de 

integração; i.e. o diferencial dt é aproximado por um período de tempo finito L!t, e 

o diferencial dl é aproximado por um incremento espacial L!l. Logo, o fluxo de 

uma partícula de água pode ser traçado usando (BLANDFORD, T. N.; WU, Y. , 

1993): 

x. 1 = x. + Ar = x. + I' dt 
I+ I I X 

)1. I = )1. + Llll = ) I + I' d/ 
• I + I ~ I J' 
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onde (xi, Yi) é a localização da pa1tícula de água no tempo t, e (xi+J, Yi+J) é 

a posição da pa1tícula no tempo t + ôt. 

• Linhas de fluxo e delineação de zonas de captura 

Usando o método de caminhamento da partícula, linhas de fluxo dentro 

de uma região podem ser delineadas para qualquer distância ou tempo de 

caminhamento especificados. As zonas de captura relativas a tempo são 

delineadas colocando uma série de patiículas de água (geralmente cerca de 20 a 

50) em localizações seqüenciais ao longo do perímetro de um pequeno círculo 

representando o limite do poço. Linhas de flu xo individuais para cada dessas 

partículas são então traçadas usando caminhamento reverso.As linhas de fluxo 

terminam quando o valor fixado do tempo de caminhamento é alcançado ou 

quando um limite de plotagem é encontrado (figura 24). A zona de captura 

consiste na região inteira encerrada pelas linhas de fluxo delineadas 

(BLANDFORD, T. N.; WU, Y. , 1993). 

Onde a zona de captura intercepta o limite do rio, o próprio rio forma um 
o 

segmento do limite da zona de captura, e as duas linhas de fluxo estendendo-se do 

ponto de estagnação ao poço divide a recarga do poço atribuída ao rio e ao fluxo 

ambiente do aqüífero, respectivamente. A porção da zona de captura atribuída ao 

rio é referida como a "zona de captura do rio" (BLANDFORD, T. N.; WU, Y . , 

1993). 
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Figura 24 - Caminhamento de linha de fluxo para delinear zonas de captura 

de (a) relativns a tempo (b) e estado constante (traduzido). Fonte: 

BLANDFORD, T. N.; \VU, Y. (1993) 

2.3.10.4 Efeito da penetração parcial de poços 

Em muitos casos, o buraco aberto ou perfil de um poço de bombeamento 

não se estende elo topo ao fundo de um aqüífero. Entretanto, o fluxo em direção ao 

poço parcialmente penetrante será tridimensional devido a componentes vet1icais 

de fluxo. Além disso, se o aqüífero é anisotrópico, o valor da condutividade 

vertical, kv, e a condutividade h01izontal kt., são importantes. Isso irá afetar ambos 
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a quantidade de água bombeada de um poço e o campo potencial causado pelo 

rebaixamento (FETTER, 1994). 

Se um poço de observação penetra completamente em um aqüífero, ou se 

um poço parcialmente penetrante está localizado a mais que 1.5 b (kv k11) Y2 

unidades de distância de um poço bombeado, o efeito da penetração parcial é 

desprezado (HANTUSH1 apud FETTER, 1994). O rebaixamento é descrito tanto 

pela fórmula de Hantush - Jacob para aqüíferos semiconfinados ou pela fórmula 

de Theis para aqüíferos confinados. 

Se, entretanto, o poço de bombeamento é parcialmente penetrante (figura 

25), e os poços de observação também são parcialmente penetrantes e localizados 

a menos que 1.5 b (kv k~t) Ih unidades de distância ao poço de bombeamento, a 

fórmula de rebaixamento é diferente e bem complexa. HANTUSH ( 1964) faz as 

seguintes observações sobre o rebaixamento em ambos casos. 

1. Se dois poços de observação eqüidistantes do poço de bombeamento 

são examinados em diferentes partes do aqüífero, as curvas tempo -

rebaixamento podem ser diferentes; 

11. Dependendo do comprimento e posição relativa do poço de observação 

em exame, é possível para um poço mais distante ter um maior 

rebaixamento que um poço mais próximo; 

111. Os efeitos da penetração parcial produzem uma curva tempo -

rebaixamento similar em forma a uma produzida quando existe um 

vazamento para baixo da armazenagem através de uma camada espessa 

sem i permeável. 

IV. Os efeitos da penetração parcial podem produzir uma curva tempo -

rebaixamento que se parece com o efeito de um limite de recarga, um 

poço totalmente penetrante em tanto um aqüífero com nível d'água em 

declive ou um aqüífero de espessura não uniforme. 

A solução de Theis pode superestimar o valor da armazenabilidade de 

aqüíferos superficiais de aqüíferos rasos elásticos. Se a taxa da profundidade 

média de um aqüífero confinado a sua espessura é menor que 0.5, a 

superestimação pode ser maior que 40% devido à consolidação tridimensional do 
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aqüífero (NEUMAN & WlTHERSPOON , 1969). Se a taxa média profundidade I 

espessura é 1.0 ou mais, então a solução de Theis é válida mesmo para aqüíferos 

deforma tltes. 

2.3.10.5 Efeitos de limites hidl'ogeológicos 

Se um poço não está localizado em um aqüífero de extensão superficial 

infinita, como é o caso com todos os poços reais em aqüíferos reais, o cone de 

depressão irá se estender até tanto o poço ser abastecido por uma recarga vetiical 

ou um limite hidrogeológico ser alcançado. Um limite hidrogeológico poderia ser 

a borda de um aqüífero, a região de recarga para um aqüífero completamente 

confinado, ou a fonte de recarga como um rio ou um lago. Os limites são 

considerados para serem tanto limites de recarga ou barreiras. Um limite de 

recarga é uma região na qual o aqüífero é reabastecido. Um limite de barreira é 

uma borda do aqüífero, onde ele termina, tanto pelo estreitamento ou encontro ele 

uma formação de baixa permeabi I idade, ou minado para fora (FETTER, 1994). 

A figura 26.1 apresenta um poço limitado por um limite de recarga. O 

limite de recarga pode ser simulado por um poço imagem de recarga localizado a 

uma distância equivalente fora do limite de recarga, mas no lado oposto. A figura 

26 indica a presença de um limite de barreira. O limite de barreira é simulado por 

um poço imagem de descarga localizado a uma distância equivalente fora do 

limite, mas do lado oposto. Limites têm os impactos mais dramáticos sobre o 

rebaixamento de um poço bombeado para o aqüífero com nenhuma fonte vertical 

de recarga. Como o poço extrai água somente da armazenada no aqüífero, o 

rebaixamento prossegue como uma função do logaritmo do tempo (Fetter, 1994). 

A figura 26.2 apresenta uma plotag.em teórica de linha reta do 

rebaixamento como uma função do tempo sobre um papel semilogarítmico. O 

efeito de um limite de recarga é retardar a taxa de rebaixamento. A mudança no 

rebaixamento pode se tornar nula se o poço passa a ser inteiramente abastecido 

com água recarregadora. O efeito de uma barreira ao fluxo em alguma região do 

aqüífero é acelerar a taxa de rebaixamento. O nível de água declina mais rápido 

que a linha reta teórica (FETTER, 1994) . 
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Figura 25- Linhas de fluxo em direção ao poço parcialmente penetrante em 

um aqiiífero confinado (traduzido). Fonte: FETTER (1994) 
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Figura 26.1 - Seção idealizada de um poço em um aqiiífero limitado em um 

lado por um rio (traduzido). Fonte: J. G. Ferris1 et ai., U. S. Geological 

Sm·vey Water Supply Paper 1536 - E, 1962 apud Fetter (1994) 

1.1. G. Ferris <'l ;~ I. , U. S. GcologiC31 Surwy Wal<'f S11pply Pap~ 1536 - E, 1962 apud FEITER. C. \V.: (1994). Applied 
1/idrogeo/ogy. New Jersey. USA, Pr~uli c.: Hall, Inc.p. 259 



l linldo89.JdWO 
borrU..,l(t *> 

Clnodod>f<"""' 
·~ ---f-

:::: ... 

Nota: a espesSlK'êl b do aqui fero deve ser grande q.Jando 
comparada liO rebl!ixamento rerutante perto do poco real 

Equivalencia hidraulica do sistema real 

122 

FigurS'I 26.2 - Seção idealizada de um poço em um aqiiífero limitado 

em um lado por uma camada impenneável (traduzido). Fonte: J. G. Ferris1 

et ai., U. S. Geological Sm·vey Water Sur)ply Paper 1536 - E, 1962 apud 

FETTER (1994) 

11. G. Fe1Tis da i., U. S. Geologica l Survcy \\'at~r Supply Paper 1536 - E, 1962 apud FEr f'ER, C. \V.; (1994). Applied 
Hidrogeology. New Jersey. USA. l'renticc Hatt, lnc.p. 259 
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F igura 27 - Impacto de limites de recarga e barreira sobre curvas 

semilogaritmicas tempo - rebaixamento (traduzido). Fonte: FETTER (1994) 

2.3.1 1 Métodos indiretos para detectar contaminação 

Os métodos indiretos para delineação da pluma podem proporcionar uma 

alternativa rápida e não custosa em relação à amostragem convencional. 

2.3.11.1 Caracterização solo-gás 

A caracterização da composição de solos-gás tem sido como uma 

excelente técnica para encontrar complexos orgâtúcos voláteis na água 

subterrânea. Este caminho envolve a definição de zonas de contaminação de água 

subterrânea baseada sobre a presença de componentes voláteis no solo-gás. Com o 
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tempo, alguns voláteis na franja capilar partem-se dentro do solo-gás e 

gradualmente difundem ascendentemente para a superfície subterrânea. A 

presença de voláteis é estabelecida comumente pela coleta ele solo-gás de algumas 

profundidades fixadas e analisando a amostra com a cromatografia ele gás. 

Entretanto, este caminho não detecta todos contaminantes orgânicos, porque nem 

todos são voláteis. Além disso, os compostos orgânicos podem ser solúveis. 

Voláteis altamente solúveis movendo através da zona não saturada irão dissolver 

dentro de qualquer água (REJSINGER 1 apud DOMENJCO,P. A ; SCHW ARTZ, 

F. W., 1990) ilustram componentes típicos da gasolina, os quais podem ser 

detectados com sucesso em uma pesquisa solo-gás . Uma pesquisa solo-gás é 

conduzida dirigindo uma sonda metálica oca com uma ponta perfurada de 2 a 4 m 

dentro da zona não saturada e extraindo pequenas amostras de solo-gás por 

bombeamento. 

Equipamentos po11áteis analisam amostras no local e proporciOnam uma 

estimativa da massa de um contaminante particular por volume ele solo-gás (por 

exemplo ~lg I L ).Quando cotados sobre um mapa, esses mapas podem delinear 

zonas de contaminação. Pela relação de concentrações de contaminantes no solo

gás para calcular concentrações na água, o solo-gás pode ser transformado para 

proporcionar a estimativa quantitativa de concentrações na água subterrânea. 

REEVES ( 1996) em seu estudo utilizou técnicas simplificadas de 

cromatografia de gases ( CG - Gas Chromatographic ) e medidores portáteis para 

monitoramento de hidrocarbonetos voláteis ( H C ), gases exauridos, e vapores de 

solo durante uma remediação in situ usando extração de vapores de solo ( SVE -

soil vapor extraction) e extração de ar (AS - Air Sparging). O local de estudo é 

caracterizado por permeabilidade do solo de moderada a baixa devido a 

estratificação natural de materiais derivados de saprólitos. 

1REISI!\GER, 1-l.J.:DllHRIS,D.R.;CESSAR.l- R.;l\lcCLEARY,G.D. (19&7). l'artors a iTc<.ting the ut ility of soil vapor 
ass<'SS III~tl data.Fir>-1 ouldoor adion .:onf.:r,~tc.: on aquif<'r rc'Sioration, groundwal<'r m onitoring and g~physil~t l 

methods, l'roc.:Duhlin, Oh i o, National \Valer Wdl Assoc .. p.42 5-435 apud 001\IEN ICO. P. A ; SCIIW ARTZ, f. W. 
( 1990). Pllysica/ and cilemical llydrogeology. L'nitcd States o f Ameri<.-a, J-lamilton Prinling Company.p. 624 
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A superficie de água ocorreu em aproximadamente 24 pés abaixo da 

superficie de terra, mas flutuou durante anos devido a períodos secos e úmidos. 

Gases de HC exauridos SVE e concentrações de C02 medidos usando um 

medidor de HC/02 portátil GT20 1 e um medidor RA-4 11 A (Gas Tech), 

respectivamente, foram altamente correlacionados com análises laboratoriais (r2 
= 

0,91). Os gases exauridos foram analisados para BTEX usando GC, e HC usando 

medidores portáteis para estimar a massa total de HC removida e a proporção de 

extração de massa de HC. As concentrações totais de HC (ppm, v/v) de gases 

exauridos medidos usando medidores portáteis e concentrações de BTEX (ppm, 

v/ v) medidos pela GC forma altamente correlacionados (r2 = 0,9 1) em uma faixa 

relativamente ampla de concentração. O medidor e o GC não foram medidos para 

os mesmos compostos, mas é notável que o BTEX esteve em uma proporção 

relativamente constante de HCs voláteis por todo o período de monitoramento. 

2.3. 11.2 Princípios da fotoionização 

O detector de fotoionização (PID - Photoionization Detector) consiste de 

uma lâmpada ultravioleta e uma câmara iônica. O PlD mede concentrações ele 

gases presentes em uma amostra usando fotoionização . A fotoionização ocorre 

quando uma molécula absorve uma alta energia suficiente para que o elétron deixe 

seu orbital e crie um íon positivo: 

RH + hv --t Rir +e-

onde: 

RH = molécula das espécies a serem ionizadas; 

hv = fóton com um nível de energia igual ou maior que o potencial de ionização 

ele RH; 

RH+ = íon positivo das espécies ionizadas; 

e· = elétron livre; 

A figura 28 ilustra o processo PfD de detecção. Amostras de gases entram 

através do filtro adaptador dentro da câmara iônica. Uma lâmpada ultravioleta 

adjacente à câmara de ionização gera fótons, o que leva a moléculas tendo 

potenciais de ionização menores ou tgums ao nível de energia da lâmpada a 

ionizar. Um eletrodo acelerador carregado positivamente repele estes íons, 

fazendo-lhes caminhar ao eletrodo "coletante" na câmara iônica. Esses íons geram 
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um sinal no coletor o qual é proporcional à concentração e é amplificado para 

proporcionar uma saída analógica para medidas eletrônicas e integração. A 

quantidade de ionização, e assim seu sinal de entrada ao amplificador, é 

proporcional à quantidade de gás na câmara iônica e à sensibilidade de ionização 

daquele gás. Quando o instmmento é usado para medir uma mistura de gases tais 

como hidrocarbonetos no ar, um gás de calibração é selecionado para aproximar a 

resposta média dos componentes a serem medidos. Neste caso, o isobutileno é o 

composto cuja resposta melhor aproxima esses hidrocarbonetos. 

LÂMPADA 

CÂMARA 
IÓNICA -

ELETRODO 
PARCIAL 

LÂMPADA UV 

' 

I J ... 

101\JS 

FÓTONS 

SAlDA PARA 
·GRAVADOR 
·INTEGRADOR 
·COMPUTADOR 

Figura 28- Princípios da fotoionização (traduzido). Fonte: HNU 

(1991). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Considerações Preliminares 

O modelo APIDSS foi utilizado para obtenção das distribuições espaciais 

e temporais em torno dos poços de abastecimento público de água ativados no 

município de Ribeirão Preto - SP, e para quantificar risco à saúde humana 

carcinogênicos e não carcinogênicos, por exposição prolongada a BTEX. 

A segunda tarefa envolveu a delineação das APPs em torno dos poços 

susceptíveis à contaminação por BTEX e comparação destas áreas com a carta de 

vulnerabilidade natural do sistema de aqüífero Botucatu I Pirambóia descrito por 

FOSTER ( 1992). Em torno destes poços foram medidas as concentrações de 

BTEX usando-se o fotoionizador modelo DL-1 O 1. 

3.2 Seleção dos postos de abastecimento de combustíveis 

Foram feitas viagens a Ribeirão Preto-SP com o objetivo de selecionar 

postos de gasolina (anexo l). Os critérios de seleção foram, idade do posto e 

topografia. Quanto maior a idade do posto, maior a chance de vazamentos devido 

a cormsão dos tanques. Postos localizados na pmie alta da cidade também foram 

enfocados. Porém, postos muito próximos a poços de bombeamento em operação 

também foram utilizados na elaboração elos modelos, ainda que tais postos não 

estivessem presentes na seleção realizada em Ribeirão Preto. 
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Foram realizadas também visitas ao DAERP - Depattamento de Águas e 

Esgoto de Ribeirão Preto para entrevistas com geólogo Laett, envolvido com o 

problema. Nestas entrevistas, foi informado que o DAERP não realiza exames 

laboratoriais para a série BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xileno) nos 

poços tubulares em operação, bem como não se têm informações sobre os poços 

tubulares desativados. 

A próxima etapa foi a elaboração dos arquivos do APIDSS. Os modelos 

escolhidos foram o SESOJL para zona vadosa, seguido do AT J 23D para zona 

saturada. Os dados de entrada para implementar estes modelos estão listados na 

tabela 18. Os modelos JUR Y e V ADSAT não foram utilizados por não 

permitirem caracterização de geologia heterogênea. 

3.3 Simulações utilizando o modelo SESOIL 

Os dados necessários à implementação do modelo SESOIL estão listados 

na tabela 18. 

Tabela 18 - Dados necessários para implementação do modelo SESOIL 

(traduzido). Fonte: AlVIERlCAN PETROLEUM lNSTlTUTE (1999) 

DEFINIÇÃO DO PARAkJETRO UNIDADES UNIDADES DO APIDSS 

Parâmetros de controle do modelo 

Tempo de simulação 

Número de camadas 

Número de sub camadas 

Dados dos químicos 

Solubilidade 

Coeficiente de difusão no ar 

Constante da Lei de Henry 

Koc 

[anos] 

[-] 

[-] 

[ug I ml] 

[cm2 I s] 

[mg3 atm I mole] 

[ug I g oc I ug/ml] 

[anos] 

[-] 

[-] 

[mg I L] 

[cm2 1s] 

[(mg I L) I ( mg I L)] 

[ug I g oc I ug/ml] 



DEFINJÇA-0 DO PARÂMETRO 

Taxa de decaimento total 

Dados climáticos 

Temperatura superficial 

Evapotranspiração 

Precipitação anual 

Duração de tempestades 

Eventos de tempestades 

Tamanho da temporada de chuvas 

Runoff superficial 

T>ado.'l da zona ntio saturada pura a 

coluna iuteira (/(' .WJ!o 

Porosidade efetiva 

Densidade de solo seco 

Dimensão x da fonte 

Dimensão Y da fonte 

Espessura da camada 

Permeabilidade intrínseca 

UNIDADES 

[1 I dia] 

[c] 

[em/dia] 

[em I ano] 

[dias] 

[no. eventos 

ano] 

[meses] 

[em I ano] 

[-] 

[g I cm3
] 

[m] 

[m] 

[m] 

[em 2
] 

Fração de carbouo orgânico [ mg /mg] 

Poluente carregado para a camada para Kg 

camada de interesse 

3.3.1 Caracterização do solo 

por 
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UNIDADES DO APIDSS 

[I /dia] 

[c] 

[em I dia] 

[em/ano] 

[dias] 

[no. eventos por ano] 

[meses] 

[em I ano] 

[-] 

[g I cm3
] 

[m] 

[m] 

[m] 

[em 2 ] 

[ mg/mg] 

Kg 

No início da simulação (tempo = O), foram especificadas as concentrações 

iniciais totais (tabela 19) para os contaminantes individuais, baseadas em 

informações de OLIVEIRA (1992). As concentrações não foram especificadas in 

loco, pela dificuldade em se colher amostras nas regiões próximas aos postos, bem 

como de análise destas. O uso do cromatógrafo aos arredores dos postos também 

foi inviabilizado, pois as regiões próximas aos postos de combustíveis de interesse 

estão asfaltadas. 
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Tabela 19- Resultados das análises de solo. Fonte: OLIVETRA (1992) 

Amo~·tra 

Al- 02 

/Jettzello 

(pg I ltg) 

170 

Toluetw 

(pg lkg) 

1300 

Etilbeuzetw 

(pg lkg) 

820 

Xileno 

(pg I /cg) 

6000 

TPH 

(pg I kg) 

Não realizado 

Onde a mostra A I -02 foi retirada em duplicata , Al - 02 A e Al - 02 B , 

a profundidades de 8,00 m e 8,25 m, respectivamente. 

3.3.2 Caractel'ização da gasolina 

Como o contaminante individual modelado faz parte de uma mistura 

(como o benzeno em um vazamento de gasolina) a solubilidade efetiva foi 

modificada para contabilizar os efeitos da mistura (tabela 20). 

Tabela 20 - Composição de uma gasolina regular. Fonte: Johnson et. ai. 

(1990) apud OLIVEIRA (1992) (modificado) 

Componente 

benzeno 

tolueno 

p-xileno 

Fórmula 

Química 

C6H6 

C1Hs 

CsH10 

Massa 

Molecular 

78, 1 

92,1 

106,2 

Fração Fração 

A1ú.,·~·ica Molar 

0,0076 0,0093 

0,0550 0,0568 

0,0957 0,0858 

A solubilidade efetiva foi então calculada da fração molar da solução e sua 

solubilidade na fase pura, conforme equação I 02: 

s ef = X;. S; 

onde 

Si solubilidade aquosa do componente puro [ g I I]; 

(102) 

Xi fração molar do componente na mistura de hidrocarbonetos [moi I moi] 

3.3.3 Dados de Entrada 
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1)1 

Para os valores de coeficientes de difusão no ar e da lei de Henry foram 

usados os disponíveis na base de dados dos químicos do APIDSS. Os valores da 

base de dados para coeficiente de divisão de carbono orgânico Koc no APIDSS 

vêm do Guia de Exame de Solo da EPA (EPA'S Soil Screening Guidance, 

USEPA, 1996 apud AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, I 999). O 

coetlciente de divisão é Kn foi calculado da equação 103: 

Kv =K oc · f oc 

onde 

Kn = coeficiente de divisão ütg I g solo) I ütg I ml água); 

foc = fração de carbono orgânico (mg oc I mg solo); 

(I 03) 

Koc = coeficiente de divisão de carbono orgânico (pg I g solo) I ütg I ml água) 

A taxa ele degradação em líquido descreve a proporção na qual o químico 

degrada na fase dissolvida e pode ser calculada a pa1iir da equação I 04, a taxa de 

degradação em sólido descreve a taxa em que o químico degrada na fase sólida 

(sorvida). Foram usados os valores da base de dados do APIDSS. 

1. d l ~ ln(O.S) x eg rac açao = - = - ---
JV!eia- 11ida A4eia - 11ida 

0.693 
(104) 

A evapotranspiração representa a quantidade de água deixando a coluna de 

solo (através da superficie de solo). No SESOIL, a quantidade de 

evapotranspiração é especificada como uma fração da chuva de um determinado 

período. Os parâmetros de entrada que afetam a quantidade de água que infiltra 

são: precipitação, condutividade hidráulica (especialmente para a sub camada do 

topo), porosidade, e índice de desconectividade do solo. A temperatura do ar é 

usada para estimar a taxa de evapotranspiração e temperaturas do solo. 

O valor adotado para evapotranspiração foi de 0. 10 (fração da chuva). 

Valores para precipitação, duração de tempestades e números de tempestades por 

mês foram baseados em dados do DAEE ( J 998), conforme tabela 21 . 



Tabela 21 - Pluviograma acumulado médio mensal de 1944 a 1997. Fonte: 

DAEE (1998) 

PLUVIOGRAMA ACUMULADO MEDIO MENSAL DE 1944 ATE 1997 
POSTO C4-034 POSTO C4 - 057 POSTO C4 - 075 

ALTITUDE 580 m ALTITUDE 590 m ALTITUDE 490 m 

LATITUDE 21° 12' LATITUDE 21° 17' LATITUDE 21° 05' 

LONGITUDE 4 7° 52' LONGITUDE 47° 56' LONGITUDE 47° 45' 
Nome: Ribeirão Preto Nome: Faz. Resfriado Nome: Clube de Regatas 
Município: Ribeirão Preto Município: Ribeirão Preto Município: Ribeirão Preto 
Bacia: Preto Bacia: Onca Bacia: Pardo 

PLUVIOGRAMA ACUMULADO MEDIO MENSAL DE 1944 ATE 1997 
POSTO C4-034 POSTO C4- 057 POSTO C4 - 075 

(mm) (mm) (mm) 
Janeiro 258.34 229.93 253.37 
Fevereiro 207.98 184.49 211 .68 
Março 153.57 151 .56 173.11 
Abri l 68.35 72.63 75.97 
Maio 49.40 51 .29 51.83 
Junho 31.12 30.75 30.59 
Julho 22.28 28.84 21 .75 
Agosto 21.30 21.33 19.69 
Setembro 50.86 50.68 58.22 
Outubro 129.42 125.23 128.71 
Novembro 164.98 165.03 165.44 
Dezembro 258.42 243.10 258.30 
Total 1416.02 1354.86 1448.66 
Média 1406.5 1 

Eva otrans ira ào anual 140.65 
Fração de evapo. (anual) 0.10 
Fonte: Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo (atualizado até 1997) V. 1.0 , 1998 - BcDAEE 
Secretaria de Recursos Hidricos Saneamento e Obras 
Departamento de Águas e Energia Elétrica 
Centro Tecnológico de Hidráulica e Recursos Hidricos Convenio DAEE - USP 
1998 
Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica CD·Rom 
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O grupo de dados para a coluna de solo é constante para a coluna de solo 

inteira e compreende a porosidade efetiva, índice de dcsconectividade do solo, 

densidade de solo seco, dimensões x e y da fonte e Latitude. Baseado em 

informações já conhecidas sobre a região, o valor utilizado para a porosidade 

efetiva do aqüífero Botucatu foi de 0,25, e para o aqüífero Pirambóia foi de 0,30. 

Onde o aqüífero Botucatu encontra-se confinado, o valor usado foi o da 

armazenabilidade , 1.0 I o-'~ . O valor adotado para densidade de solo seco foi de 

I ,80 g I cm3 (NETO, D.C. 1999). O município de Ribeirão Preto-SP encontra-se a 

22° de latitude. 

O índice de desconectividade do solo foi utili zado segundo a tabela 22. 

Média 
247.21 
201 .38 
159.41 
72.32 
50.84 
30.82 
24.29 
20.77 
53.25 
127.79 
165.15 
253.27 
1406.51 
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Tabela 22- Índice de desconectividade do solo por classe (traduzido). Fonte: 

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (1999) 

C/as.\·e da textura do .mio /ndice de de!;;cmwctividade 

Argila (muito fina) 12 
-- ·-
Argila (mediamente fina) 12 

Argila (fina) 12 
---- -
Argila siltosa 12 
-
Argila lodosa lO 

Argila argilosa 7.5 

Argila magra 6.5 

Argila siltosa 5.5 

Silte 12 
-- ·-

Argila arenosa 6 
-- - -
Argila arena argilosa 4 

Argila arenosa 4 
' 

Areia argilosa 3.9 
--

Areia 3.7 

A dimensão x da fonte representa o comprimento na direção do fluxo de 

água subterrânea no aqüífero abaixo da coluna de solo. A dimensão y da fonte 

representa o comprimento da fonte perpendicular a direção do fluxo de água 

subterrânea. Uma vez que os tanques de armazenamento são ci líndricos com, 

geralmente 5m ele extensão e 2m de diâmetro, os valores uti lizados para x e y 

foram 5m e 2m, respectivamente. 

Os dados para cada camada de solo compreendem espessura da camada, 

permeabi I idade intrínseca, fração de carbono orgânico, pH, fração de emissões 

permitidas e expoente ela equação de Freuncllich (usado para determinar a sorção 

química). Para os últimos três parâmetros de entrada foram utilizados os valores 

da base de dados do APIDSS. 

A permeabilidade intrínseca foi obtida da condutividade hidráulica, pelo 

uso da equação I 05. 



k=K_l!_ 
pg 

onde 

k = permeabi I idade intrínseca ( cm2 
) ; 

K = condutividade hidráulica (em I s); 

p =viscosidade dinâmica do fluido (g I cn1 s); 

p = densidade do fluido (g /cm3 
); 

g = aceleração da gravidade (em I s2 
) . 

1 3~ 

( 105) 

Para água a 20° C, nas unidades acima, o valor de~~ I pg é igual a 1.0 10 -s 

Foram observadas as coordenadas dos poços tubulares em operação e 

postos de abastecimento de combustíveis de interesse e a seguir foram localizadas 

na malha de elementos finitos presentes no estudo de MONTENEGRO ( 1990). De 

acordo com o nó correspondente, foi obtida a condutividade do Serra Geral para 

os pontos escolhidos (postos e poços). No aqüífero Botucatu, foi considerada uma 

espessura média de 250m nas coordenadas que estão os postos de abastecimento 

de combustíveis . A espessura do aqüífero (Botucatu ou Pirambóia) nas 

coordenadas dos poços tubulares em operação foi observada a partir de seus perfis 

geológicos (NETO, D.C., 1995) . A transmissividade para estas coordenadas 

foram obtidas a partir da figura 15 do presente relatório. 

Através da equação I 06 , a condutividade hidráulica do aqüífero Botucatu 

foi, então obtida. 

T =h·K 

onde 

T = Transmissividade do aqüífero (m2 /h); 

b = Espessura do aqüífero (m); 

K = Condutividade Hidráulica (m I h). 

(106) 

O valor para fração de carbono orgânico foi obtido através da tabela 3, 

logo foc = 0,00023 para o aqüífero Botucatu e foc = 0,00026 para o aqüífero 

Pirambóia. 

Os dados de entrada da zona de mistura somente aparecem quando o 

SESOIL está ligado a um modelo ele zona de mistura e envolvem a condutividacle 
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saturada do aqüífero (m/dia), o gradiente hidráulico (m/m), e espessura do 

aqüífero (m). 

A condutividade saturada do aqüífero foi considerada como a 

condutividacle do Sena Geral (tabela 23), onde este se sobrepõe ao Botucatu. 

Representa a condutiviclade exatamente embaixo da coluna ele solo. 

O va lor adotado para o gradiente hidráulico do aqüífero embaixo ela coluna 

de solo foi o descrito por FERREIRA ( 1992), ou seja, de 0,6%. A direção do 

fluxo foi observada segundo figura 24. A espessura elo aqüífero (apêndice) foi 

obtida através dos perfis geológicos dos poços tubulares em operação presentes 

em NETO, D. C. ( 1995). Para o valor da altura da zona de mistura para o aqüífero 

foi adotado um valor arbitrário de 2m. 

Os valores de condutividade elo Serra Geral (considerado condutividade 

saturada), condutividade hidráulica do Botucatu, e permeabilidade intrínseca 

para o Serra Geral e Botucatu encontram-se na tabela 23. 

O tempo de simulação adotado foi de 30 anos. E, para o poço I 03 o tempo 

de simulação foi ele 45 anos, pois começou a apresentar contaminação por 

benzeno exatamente em 30 anos. 



Tabela 23- Dados de Entrada no modelo SESOIL para Botucatu e Serra Geral 
Coorderndas UTM Espessura Condutl\lld:ldo Pormeabllldodo Condutlvidado Permo:lbilldode 

Poço Losto (km) Oeste(km) Trnn:>ml(m2 / h) Botucatu (m) Sotucatu (mld) lntrlnS()C<l (cm2) S. Gemi (m /d) lntrln:>oca (cm2) 

22 205.50 7659.04 2.105E-02 2.436E-10 

60 206.28 7655.86 7.457E-03 8 .631E-11 

65 208.03 7657.51 2.203E-01 2.549E-09 

72 209.31 7655.40 22.85 154 3.56104 4.122E-08 

8$ 211.78 7$~.42 1.556E-01 1.801E-09 

87 207.84 7656.96 23.9 127 4.51654 5.227E-08 

93 209.77 7654.85 9.410E-02 1.089E-09 

100 209.00 7658.75 8.245E-02 9.543E-10 

103 208.67 7660.84 19 143 3.18881 3.691E-08 

106 209.53 7660.00 19 167.6 2.72076 3.149E-08 

107 213.65 7654.06 4.5 165 0.65455 7.576E-09 

114 217.1$ 7$64.82 4.5 81 .36 1.32743 1.536E-08 

118 205.92 7658.92 23.9 151.24 3.79265 4.390E-08 

125 210.85 7661 .50 19 116.62 3 .91014 4.526E-08 ' 
129 209.30 7656.26 5.4 207.9 0 .62336 7.215E-09 

139 212.53 7652.69 4.5 137.92 0.78306 9.063E-09 
140 21 2.$3 7$64.11 4.5 89.9 1 .20133 1.390E-08 
141 210.25 7659.86 6.6 101 1.56832 1 .815E-08 
142 205.79 7652.32 11 .79 196.73 1.43832 1.665E-08 

145 208.89 7662.86 6.6 145.95 1.08530 1.256E-08 

147 205.85 7655.81 25.6 196 3.13469 3.628E-08 
151 206.53 7651 .43 25.25 202.72 2.98934 3.460E-08 

3 207.41 7~.31 25.25 248.88 2.43491 2.818E-08 

149 213.18 7658.06 3.227E-02 3.735E-10 

89 212.86 7655.11 3.227E-02 3.735E-10 

61 213.82 7654.78 4.5 47.97 2.25141 2.606E-08 

150 212.73 7651 .51 4.5 171 0 .63158 7.310E-09 

92 206.52 7653.08 11 .79 221 1.28036 1.482E-08 I 

133 212.50 7658.07 6.6 131 .02 1.20898 1.399E-08 

105 209.81 7661 .95 6.6 303.3 0 .52226 6.045E-09 

111 213.35 7650.58 4.5 159 0.67925 7.862E-09 

105 209.81 7661 .95 6.6 303.3 0 .52226 6.045E-09 

84 205.3 7656.69 25.6 137.5 4.46836 5.172E-08 9.156E-02 1.060E-09 

57" 205.87 7659.14 25.6 20 2.00000 2.315E-08 

104 208.29 7653.35 13.29 190 1.67874 1.943E-08 

43 208.34 7658.37 1.849E-02 2.141E-10 

124 208.63 7654.83 4.147E-02 4.800E-10 

147 205.85 7655.81 1.066E-01 1.233E-09 

Coordon:lda:> UT M E:;possurn Condutivldndo Pormo;;.bilid:>do Condutlvid:>do Pcrrno:~billdado 

Po:;to Lcsto (km) Oocto(km) Tmn:.m1(m2 I h) Sotucatu (m) Botucatu (mld) lntrl nsc<:<~ (cm2) S. Gor;~ l (m /d) lntrlnscca (cm2) 

3 208.88 7$68.76 19 250 1.82400 2.111E-08 

4 208.$4 7$68.18 19 250 1.82400 2.111E-08 



Coordenadas UTM Espessura Condut1vidadc Permeabilidade Condutlvidade Permeabilidade 
Posto Leste (l<ml Oeste (l<mJ Transmi(m2/ h) Botucatu (m) Botucatu (m/d) lntrlnscca (cm2) S . Geral (m /d) lntrrnseca (cm2) 

21 210.68 7657.71 19 250 1.82400 2 .111 E-08 

22 210.44 7657.31 19 250 1.82400 2.1 11 E-08 

23 211 .11 7660.91 6 .6 250 0.63360 7.333E-09 
26 211.21 7658.54 6 .6 250 0.63360 7 .333E-09 
27 204.62 7657.04 7 .214E-02 8.349E-10 

28 204.66 7657.02 7 .214E-02 8 .349E-10 

36 207.35 7657.90 19 250 1.82400 2 .111 E-08 

43 211.64 7662.10 6.6 250 0 .63360 7 .333E-09 
44 211.59 7661 .99 6 .6 250 0.63360 7.333E-09 

45 211 .52 7661 .83 6 .6 250 0 .63360 7.333E-09 
55 207.82 7656.76 2 .203E-01 2 .549E-09 
58 207.39 7656.01 I 1.114E-01 1.289E-09 
59 207.38 7655.98 1.11 4E-01 1.289E-09 
63 207.69 7655.50 1.114E-01 1.289E-09 
64 207.35 7654.80 1.114E-01 1.289E-09 
67 207.40 7654.38 2.074E-01 2.400E-09 
68 207.12 7653.97 2.310E-02 2.673E-10 
76 208.85 7655.99 1.930E-01 2.234E-09 
n 208.68 7655.96 1.930E-0 1 2 .234E-09 
80 208.11 7655.38 1.114E-01 1.289E-09 
83 208.59 7654.53 1.114E-01 1.289E-09 
84 208.65 7654.49 23.9 250 2.29440 2.656E-08 
85 208.62 7654.32 23.9 250 2 .29440 2 .656E-08 
86 208.55 7653.59 13.29 250 1.27584 1.4nE-08 
87 208.49 7653.26 13.29 250 1.27584 1.4nE-08 
88 208.49 7653.21 13.29 250 1.27584 1.4nE-08 

89 208.29 7652.67 13.29 250 1.27584 1.4nE-08 

93 209.57 7655.73 9.410E-02 1.089E-09 

94 209.15 7655.53 4.147E-02 4.800E-10 

95 209.21 7655.34 4.147E-02 4.800E-10 

96 209.24 7655.28 4.147E-02 4.800E-10 

97 209.28 7655.28 4.147E-02 4.800E-10 

99 209.33 7654.97 4.147E-02 4.800E-10 

100 209.5 1 7654.53 13.29 250 1.27584 1.4nE-08 

101 209.51 7654.40 13.29 250 1.27584 1.4nE-o8 

102 209.59 7654.38 13.29 250 1.27584 1.4nE-08 

110 210.62 7655.37 22.85 250 2 .19360 2 .539E-08 

111 2 10.66 7655.36 22.85 250 2.19360 2.539E-08 

52 205.84 7652.98 25.25 250 2.42400 2.806E-08 

61 207.00 7655.53 25.6 250 2.45760 2.844E-08 

62 207.09 7655.53 25.6 250 2.45760 2.844E-08 

48 207.69 7645.60 25.25 250 2.42400 2.806E-08 
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Posto Leste (km) Oeste(km) 

46 213.56 7650.36 

4 208.64 7658.1 8 

9 209.37 7659.85 

18 210.74 7661 .4 

19 210.83 7661 .17 

90 209.39 7656.51 

29 2CX5.93 7659.15 

31 205.38 7656.86 

50 2CX5.69 7655.89 

51 2CX5.79 7655.69 

69 207.83 7653.49 

82 208.59 7654.66 

105 209.2 7654.05 

106 209.21 7653.89 

6 208.3 7657.48 

7 208.27 7657.1 6 

8 208.78 7656.94 

98 209.95 7655.1 4 

116 212.86 7654.99 

117 212.99 7654.99 

115 211 .86 7653.84 

119 212.06 7653.68 

121 213.36 7653.88 

120 213.81 7654.84 

118 212.5 7653.94 

Transmi(m2 I h) Botucatu (m) Botucatu (m/d) Intrínseca (cm2) 

4.5 250 0.43200 5.000E-09 

22.85 250 2.19360 2.539E-08 

19 250 1.82400 2.1 11 E-08 

6.6 250 0.63300 7.333E-09 

6.6 250 0.63300 7.333E-09 

S. Geral (m /d) 

6.298E.Q2 

1.252E.Q1 

8.249E.Q3 

4.742E-02 

4.742E-02 

1.146E.Q1 

1.11 4E.Q1 

4.147E.Q2 

4.147E-02 

2.074E.Q1 

2.074E.Q1 

2.074E-01 

1.596E.Q1 

3.227E-02 

3.227E-02 

1.556E.Q1 

1.556E.Q1 

1.556E.Q1 

1.556E.Q1 

1.556E.Q1 

Intrínseca (cm2) 

7.200E-1 0 

1.449E-09 

9.547E-11 

5.489E-10 

5.489E-10 

1.326E-09 

1.289E-09 

4.800E-10 

4.800E-1 0 

2.400E-09 

2.400E-09 

2.400E-09 

1.847E-09 

3.735E-10 

3.735E-10 

1.801 E-09 

1.801 E-09 

1.801 E-09 

1.801 E-09 

1.801 E-09 

w 
00 
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3.4 Simulações utilizando o modelo AT123D 

No AT 123D o eixo x (ou eixo longitudinal) é a direção do fluxo de água 

subterrânea. O eixo z é a direção ve11ical medida positiva descendentemente e 

com valor nulo no nível de água. O eixo y é a direção transversa ( em relação ao 

fluxo de água subterrânea). A fonte foi assumida ser horizontal plana com as 

mesmas direções x e y usadas no SESOIL. 

3.4.1 Dados de entrada 

Os dados necessários para implementação do modelo AT 123D estão 

listados na tabela 24. 

Tabela 24 - Dados necessários para o modelo A Tl23D (traduzido). Fonte: 

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (1999) 

DEFINIÇÃO DO PARÂ!viETRO UNIDADES' I OPÇÔES 

Partímetros de controle do modelo 

Indicação se o aqüífero é infinitamente largo (direção y) SIM I NÃO 

Indicação se o aqüífero é infinitamente largo (direção z) STM I NÃO 

Indicação do tipo da fonte I vazamento* Clicar sobre seleção 

• Vazamento instantâneo 

• Razão de vazamento constante 

o Razão de vazamento por pulsos 

Passo do tempo* 

Tempo de simulação* (máximo de 100 anos) 

Partímetros da fonte'' 

Comprimento na direção x 

Comprimento na direção y 

Espessura na direção z 

Duração do pulso 

Vazamento instantâneo do químico 

Razão do vazamento constante do químico 

(anos) 

(anos) 

(m) 

(m) 

(m) 

(anos) 

( kg) 

( kg I anos) 
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DEFINJÇ'ÃO DO PARA~1ETRO 

Parâmetro.\ do meio 

Porosidade efetiva 

Condutividade Hidráulica 

Gradiente Hidráulico 

Dispersividade longitudinal 

Dispersividade Transversal 

Dispersividade Vertical 

Densidade de volume do solo 

Conteúdo de carbono orgânico fracionai 

Espessura do aqüífero** 

Largura do aqüífero** 

Parâmetro.,. tios tJIIÍmic:o."i '·"·'* 

Coeficiente de divisão de carbono orgânico 

Taxa de decaimento total 

Coeficiente de difusão molecular 

Dados tio poço receptor 

Coordenada x do poço 

Coordenada y do poço 

Coordenada z do topo do poço 

Coordenada z do fundo do poço 

140 

UNIDADES' I OPÇÕE.'-t' 

( cm3 I cm3
) 

( m / anos ) 

(m / m) 

(m) 

(m) 

(m) 

( g I cm3
) 

(g / g) 

( m) 

(m) 

[(mg/g) I (mg/cm3
)] 

( 1/ dia) 

( cm2 I s) 

( m) 

( m) 

( m) 

( m) 

*Não nccessúrio quando o ATI23D est<i rodnndo em conjunto com o modelo SESOIL ou 
JURY. 

**Necessário somente qunndo o aqüífero é finito nas direções z ou y , respectivamente. 
***V:-~Iores da bnse de dados dos pnrfnnctros dos químicos estão disponíveis na base de 

dados do APIDSS. 

No presente estudo o aqüífero foi assumido como infinito na direção y e 

finito na direção z. Como foi rodado em conjunto com o SESOIL, o tipo de fonte, 

passo do tempo, tempo de simulação e parâmetros da fonte não são necessários na 

entrada de dados do AT 1230. O passo do tempo implementado pelo APlDSS foi 

de 0.08 anos. 

Quanto aos valores dos parâmetros do meio, foram utilizados: 
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• Porosidade - de 0.25 para o Botucatu, 0.30 para o Pirambóia e 1.00 I O -4 onde 

o aqüífero está confinado (annazenabilidade); 

• a condutividade hidráulica foi retirada da tabela 23; 

• gradiente hidráulico- de 0.06% no sentido de fluxo indicado na figura 30. 

Os parâmetros dos químicos utilizados foram obtidos da base de dados do 

APIDSS. Dados do poço receptor e de espessura do aqüífero (apêndice) foram 

extraídos dos perfis geológicos dos poços tubulares em operação presentes no 

estudo da FIP AI ( 1995). 

Quando o modelo SESOIL é usado para simular o transporte através da 

zona não saturada a proporção da massa do químico carregado a superficie de 

água é usada diretamente como uma entrada para o AT 123D. 

De acordo com a pesquisa bibliográfica, a região de Ribeirão Preto-SP foi 

dividida em oito grupos (figura 29). Essa divisão baseou-se no tàto que a 

hidrografia presente na região comporta-se como contorno, pois os córregos 

absorvem a contaminação subterrânea por postos de combustíveis, uma vez que o 

aqüífero subterrâneo alimenta os córregos. 

Como mencionado durante a análise dos grupos, alguns postos de 

abastecimento de combustíveis inicialmente desprezados foram considerados, 

devido à grande proximidade com postos tubulares. Os postos de abastecimento 

de combustíveis e poços tubulares em operação considerados estão listados na 

tabela 23, e suas coordenadas estão presentes no anexo 1. Os poços tubulares 

escolhidos foram aqueles que possuíam as informações sobre nível dinâmico, 

espessura do aqüífero, seção filtrante (usados no AT 123D) e espessura das 

camadas (usado no SESOIL). Aqueles que possuíam estas informações e estavam 

a jusante de postos de abastecimento de combustíveis em relação ao fluxo de água 

subterrânea foram os poços de interesse (tabela 6). 

Os poços do grupo 11, IIl e poços 154, 148, 114, 109, 160 e 159 não foram 

analisados, por não apresentarem riscos, uma vez que se localizam à montante em 

relação ao fluxo de água subterrânea. 



Carta de Locallzaçlo dos Poços Ativados 

7664000 GRl)PO 2 

7662000 
' I" · 

. 7654000 

109 • 114 
148 • 

• 

Figura 29 - Mapa de Ribeirão Preto-SP, com a divisão em grupos. 
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Carta da Superfície Potenciométrica com Indicação do Fluxo- Aqüifero Botucatu-Pirambóia 
Tempo de Simulaçilo: 20 anos 

Leste (m - UTM) 

Figura 30 - Cal'ta da supel'ficie potenciométl'ica com a indicação do fluxo 

- aqiiífero Botucatu - Pirambóia. Fonte: NETO, D. C. (1996). 
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Carta de LocallzaçAo dos Poços Ativados 

f! 

7664000 

7662000 

S. I 
~ • 68 765600 

• lU 

148 • 115 140 I • 154. • 
v~ 

I~ 12ot • • , .. 
I m 152 • 

7654000 

• 
.. 11 • 

7650000 
/ 

.· 
; ·, 76480 

\ 

Figura 31 - Carta de localização dos poços ativados. Fonte: NETO, D. C. 

(1996) 
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Foi feita análise de sensibilidade em relação aos parâmetros de entrada de 

dispersividade. Na primeira simulação, os valores para dispersiviclade 

longitudinal, transversal e vertical foram de , respectivamente, 15 m, 3m e 0.2 m. 

Tais va lores foram extraídos da literatura para solos semelhantes, por sugestão elo 

Prof. Lázaro Valentim Zuquette. Também foram rea lizadas simulações para estes 

modelos com valor de dispersiviclade longitudinal de 20 m, a fim de realizar 

análise da sensibilidade do modelo. 

3.5 Quantificando risco à saúde humana por contaminação por BTEX 

As rotas de exposição escolhidas foram : 

• Ingestão de água subterrânea contaminada; 

• Inalação durante o banho; 

• Contato dermal durante o banho. 

As rotas de ingestão ele solo contaminado, contato dennal com solo 

contaminado e inalação de ar não foram escolhidas uma vez que a área em estudo 

encontra-se asfaltada. Logo, os modelos de emissão de voláteis e partículas não 

foram usados. 

Após o uso dos modelos SESOIL e AT123D, o passo seguinte foi o uso do 

módulo de quantidade ingerida do químico e cálculo do risco. Na tabela 25, estão 

listadas duas séries de valores da base de dados incluídos no DSS para as rotas 

escolhidas. São (I) Suposições de exposições máximas razoáveis recomendadas 

pela EPA, e (2) va lores médios de parâmetros de ingestão mais prováveis 

derivados do livro de fatores de exposição da EPA e guia de cálculo do risco 

(AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, 1999). 
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Tabela 25: Base de dados dos parâmetros de ingestão (traduzido). Fonte: 

AMERICAN PETROLEUM INSTJTUTE (1999) (modificado) 

PARA METRO UNIDADES VALOR DE VAT .. OR f'I!IAIS 

EXPOSTÇi fO PRO V Á VEL (Default) 

A1ÁXIMO (Default) 

Comum a toda.\· as rotas 

Peso do corpo f-[ kg] 70(adulto);15 (criança) 70(adulto); 15 (criança) 

Tempo de vida [ anos ] 70 70 

lnge.\·ttio de água de 

COII.\'IlnlO 

Duração da exposição [anos ] 30 30 

Freqüência da exposição J [ dias I ano ] 365 350 
--

Taxa de ingestão -- I [litros I dia] 2 l.4 
- --

Biodisponibilidade [ mg I mg ] Específico do químico Específico do químico 

Jngesttio durante o IJimlw 
-

Duração da exposição [anos] 30 9 

Freqüencia da exposição [dias I ano] 365 350 

Tempo de exposição [ horas /dia ] 0.333 0.12 
----

Taxa de inalação [ m3 I hora] 0.89 0.63 

Biodisponibilidade 
r--· 

[ mg I mg ] Específico do químico Específico do químico 

E!(pm;içao dermal IW 

bunho 
--

Duração da exposição [ anos ] 30 9 
-
Freqüência da exposição [dias I ano] 365 350 
-- - -
Tempo de exposição [horas /dia ] 0.333 0.12 

--·-
Are a superficial total da [ em 2 

] 18150 18150 

pele 

Coeficiente de [ em I hora] Específico do químico Específico elo químico 

penneabi I idade 
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3.6 Combinações entre poços de fornecimento público de água e postos ele 

abastecimento de combustíveis 

As combinações entre poços e postos dentro de cada grupo para as quais 

foram simulados vazamentos de benzeno, etilbenzeno, tolueno e xi leno (série 

BTEX) estão li stadas abaixo: 

• GRUPO l 

I. POÇO I 06: postos 23, 43, 44, 45 , 18 e 19; 

2. POÇO 145: postos40, 41 , 42, 43, 44e45; 

3. POÇO I 05: postos 40, 41 ,42, 43, 44, 45, 18 E 19; 

4. POÇO 125: postos 18, 19, 43, 44 e 45; 

5. POÇO 141: postos 23, 24, 25, 43, 44,45, 18 e 19; 

• GRUPO 4 

l. POÇO 60: postos 27, 28, 30, 31, 50 e 51; 

2. POÇO I 03 : posto I ; 

3. POÇO 118: postos 27, 28 e 3 1; 

4. POÇO 147: postos 27, 28, 50 e 5 1; 

5. POÇO 84: postos 27, 28 e 31 ; 

6. POÇO 57: posto 29; 

• GRUPOS 

I. POÇO 130: posto 52 e 54; 

• GRUP06 

I. POÇO 104 : postos 69, 87, 88 e 89; 

2. POÇO 143: postos 63, 64, 65, 66, 68 e 69; 

3. POÇO 124: postos: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 69, 105, 106 e 107; 

• GRUPO 7 

I. POÇO 65: postos 3, 4, 55, 76, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 6, 7, 8 E 111 ; 

2. POÇO 72: postos 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101 , 102, 110, 111 e 98; 

3. POÇO 86: postos 110, 111 , 116, 117, 11 5, 11 9, 12 1 e 120; 

4. POÇO 87: postos 17, 55, 76, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 6, 7 e 8; 

5. POÇO 93: postos 101, 102, 110 e 111 ; 

6. POÇO 100: postos 3, 4, 55, 76, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101 , 102, 110 , 

111 , 10, li , 12, 13, 14, 15, 6, 7,8, 16e 17; 

7. POÇO 129: postos 55, 76, 93, 94, 92, 95, 96, 97, 99, 100, 101 , 102, 110 e 111 ; 
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8. POÇO 139: postos 46 e 47; 

9. POÇO 140: postos 118, 119, 120 e 121 ; 

lO. POÇO 149 postos 109, 116, 117, 118, 120 e 121 ; 

li. POÇO 89: postos 116, 117, 118, 120 e 121; 

12. POÇO 61 : postos 120 e 121 ; 

13 . POÇO 150: postos 46 e 47; 

14. POÇO 111 : postos 46 e 47; 

15. POÇO 101 : postos 4, 5 e lO; 

16. POÇO 96: postos 100, I O I, 102, 98 e 99; 

17. POÇO 72 : postos 100, 101 , 102, 110, 111, e 97; 

18. POÇO SOA : postos 73, 74, 76 e 96; 

19. Poço 156: postos 118 e 119. 

• GRUPO BO.MFIM PAULISTA 

I. POÇO 03 : posto 48. 
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Estas combinações foram escolhidas observando-se o sentido do fluxo de água 

subterrânea (figura 24) e também a proximidade poço I posto. As coordenadas de 

todos os postos e poços estão no item anexos e foram extraídas do estudo de NETO, 

D. C. (1995). 

Os poços que apresentaram contaminação nesta simulação foram: 

• POÇO 65 : devido aos postos 55, 6, 7 , 8, 93, 94, 95, 96, 97 e 99; 

• POÇO 72 : devido aos postos 100, 101 , 102, 110, 111 e 97; 

• POÇO 87 : devido aos postos 55 e 17; 

• POÇO 96: devido aos postos I 00, I O I, l 02, 98 e 99; 

• POÇO 03 : devido ao posto 48; 

• POÇO 101 :devido aos postos 4, 5 e 10; 

• POÇO 125: devido aos postos 105, 105, 107,69, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88; 

• POÇO 130 : devido ao posto 52; 

• POÇO SOA : devido aos postos 73, 74, 76 e 96; 

• POÇO 57: devido ao posto 29; 

• POÇO 60: devido aos postos 27, 28, 31, 50 e 51 ; 

• POÇO 61: devido ao posto 120; 
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• POÇO 156: devido aos postos 118 e 119. 

Os resultados dessas simulações são observados em gráficos de concentrações 

médias de cada contaminante relativas ao tempo e também no risco de um 

indivíduo desenvolver câncer durante sua vida. Estes estão listados a seguir no item 

resultados. 

Para estes modelos foram simulados vazamentos considerando-se 

dispersividade longitudinal de 20 lll. Para o soA e 61 foram adotados valores de 

dispersividade longitudinal proporcionais à distância poço/posto (2m, 3m e 5m). 

Para as simulações dos poços 50'\ 1 O I, 61 e 156, os valores de dispersividade 

longitudinal usados foram de 4 m, pois os postos estão situados muito próximos a 

estes poços. 

No anexo 6 encontra-se a análise de sensibilidade para os parâmetros 

armazenabilidade, densidade de solo seco, condutividade hidráulica e fração de 

carbono orgânico para o poço 60 e porosidade efetiva para o poço 61, relativa aos 

compostos benzeno e tolueno. Isto ilustra a influencia da incerteza dos parâmetros 

de entrada. 

3.7 Delineação das APPs 

A identificação dos pontos de maior nsco e delimitação da área de 

proteção dos poços através do programa WHP A (WELL HE/\D PROTECTION 

AR.EA) da EPA estão descritos a seguir. 

Para delineação das áreas de proteção dos poços (APPs) 50'\ 57, 60, 61 , 

65, 72, 87, 96, 101 , 103, 124, 125 130, foi utilizado o código WHPA. O código 

WhAEM não foi usado, pois na digitalização do mapa de hidrogeológico de 

Ribeirão Preto - SP foram encontradas dificuldades no reconhecimento de 

hardware pelo módulo GAEP (digitalizador do WhAEM). 

Em vi11ude da acessibilidade do software WHPA e de seu bom 

desempenho em relação ao WhAEM, como descrito anteriormente, o WHP A foi 

escolhido para a tarefa de delineação de APPs. 

3. 7 .l Dados de entrada 
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O módulo semi-analítico do GPTRAC foi usado por permitir que limites 

de rios paralelos pudessem ser delineados, caracterizando faixas do aqüífero. O 

aqüífero, pm1anto foi considerado homogêneo com ambiente de fluxo de água 

subterrânea constante e uniforme, e assumido como confinado nas faixas 

estudadas. 

As zonas de captura obtidas foram relativas a tempo. Para cada poço foi 

criado um respectivo arquivo, cujas entradas de valores mínimos e máximos das 

coordenadas x e y da área em estudo permitiram a configuração de uma faixa do 

aqüífero aos arredores de cada poço em questão. A descrição e valores assumidos 

para os dados de entrada para a opção semi-analítica do GPTRAC estão li stados 

na tabela 26. 

Tabela 26- Descrição e valol'es assumidos para os dados de entrada 

da opção semianalítica do módulo GPTRAC (traduzido). Fonte: 

BLANDFORD, T. N.; WU, Y. (1993) 

Jltlriâvel tio programa 

Para cada problema 

IAQFR 

fUNIT 

NPWELL 

NRWELL 

XJ\IliN 

XN.IAX 

Descrição Valores atribuldos 

Tipo do aqüífero Confinado 

(confinado, semi confinado, 

não confinado) 

Unidades dos parâmetros de Metros (m) e dias ( d) 

entrada 

Número de poços 

bombeamento dentro 

área de estudo 

de Um para cada arquivo 

da 

Número de poços de injeção Zero para cada arquivo 

dentro da área de estudo 

Mínima coordenada x da Dependente da geografia 

área de estudo elos arredores do poço 

Mínima coordenada x da Dependente da geografia 

área de estudo dos arredores do poço 

~-------------------------------------------------------------·--



• ) 

Variál'el tio pmgrama 

YMIN 

YMAX 

DLMAX 

TRANS 

GRADNT 

ALPHA 

POROS 

B 

KPRlM 

BPRIM 

CAPN 

CAPH 

RMAX 

TBOUND 

NFPATH 
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De.\·crição Valores atri lm ídos 

Mínima coordenada y da Dependente da geografia 

área de estudo dos arredores do poço 

Mínima coordenada y da Dependente da geografia 

área de estudo dos arredores do poço 

Maior passo de 750.00 metros 

comprimento permitido, dl 

Transmissividade do 636.00 m2 I d 

aqüífero 

Gradiente hidráulico 0.006 

regional 

Ângulo do ambiente de Extraído graficamente da 

fluxo de água subterrânea figura 

estudo 

3 I do presente 

Porosidade do aqüífero 0.25 

Espessura 

aqüífero 

saturada do 250.00 metros 

Condutividade hidráulica da Não necessário 

camada confinante aqOíferos confinados 

da camada Não necessário Espessura 

confinante aqüíferos confinados 

Taxa superficial de recarga 

Espessura saturada anterior Não necessário 

ao bombeamento aqüíferos confinados 

Máximo raio de influência Não necessMio 

do poço de bombeamento aqüíferos continados 

Tipo da condição limite Faixa de aqüífero 

(sem limite, rio ou barreira 

limitando uma borda da 

área de estudo, ou faixa de 

aqüífero) 

Número de linhas ele tluxo Zero 

posteriores 

para 

para 

para 

para 
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Varüível tio programa 

NRPATH 

TMSIM 

TMCAPZ 

Para cada poço de 

bombeamento 

NP\.VELL) 

XPWELL (I) 

YP WELL (I) 

QPWELL (I) 

R 

NSTLlN (1) 

(1=1, 

Para cada poço de injeção 

(1=1, NP\VELL) 

XRWELL (I) 

YR WELL (I) 

QRWELL (I) 

Para cada linha de fluxo 

posterior 
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Descrição Valores llfribuítlos 

Número de linhas de fluxo Zero 

reversas 

Período de tempo para o 18250.00 dias 

qual o GPTRAC será 

executado 

Valor do período de tempo 18250.00 dias 

para as zonas de captura 

relativas a tempo 

Coordenada x do poço Extraído de FIP AI ( 1996) 

para cada arquivo de cada 

poço 

Coordenada y do poço Extraído de FIPAI (1996) 

para cada arquivo de cada 

poço 

Taxa de descarga do poço Extraído de FlP Al (1996) 

para cada arquivo de cada 

poço 

Raio do poço Extraído de FIP AI ( 1996) 

para cada arquivo de cada 

poço 

Número de linhas de fluxo 20 

para delinear zonas de 

captura relativas a tempo 

Coordenada x do poço 

Coordenada y do poço 

Taxa de recarga do poço 

Não considerado 

Não considerado 

Não considerado 



... 

Variá••el do programa 

FSTART (I, 1) 

FSTART (I, 2) 

Para cada linha ele fluxo 

reversa 

RSTART (J , 1) 

RSTART (I, 2) 

Descrição 

Coordenada x inicial 

Coordenada y inicial 

Coordenada x inicial 

Coordenada y inicial 

Valore.lii atribuídos 

Não considerado 

Não considerado 

Não considerado 

Não considerado 

L 53 

Após a plotagem dos resultados, todas as zonas de captura foram 

sobrepostas e foram salvas na opção ARC I INFO, sendo então transferidas do 

Cartalinx para o ldrisi. Neste último software, foi sobreposto na composição de 

mapas com o mapa hidrogeológico de Ribeirão Preto - SP. A seguir comparou-se 

o mapa obtido com a carta de caracterização de vulnerabilidade natural do sistema 

de aqüífero Botucatu I Pirambóia. 

3.8 Análise da existência de contaminação por BTEX através do 

fotoionizador modelo DL-101 dos poços de bombeamento no 28, 124, 72, 65, 

1 O 1, 60, 130 e 50 A • 

O modo de operação usado foi o /vfodo de Resíduos Perigosos. É usado 

para monitoramento mais específico de locais de resíduos perigosos. 

Dentre as técnicas de calibração possíveis no DL-1 O I foi utilizada a 

calibração com um gás alternativo. Neste caso, um gás possivelmente menos 

tóxico é usado para a calibraçào. Um valor ppm é determinado o qual relaciona os 

compostos de interesse ao gás usado para calibração. Dados da sensibilidade da 

fotoionização podem ser encontrados em HNU ( 199 1 ).Se um padrão de calibração 

elo composto a ser medido não está di sponível ou é perigoso, é necessário executar 

uma calibração usando um gás alternativo de referência. 

Neste estudo, o gás de calibração usado foi o isobutileno em I 00 ppm 

(sensibilidade de fotoionização de 5.5). 

Antes que se iniciasse a leitura nos poços, o procedimento foi de mensurar 

a concentração no ar até que se estabili zassem os va lores lidos no display do 

aparelho. Foi calculada a média aritmética para estes valores que se encontram 

plotaclos nos gráficos. Introduziu-se então, o bico elo HNU DL 1 O I no conduit 
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inserido no poço de bombeamento. Este conduit, na maior pat1e dos poços, é o 

único oriftcio através do qual se pode inserir a sonda do aparelho, além de 

alcançar profi.mdidades significativas. Como os poços estavam vedados com uma 

tampa de concreto, julgou-se que caso existissem, os gases estariam confiados no 

interior deste. A figura 32 ilustra o processo de medição da fase de vapor de 

hidrocarbonetos utilizando-se o fotoionizador HNU DL-I O 1. 

Em visita realizada ao DAERP em 12/07/2000 foi informado que os poços 

60, 61 e estavam desativados. Porém no poço 60, desativado a aproximadamente 

40 dias da data de 12/07/2000 também foi realizada a medição com o DL-1 O 1. 

Figura 32 - Uso do fotoionizador HNU DL- 101 
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4 RESULTADOS 

4.1 Resultados das concentl'ações médias de BTEX em tomo dos poços de 

bombeamento de água 
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Conce ntraçllo média de benzeno (mg /I)- poço 72 - díspersivídade longitudinal 20m 
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4.2 Resultados de risco e quociente de risco 
Tabela 27 - Risco e quociente de risco devido à ingestão de água (simulação 
com dispersividade longitudinal 15 m). 
Poço/Posto IJENZRNO ETILIJE~ZENO TOLUENO XILENO 

101 / JO 

101 / -1 

J01 /5 

124 / 105 

12-1 / 106 

12-1/ 107 

12-1/69 

12-1/82 

12-H83 

12-1/8-1 

J2-H85 

124 /86 

12-1/87 

12-1/88 

50 ' 173 

50'1 74 

so" /76 

su' 196 

60/27 

60/28 

60/31 

60 I 50 

60/51 

6 1 / 120 

65/55 

65/6 

6511 

65/8 

65/93 

65/9-1 

65/95 

65/96 

65/97 

65199 

72/ 100 

72/ JOJ 

72/ 102 

72/ 110 

72/ 111 

72/ 9 7 

03/48 

96/ 100 

96/101 

96/ 102 

96/98 

96199 

87/55 

87/17 

87/6 

8717 

87nl 
87172 

87n6 

87/H 

87/93 

Risco 

7.82 E-09 

1,91 E -08 

2,01 E -08 

5,58E -09 

5,10E-09 

4,13 E -09 

4,06 E -09 

1,95 E -08 

1,26 E-08 

1,1 5 E -08 

8,65 E-09 

4,72 r.-09 

4,03 E-09 

3,95 c-09 

2.99 E-06 

l .r..l E 05 

3.70 E -07 

8.67 f:-{)8 

.U6 E -Ul.\ 

2,92 E -09 

2.9 1 E -09 

2,59 E -09 

1,11 E -09 

7,67 E -lO 

6,21 E -08 

5,99 E-09 

1,38 E -08 

9,55 E-09 

5,23 E-09 

2,78 E-09 

2,87 E -{)9 

2.57 E -09 

2.41 E -{)9 

2,36 E -09 

l.50 E ..09 

1,25 E -09 

I,.JOE -09 

1,44 E -09 

0,00 E +OO 

1,44 E-11 

2,17E - 11 

9,38 E -13 
2,53 E -12 

3,56 E -12 

0.00 E ~OO 

O.OOE +00 

5,77 E-10 

1.29 E -09 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

1,35 E -09 

1,36 E -09 

1,27E-{)9 

1,35 E -09 

1, 13 E -09 

Quorirntr 
dr risco 

1.23 E -03 

H>2 E - 03 

3, 18E-O.l 

8.81 E -04 

8,05 E -04 

6,52 E-04 

6,40 E -0-1 

3.08E-03 

1,98 E-03 

1,82 E -03 

1,36 E-03 

7,44 E -0-1 

6,36 E -04 

6,23 E-04 

4.72 E -O I 

2.57 E 00 

5.84 E -02 

1.37 E ..02 

6,88 E-03 

4,60 E -0-1 

4,59 E-04 

4,09E-{)-I 

1,75 E -04 

1,2 1 E -0-1 

9,79 E-{)3 

9,45 E -0-1 

2. 18 E-03 

1,51 E-03 

8,26E..Q4 

4,38 E -0-1 

4.53 E -04 

4.05E -04 

J.l.\1 E-04 

3,73 E -04 

2,36E -04 

1.97 E -04 

2,20 F. ..O-I 
2,26E -04 

0 ,00 E -+00 

2,27 E -06 

3,42 E -06 

1,48 E -07 

3.99 E -07 

5,6 1 E -07 

0.00 E +<lO 

O,OOE +00 

9,11 E -05 

2.03 E-04 

0,00 E +00 

O,OOE t OO 

2, l-t E - 04 

2, 14E - 04 

2 ,00 E-{)4 

2, 13 E-04 

1,78E-04 

rusro 

0.00 E +OO 

0,00 R -1 00 

0.00 E +OO 

0,00 E 100 

0,00 E +OO 

O,OOE +OO 

0,00 E +00 

O,OOE +OO 

0,00 E +00 

O.OOE +OO 

0,00 E +OO 

0.00 E +OO 

0,00 E +00 

O.OOE +OO 

ND 
ND 
ND 
0,00 E t OO 

O,OH E+OO 

0,00 1~+00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

ND 
ND 
ND 
0,00 E +OO 

0.00 E +OO 

O,OOE +OO 

0,00 E t OO 

O,OOE +00 

0,00 E 1 00 

0.00 E +OO 

0 ,00 E t OO 

0,00 E t OO 

0 ,00 E t OO 

0,00 E +<lO 

0 ,00 r. t OO 

0,00 E +OO 

0.00 E +OO 

0,00 E +00 

0.00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

O,OOE +00 

0,00 E t OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0.00 E +00 

0.00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

Quoricntc 
de risco 

0,00 E -tOO 

0,00 E-tOO 

0,00 E t OO 

0,00 E -tOO 

0,00 E +OO 

O,OOE t OO 

0,00 E -tOO 

O.OOE +00 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0 ,00 1!. +00 

0,00 E -tOO 

O,OOE +OO 

1.02 E -02 

6. 10E-02 

1.21 E -<13 
0.00 E +00 

O.OOE+OO 

0,00 E +OO 

O.OOE+OO 

0,00 E -+00 

6,16 E -09 

3,47 E -08 

4,2& E -04 

0,00 E +00 

0,00 E ~ OO 

0,00 E +00 

O,OOE+OO 

0,00 E +OO 

O,OOE+OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0.00 E -+00 

0,00 E +00 

0,00 E t OO 

0,00 E +00 

0,00 E -+00 

O,OOE +00 

0,00 E -+00 

O.OOE +OO 

0,00 E -tOO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E -tOO 

O.OOE +00 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E -1 00 

0,00 E -tOO 

0,00 E +00 

O,OOE +OO 

0,00 E+OO 

Risco 

N l) 

ND 
ND 
ND 
ND 
O,OOE +OO 

0,00 E -tOO 

ND 
ND 
ND 
ND 
O,OOE +OO 

0,00 E -1 00 

0,00 E +OO 

ND 
ND 
ND 
ND 
O,OOE +OO 

ND 
N l) 

ND 
ND 
ND 
ND 
0.00 E +00 

0.00 E t OO 

0,00 E +00 

0.00 E +OO 

0.00 E -tOO 

0.00 E-HIO 

O,OOE -tOO 

O.OOE +OO 

0.00 E +00 

O,OOE +OO 

O,OOE t OO 

0,00 F. t OO 

0,00 E +00 

0,00 E -+00 

ND 
0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0 ,00 E +OO 

0,00 E +00 

0.00 F. +OO 

O,OOE +OO 

O,OOE +OO 

O,OOE t OO 

0,00 E +00 

0,00 E -+00 

0 ,00 E t OO 

0,00 E -+00 

0,00 E +OO 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

Quorirntr 
dr ris•·o 

9.50 E-09 

3 ,96 E -0) 

4.50 E -05 

1,35 E-08 

2,69E- IO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

6,93 E-05 

4,16E -05 

3,56 E -OS 

1,31 E-05 

0.00 E +OO 

0,00 E -tOO 

O.OO E +OO 

1.5 1 E-02 

8.42 F. -02 

1.77 E -03 

3.9·1 E -0-1 

0,00 E +OO 

3,90 E -11 

1,38E -10 

1,56E -06 

4,30 E -06 

2,99 E -06 

4,66 E -0-1 

0,00 E +OO 

0.00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0.00 E +OO 

0 ,00 E -1 00 

0,00 E -+00 

0 ,00 E +OO 

0.00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0 ,00 E +OO 

0.00 E -1 00 

0.00 E +OO 

4,02 E - 10 

0.00 E +OO 

0,00 E -1 00 

0,00 E+OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

O,OOE +00 

O,OOE +00 

O.OOE +OO 

0 ,00 E -+00 

0,00 E +OO 

0 ,00 E +OO 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E -+00 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E -+ 00 

ND 

ND 
]\11) 

ND 
0,00 E +OO 

0,00 E -+00 

0,00 E +00 

ND 
ND 
ND 
ND 
0,00 E +00 

0,01) E -1 00 

0 ,00 E +OO 

ND 
i'-'D 

l\'D 

ND 
0,00 E +00 

O,OOE +OO 

0,00 E +00 

o,oo E ~ oo 

0,00 E -+00 

0,00 F. t OO 

0,00 E +00 

0,00 E ... oo 
O.OOE +00 

0.00 E t OO 

O,OOE +00 

O,OOE+QO 

O.OOE +00 

0,00 F. +OO 

O,OOE ... 00 

0,0() E -+ 00 

O,OOE 100 

0,00 E +OO 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

O,OOE +OO 

0.00 E +00 

0,00 E -+00 

0.00 F. 00 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0 ,00 E +OO 

Quorirntr 
d r 1isco 

0,00 E +OO 

0,00 E 100 

0,00 E -tOO 

1>,00 E -+00 

0,00 E +OO 

O.OOE +OO 

0,00 E +00 

7.51 E -07 

2,9 1 E - 08 

7,88 E -U9 

1,13 E - 12 

O,OOE +OO 

0.00 E+OO 

O,OOE+OO 

1.10 E-0.1 

6.02 E-03 

1.35 E - 04 

8.83 E -07 

O.OOE +OO 

0,00 E +OO 

0.00 E +OO 

6,17E-1 I 

2,27 E-07 

1,93 E -07 

9,59 E -05 

0.00 E +00 

O,OOE+OO 

0,00 E -+ 00 

0.00 E +OO 

0.00 E +00 

0,00 E +OO 

O.OOE +00 

0.00 E +OO 

O,OOE +00 

O.OOE+OO 

0,00 E +00 

0,00 E ... OO 

O.OOE I ()() 

0,00 E -+00 

0,00 E +00 

0,00 E -1 00 

0,00 E +00 

0,00 E -+00 

0.00 E -+00 

0,00 E -tOO 

0.00 E +00 

0,00 E +OO 

0.00 E +00 

0,00 E ~00 

0,00 E +00 

0,00 E -t OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

O,OOE +OO 

0,00 E -+00 



.J 

J 

l'oço/Postu DENZENO 

8719.t 

8 7/95 

87/96 

'8.7197 

87199 

Risco 

1, 16 E-09 

tl9 E -09 

1, 12 E-09 

1, 11 E-09 

1,07 E -09 

Quori~nle 

ill' risco 
1,83 E - 04 

1,88 E - 04 

1,76 E - 04 

1,76 E --04 

1,69 E-4 

1-:TI LJJENZENO TOLUENO 
R isro Quodrnte Hls,·o 

d l' Iisco 
0,00 E +{)0 0,00 E +00 0,00 E +{)0 

0,00 E +00 0,00 E +00 0,00 E +00 

0,00 E +00 0,00 E +00 0,00 E +{)0 

0,00 E +00 0,00 E +00 0,00 E +00 

0,00 E +00 0,00 E +00 0,00 E +00 

Quoclent!' 
d!' riS<'O 
0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E + OO 

0,00 E+OO 

0,00 E +OO 

156/118 1.'2 1 E -08 1.9 1 E-03 O,OOE +OO O,OOE +OO O,OOE +OO O,OOE +OO 

156/119 6.06 E -08 9.72 E -03 0,00 E +00 0,00 E 100 NO 3.24 E -04 

103/1 1,39 E - lO '2, 19 E -05 0,00 E +00 0.00 E +00 ND '2, 12 E -08 

Tabela 28- Risco e quociente de risco devido ao contato dermal 
banho (simulaçiio com dispersividade longitudinal 15 m). 

l'oço/l'osto 

101 / 10 

101 /4 

I OI / s 
124/ 105 

124/ 106 

124/ 107 

12.t 169 

124/82 

12.t/83 

124/8-1 

12-t / 85 

12H86 

124/87 

124/88 

so" /73 

soA J7.t 

so·' /76 

so~ t96 

60 /27 

60 /28 

60/31 

60 /50 

60 I S I 

6 1 / 120 

65/55 

65/6 

65/7 

65/R 

65/93 

65/9.t 

65/95 

65/96 

65/97 

65/99 

72/ 100 

72/ 101 

72/ 102 

72/ 1111 

72/ 111 

72/97 

03 /-t8 

96/ 100 

96/ 101 

96/ 102 

96198 

96/99 

DEl'\ZE!'\0 F.TILDENZEl.'íO TOLUENO 

2.56 E -10 

6,27E- 10 

6,59 E - lO 

1,8.\ E -1 0 

1,67 E-10 

1.35E-10 

1,33E-10 

6,40 E- 10 

4, 12 E-10 

3,78E-JO 

2,83 E - l O 

1.55E-10 

1,3'2 E- 10 

1.29E-IO 

9.8 1 E-08 

5.33 E -07 

1.2 1 E -08 

2.84 E -09 

1,-tJ E-09 

9,56E- 11 

9,5'2 E - 11 

8 ,49 E-11 

3,63 E - 11 

2,5 1 E-11 

'2.03 E -09 

1,96E -10 

4,52 E -10 

3.13E-10 

1,7 1 E - lO 

9,09 E-LI 

9,4 1 E- ll 

8,4 1 E- 11 

7,9 1 E- 11 

7,75 E-1 I 

4.90E-11 

4, 10 E - LI 

4.58 E - li 

4,70 E -1 I 

0.00 E +00 

4,72 E -13 

7.10 E -13 

3,07 E -14 

8,28 E - 14 

L, L7 E -IJ 

0,00 E +OO 

O,OOE +OO 

QuoriPIII!' 
d<' risro 

4.0-1 E-05 

9,90 E -05 

1,04 E-04 

2,89 E-05 

2,64 E -05 

2. 1-tE-05 

2, 10E-05 

1,0 1 E -04 

6,50 E -05 

5.96 E -05 

4,47 E -05 

2 ,44 E -05 

2,08 E -05 

2,04 E -05 

1.55 E -02 

R.J I E-02 

1.9 L E -03 

4.48 E -04 

'2,25 E--0-t 

1,5 1 E-05 

1.50 F. -05 

1,34 E -05 

5.73 E -06 

3,97 E -06 

3.21 E -04 

3, LO E 05 

7, 13 E 05 

4.93 E - 05 

2,7 LE - 05 

1,43 E - 05 

l,-t9 E - 0 5 

1,33 E - 05 

1,25 E 05 

1,22 E -05 

7,73 E-06 

6.'16 E--06 

7,22 E--06 

7,42 E - 06 

0,00 E +OO 

7,44 E -08 

1, 12E -07 

4,85 E - 09 

1,3L E-08 

1,84 E --08 

O.OOE +OO 

0.00 E +OO 

RJsro 

0,00 E+OO 

0,00 E+OO 

O,OOE+OO 

0.00 E +OO 

0,00 E +OO 

0.00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0.00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +{)0 

0,00 E +OO 

O,OOE +OO 

)\!]) 

NO 
Nl> 

0.00 E +OO 

0.00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E -+ 00 

ND 

ND 
NO 
0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0.00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OU 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +{)0 

O,OOE f-00 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +{)0 

QuodenfP 
dl' J'iSl'O 

o,oo E ~ou 

0,00 E t OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +CJO 

0,00 E t OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0.00 E+OO 

0,00 E +OO 

0.00 E -+00 

1.23 E -03 

7.04 E -03 

1.40 F. -04 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E + OO 

7, 11 E - 10 

4,0 1 E -09 

4.9-t E -05 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 F. t OO 

o,oo E ~ oo 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E -+00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0.00 E +CIO 

0.00 E +OO 

0,00 E+OO 

0.00 E +OO 

0,00 E t OO 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

nJs,·o 

NO 
ND 
NO 
ND 
NO 
0,00 E +OO 

0,00 E +00 

NO 
NO 
ND 
l\IJ) 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

O,OOE +OO 

NO 
ND 
ND 

ND 
0.00 E +OO 

NO 
NO 
NO 
ND 

NO 
NU 
0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E 100 

0,00 E ~ 00 

0.00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E -+00 

0,00 E -t OO 

0,00 E + OO 

0,00 E +00 

0,00 E+OO 

NO 
0,00 E +00 

0,00 E 100 

0,00 E +00 

0,00 E+OO 

0.00 E +OO 

0.00 E +OO 

Quorlrnte 
de 1isro 

6.67E- 10 

2,?8 E-06 

3, L6 E--06 

9.44 E-10 

1,!'!9 E-11 

0.00 E +OO 

0,00 E +00 

-t,87 E -06 

'2,92 E-06 

2,50 E -06 

9.22 E -07 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +{)0 

1.06 E -OJ 

5.9 1 E-03 

1.24 E -04 

2.77 E-05 

0.00 E +OO 

2,74E-12 

? ,66E -12 

1, 101:: -07 

3,02 E -07 

2, JOE -07 

3,'27 E -05 

0.00 E +CJO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0.00 E +OO 

0,00 E +OO 

0.00 E +00 

0,00 E +OO 

0.00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E <00 

0,00 E t OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

2,82 E-L I 

0,00 E +OO 

0,00 E t OO 

0,00 E 100 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 
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XILENO 
Risco 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

O,OOE +00 

0,00 E t OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

l\IJ) 

ND 

durante o 

XILl<:i'\o 

Ris r o 

0,00 E +00 

0,00 F. +00 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 
)\!]) 

ND 

l\'D 

NO 
0.00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

NO 
ND 

)\!]) 

NO 
o.oo E ~oo 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

ND 
NO 
NO 
l\'D 

0.00 E +OO 

0,00 1:: +0() 

0,00 E +00 

0.00 E +OO 

0.00 E +OO 

0,00 E -'"00 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E t OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0.00 E 100 

0,00 E -t OO 

0,00 E +00 

0,00 E + OO 

Quorienll' 
d l' ri.sco 
0,00 E -t OO 

0,00 E +OO 

0,00 E -t OO 

0,00 E+OO 

0,00 E +00 

0,00 E+OO 

8.42 E -07 

1,29 E 10 

Q uorir nll' 
dr risr o 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

O,OOE +00 

9,37 E -08 

3.63 E -09 

9,84 E - lO 

1,'10 E -07 

0.00 E +OO 

0,00 E +00 

0.00 E +{)0 

1.37 E - 04 

7.5 1 E - 0 ·1 

1.68 E - 0 5 

1.10 E -07 

0,00 E +CJO 

0,00 E -+00 

0.00 E+OO 

7,70 E-12 

2.84 E -08 

2,4 1 E-08 

1.20 E -05 

0.00 E+OO 

O.OOE +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

O.OOE +OO 

0,00 E +00 

0.00 E +OO 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E t OO 

0.00 E 100 

0,00 E +OO 

0.00 E -+00 

0.00 E +00 

0.00 E + OO 

0.00 E +00 

0,00 E -+ 00 

0,00 E +OO 

0.00 E+OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 



PoçofPosto IJENZENO 

87 I 17 

87 /55 

8716 

8717 

87171 

87172 

87176 

87/8 

87/93 

87/9-t 

!17/95 

87/96 

87/97 

87/99 

156/118 

Risco 

4.22 E-1\ 

1,89 E -11 

O,OOE+OO 

0,00 E +OO 

4.44 E - 11 

4,44 E - 11 

4,\ 5 E - I l 

4,43 E - li 

3,70E -\\ 

3,8 1 E- 11 

3,9 1 E -11 
3,66 E-11 

3,65 E -11 

3,51 E- 11 

3.96E-10 

Quociente 
tl<' •isro 

6.66 E -06 

2,98E-06 

O.OOE +OO 

0,00 E -t OO 

7,001'. - 06 

7,00 E-06 

6,54 E-06 

6,99 E -06 

5,83 E-06 

6,0 1 E-06 

6,16E-06 

5,78 E -06 

5,75 E-06 

5,54 E -06 

6.24 E -05 

ETILDENZENO 

Risco 

0.00 E +OO 

0,00 E+OO 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E -t OO 

O,OOE +OO 

0,00 E +00 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

Quociente 
dP l'lsco 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

0,00 F. +00 

0,00 E -t OO 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

O,OOE +OO 

0,00 E -+00 

0,00 E +00 

TOLUEi'\0 

Ulsco 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E + OO 

0,00 E +OO 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

o,oo E ~oo 

0,00 E -t OO 

O,OOE ~00 

0,00 E +00 

O,OOE +OO 

0.00 E +00 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E ~00 

I 56/I 19 2.02 E -09 3.18 E -04 0,00 E +00 0,00 E +00 NO 

103/1 4,55E-12 7, \ &E -07 O,OOE+OO O.OOE +OO ND 

Tabela 29- Risco e quociente de risco devido à inalação 
(simulação com dispersividade longitudinal 15m). 
PoçofPosto DENZENO ETILDENZE/IiO TOLUI~NO 

101 I 10 

101 /4 

101 /5 

12-t / HIS 

12-t / 106 

124/ 107 

12-t /69 

1241 H2 

12HH3 

12-t /H4 

12-t/85 

12-t /86 

124/!!7 

12-U 88 

50" /73 

so·' t7-t 

so" /76 

50'196 

60/ 27 

60/28 

60/31 

60 I 50 

60/51 

61 / 120 

65/55 

6516 

65/7 

65 / 8 

65/93 

65 /94 

65/95 

65/96 

65/97 

65/99 

72/100 

72/ HJJ 

72/ 102 

Ris i'O Quoficntl' Risl'o Quofir ntl' Hlsco 

4.82 E -09 

1, 18E-08 

1,24 E -08 

3,45 E -09 

3,15 E -09 

2,55 E-09 

2,50 F. -09 

1.21 E -08 

7,76 E-09 

7. 11 E -09 

5,33 E-09 

2.91 E -09 

2,49E -09 

2A4E-09 

9,43 E -lO 

6,19 E-08 

1,38E-07 

2,76 E -08 

2,69 E-08 

1,80 E -09 

1,79 E -09 

1,60 E -09 

6,8<1 E-\0 

·1,73 E -10 

3.83\i -OS 

3,70 E -09 

8.51 E-09 

.5 ,89 E -09 

3,23 E -09 

1,71 E -09 

1,77 E-09 

1,58 E -09 

1,49 E. -09 

1,46 E -09 

9,23 E-10 

7,72E-IO 

8,62 E - lO 

til- risco 

7.61 E -0-l 

l ,86 E -03 

1,96 E -03 

5,4-l E -04 

4,97 E-04 

4,02 E-04 

3,95 E-04 
1.90 E-03 

1,22 E ·03 

1, 12 E -03 

8,42 E -04 

4,59 E -0•1 

3,92 E -04 

3.84 E -04 

1,49 E - 04 

9,76E -03 

'2, 17 E -02 

4.36 E -03 

4,25 E-03 

2,8-l E -0-l 

'2.83 E -04 

2,52 E -0-l 

l.OS E -04 

7,47 E -05 

6,04 E-03 

5,83 E -0-l 

1,34 E - 03 

9,29E - 04 

S, IOE-<H 

2,70 E -04 

2,SOE - 04 

2,50 E 04 

2,35 E. - 04 

2.30E - 04 

1,46 F.-04 

1,22 E - 04 

\ ,36 E -<14 

0,00 E 100 

0,00 E tOO 

0,00 E +00 

0.00 E +00 

O,OOE +OO 

0.00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E 400 

0,00 E +OO 

0.00 E -t OO 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

O,OOE +OO 

O,OOE HJO 
0,00 E+OO 

0,00 E +OO 

0.00 E +OO 

O.OOE +00 

0,00 E +OO 

0.00 E +00 

0,00 E 100 

NO 

ND 
ND 
0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

O.OOE +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0.00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 F. +OO 

0,00 E t OO 

O,OOE 100 

til' r ist'o 

0,00 E tOO 

0,00 E tOO 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

O,(JO E +00 

O,OOE +OO 

0.00 E +OO 

O,OOE +00 

0.00 E +OO 

O,OOE +00 

0,00 E-HJO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E + OO 

O,OOE +OO 

0,00 E 100 

I, ISE-09 

6,67 E-09 

8,22 E-OS 

0,00 E +OO 

0 .00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E t-00 

0,00 E +00 

0,00 E tO() 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 F. -1 00 

0,00 E +OO 

0,00 F. +OO 

ND 
ND 
ND 
ND 

ND 
0,00 E +OO 

0,00 E +00 

ND 

ND 
ND 

ND 
0,00 E +OO 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

ND 
ND 
ND 
O.OOE +00 

ND 
ND 
NO 

ND 

ND 

ND 
O,OOE +OO 

O,OOE +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0.00 E +OO 

O,OOE +OO 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

0,00 E -t OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

Quociente 
dl' 1isco 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

O,OOE ~00 

0,00 E +OO 

0,001'. +00 

0,00 E+OO 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E -t OO 

0.00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E+OO 
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XILENO 

({lsco 

O,OOE +OO 

O,(JO E +OO 

O,OOE +OO 

0,00 E +00 

O,OOE +00 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

O.OOE +00 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

0,00 E TOO 

0,00 E +OO 

0,00 E +{)O 

0,00 E +OO 

0,00 E +{)O 

2.28 E -05 ND 

\ ,49 E ·09 N D 

dumnte o ba nho 

Quorirntl' 
tlc Jisl'o 

9.74 E-09 

4.06 E -03 

4,62 E -05 

1,38 E -08 

2,76E-10 

0.00 E +OO 

O,OOE +00 

7, 10 E -05 

4,26 E-05 

3,6<1 E -05 

1,35 E -05 

0,00 E +fiO 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

3,74 E-0-1 

R, I9 E -04 

1.53 E -04 

0.00 E +OO 

-1,00 E-11 

\A\ E-\0 

1,60 E-06 

4,4 \ E -06 

3.06 E -06 

4,77 E-04 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0.00 E +00 

0 ,00 E +OO 

0.00 E +00 

0 ,00 E +OO 

0,00 E +00 

0 .00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 F. -tOO 

0,00 E +00 

0,00 F. -t OO 

XlLE~O 

RiS I' O 

0.0{) E +00 

0.00 E +00 

0,00 E +00 

0.00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E+OO 

0,00 E +OO 

~D 

ND 
ND 
ND 

0,00 ET()O 

O,OOE +OO 

0,00 E _,.OO 

0,00 F. +00 

ND 

ND 
l\')) 

0,00 E ->-UO 

0,00 E +OO 

O,OOE +OO 

ND 
)'..'D 

l\'D 

l\'D 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

O,OOE +00 

0 .0<1 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E -H lO 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

O.OOE +00 

0 ,00 E+OO 

0,0 0 E +00 

0 ,00 E +OO 

Quoril'ntl' 
dr 1isco 

O.OOE +OO 

0,00 E +00 

0,00 E+OO 

0.00 E+OO 

O,OOE +00 

0,00 E+OO 

0,00 E 100 

0,00 E +OO 

0,00 F. +00 

0,00 E +OO 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

O,OOE+OO 

0,00 E +00 

0,00 E+OO 

1.05 E-07 

1,61 E - ll 

Quorl('ntr 
dP risco 

O,OOE +00 

0.00 E -t OO 

0.00 E +OO 

0,00 E -+00 

0.00 E +OO 

0,00 E +OO 

O,OOE +OO 

4, 17 E-06 

1,6 1 E -07 

4,38 E-08 

6,25 E-12 

0.00 E +OU 

O,OOE +00 

0.00 E +00 

O,OOE +00 

7,86 E -05 

2,-14 E-04 

8,36 E-07 

O,IJOE +OO 

0,00 E +OO 

O,OOE+OO 

3,4.! E - 10 

1.26 E - 06 

1,07 E - 06 

5.33 E -M 
0,00 E +00 

<I.OOE -+00 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

0.00 E +00 

0,00 F. +OO 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E HlO 

0,00 E +00 

0,00 F. +00 



l'oço/Posto UENZENO 

72111 11 

72/Jl l 

72197 

03/-l8 

961 100 

961 101 

961 102 

96198 

96/99 

87/17 

R7155 

R716 

11717 

87m 

87172 

87176 

!Usco 

8,&6 E-10 

0,00 E -+<lO 

8,&8 E -12 

1.34.1::-11 

5,79 E -13 

1.56 E -12 

2,20 E -12 

O,OOE +OO 

O,OOE +OO 

7.96E- IO 

3,56 E -lO 
0,00 E +OO 

o,oo E ~ oo 

8,36 E -10 

8,36 E -lO 

7,8 1 E -10 

Quorirnte 
dE- rfSI"O 

1.40 E -04 

0,00 E +OO 

1,40E -06 

2, 11 E-06 

9, 13 E - 08 

2,46 E 07 

3,46E-07 

0,00 E+OO 

0,00 E +OO 

1.25 E -O.J 

5,62 E -05 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

1,32 E--0-1 

1,32 E - 04 

1.23 E -04 

ETILIJENZENO 

Risco 

0,00 E +00 

0,00 E 400 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

O,OOE+OO 

0,00 E+OO 

0,00 E ·t OO 

0,00 E ~ 00 

O,OOE,OO 

0,00 E+OO 

0,00 E +OO 

0,00 E+OO 

0,00 E+OO 

0,00 E+OO 

0,00 E+OO 

0,00 E+OO 

Quociente 
dP r·lsco 

o,oo E ~ oo 
0,00 E t OO 

o,oo E ~ oo 

O.OOE+OO 

0,00 E +00 

0.00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

o,oo E ~ oo 
0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

TOLliENO 

!Usco 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

ND 
0,00 E +OO 

o,oo E ~oo 

0,00 E +OO 

O,OOE +00 

O,OOE +00 

0,00 E +00 

0,00 E 400 

0,00 E -+00 

0,00 E +OO 

0,00 E -+00 

0.00 E +OO 

0,00 E ~ OO 

0.00 E -1 00 

Quorlrntf' 
de risco 

O.OOE +00 

0,00 F. ~ 00 
4,12 E -\ 0 

O,OOE-HJO 

O,OOE +OO 

O,OOE+OO 

0,00 E 100 

0,00 E ~ OO 

0,00 E ' oo 
0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0.00 E +OO 

0 ,00 E +OO 

0,00 E+OO 

0,00 E+OO 

0,00 E+OO 
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XILENO 

JUs co 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

O,OOE +00 

0.00 E +OO 

0,00 E ~ 00 

0,001:: +00 

O,OOE +00 

O.OOE +OO 

O.OOE +OO 

0,00 E +00 

0,00 E -+00 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E t OO 

8718 &,35 E -lO 1,32 E - 04 0,00 E +00 0,00 E +00 0,00 E +00 0,00 E +00 0,00 E +00 

87í93 6,96 E -10 1, 10 E O.J 0,00 E +00 0.00 E +00 0,00 E +00 0,00 E +00 0,00 E -'-{)0 

87/94 7,17E-IO 1, 13E - 04 O,OOEtOO O,OO E + OO O,OOE +OO O,OOE +OO O,OOE +OO 

8 7195 7.36 E • 10 1, 1 6 E O-I 0,00 E +00 0,00 E +00 0,00 E +00 0,00 E +DO 0,00 E -'-{)0 

87/96 6.90E-10 1,09E - 04 O,OO E +OO O,OOF. t OO O,OOE +OO O,OOE t OO 0,001:: +00 

87191 6,87 E -10 1,08 E -V.J 0,00 F. +00 0,00 E +00 0.00 E +00 0,00 E 100 0.00 E ~oo 

87/99 6,61 E -lO 1,04 E - 04 0,00 E +00 0,00 E +00 0,00 E +00 0,00 E +00 0,00 F. +00 

156/J IH 7.45 E -09 1. 18 E -03 0.00 E +00 0,00 E +00 0.00 E +00 0.00 E +00 0,00 E _.00 

15611 19 3.&0 E -0& 6 .00 E -03 0,00 E +00 0,00 E +00 ND 3.32 E -04 ND 

10311 8,58 E -11 1,35 E -05 0.00 E +00 0,00 E +00 ND 2. 17 E -08 1\'D 

Tabela 30- Risco e quociente de risco devido à ingestão de água (simulação 
com dispersividade longitudinal 20 m). 
Poço/Posto IJENZENO ETILIJENZENO TOLUENO XILENO 

101 f lO 

101/ ~ 

101 f 5 

12-1 /105 

12-1/ J()6 

12-1 1107 

12-1 /69 

12~ 182 

12H8J 

12~/li-l 

12-l f 85 

1 2~ / 86 

12-l / R7 

124/88 

50" /73 

Sfl" 174 

50' /76 

50" 196 

60 /27 

60/28 

60/31 

60/50 

60/51 

6 1 /120 

65/55 

65/6 

6517 

65/ 8 

Risco 

7.70 E-09 

1,90 E -08 

2,00 E -08 

5.5 1 E -09 

5,03 E-09 

4.07 E -09 

3,99 E -09 

\ ,95 F. -08 

1,25E -08 

1,14 E -08 

8,55 E -09 

4,65 E -09 

3,97 E -09 

3,88 E -09 

9,93 E--08 

2, 14 E-07 

4,43 E - 08 

2,30 E -08 

2,82 E - 09 

2,8 1 E -09 

2,52 E -09 

1, 11 E-09 

7,88 E - 10 

6,03 E 08 

5,91 E-09 

1,3& E - 08 

9,45 E-09 

5,15 E -09 

Quorir ntl' 
dP rlsl·o 

1.2 1 E -03 

3,00 E - 03 

3, 15 E ·03 

8,70 E -04 

7.94 E -04 

6,42 F. -04 

6,30 E -0-1 

3,07 F. -03 

1,97 E -03 

1.&0 E -03 

1,35 E -03 

7.34 E-04 

6,26 E -04 

6.13 E -0-1 

1,57 E-02 

3,38 E 02 

6,98 E-03 

3,62 E-03 

4,-15 E-O.J 

4,43 E -04 

3,98E -O-l 

1,76 E -04 

1,24 E -0-1 

9 ,51 F.03 

9,32 E -03 

2,18 E - 03 

1.49E - 03 

8,\3 E -04 

Ris r o 

0,00 E +OO 

0,00 E 400 

0,00 E+OD 

0,00 E +00 

0.00 E+OO 

0,00 F. +00 

0.00 E +DO 

0,00 E t-00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0.00 E +OO 

O,OOE +OO 

0.00 E+OO 

0,00 E +OO 

0,00 E+OO 

0 ,00 E +OO 

0,00 E+OO 

0,00 E +OO 

Quocil'nt(' 
d l' risco 

0,00 E +OO 

0,00 F. I 00 

0,00 E+{JO 

O.ODE +00 

0,00 E+OO 

O.ODE +00 

0,00 E +OO 

0.00 E l-00 

0,00 E +OO 

O,OOE +00 

o,oo E -+00 

0,00 E +00 

0,00 E+OO 

O,OOE +00 

0.00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 0,00 E +00 

0,00 E t OO 0,00 E +00 

0,00 E +00 0,00 E +00 

ND 1,01 E -0& 

ND 3,95 E-08 

ND 4, 16 E -04 

0.00 E +00 4,28 E -0-1 

0,00 E +00 0,00 E +00 

0,00 E +00 0,00 E+OO 

0,00 E +00 0,00 E +00 

Risco 

NO 

ND 

ND 

ND 

l\'D 

O,OOE +OO 

o,oo E ~ oo 
ND 
ND 

ND 
NO 

ND 
0,00 E +OO 

0.00 f'. +OO 

ND 

ND 

NO 

ND 

Quoci1·nte 
dl- r; sro 

3.53 E -08 

4,03 E-05 

-1.56 E -{)5 

4,28 E-08 

2 , 11 E - 10 

O,UOE 100 

0.00 E +OO 

6,8& E-üS 

4,05 E - 05 

3.46 E - OS 

J.J5 E - 05 

2.54 E - 11 

0.00 E +OO 

0,00 E +OO 

3,59 E..Q.J 

&,OI E 04 

1.45E --O-l 

2 ,66 E - 08 

NO 5.38E- 10 

ND 1,17 E-09 

NO 1,79E -06 

ND 4,25 E -06 

ND 3.02E -06 

ND 4, 52 E -04 

0,00 E +00 4.66 E -04 

0,00 E -tOO 0 ,00 E +00 

0.00 E i OO 

0,00 E -tOO 

0,00 E +00 

0 ,00 E +OO 

Hisco 

o,oo E ~ oo 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E ..-00 

0,00 E +OO 

0.00 E -rOO 

0.00 E +OO 

"ND 

ND 

ND 

1\'D 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

0,00 F. -<-00 

1\'D 

ND 

ND 

O,OOE ... oo 
0,00 E t OO 

0,00 E +00 

ND 

ND 

1\'D 

ND 

0,00 E +DO 

O,OOE ~ 00 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

Quociente 
de risco 

0,00 E -t OO 
0,00 E +DO 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0.00 E +00 

O,OOE , OO 

0,00 E +00 

o,oo E ~oo 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 F. +OO 

0,00 E+OO 

0,00 E +DO 

0,00 E + OO 

O,OOE+OO 

0,00 E +00 

O,OOE +OO 

0,00 E +00 

O,OOE +OO 

0,00 E +00 

O,OOE +OO 

0,00 E +DO 

4.6R E-06 

7, 17 E-JO 

Quociente 
de risco 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0.00 E +DO 

0.00 E +00 

0.00 E +OO 

0,00 E • OO 

0.00 E +00 

8,21 E - 07 

4,87 E - 08 

1 ,661:'.-U~ 

2,25 E - 11 

O,OOE +OO 

0,00 E +DO 

O.OOE +OO 

1,40 E - 05 

.J.3G E -05 

2.38 E--07 

0.00 E +OO 

0,00 E -tOO 

O,OOE +OO 

2,/lO E-10 

2, \ 0 E -07 

1,85 E - 07 

9,49 E -OS 
9,59 E -05 

0 ,00 E +OO 

0,00 E +DO 

0 ,00 E +OO 



,. 

l'o1·o/Posto RENZENO 

65/93 

65/9-4 

65/95 

65/96 

6S/97 

65/99 

72/100 

72/ 101 

72/ 102 

72/lJO 

72/JH 

72/97 

03/ -48 

96/ 100 

96/ 101 

96/102 

96/98 

96/99 

87117 

87/55 

8716 

8717 

87171 

8 7172 

87176 

87/8 

87/93 

8719-4 

87/95 

87/96 

H7/97 

87/99 

IC13/I 

Risro 

2,70 E -09 

2,110 E -09 

2,49 E -09 

2,34 E -09 

2.29 E-09 

1,48 E -09 

1,24 E -09 

1,38 E -09 

1,42 E-09 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

2,44 E-11 

2,34 E -li 

1,29E - 12 

3,14 E- 12 

4,28 E -12 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

1.28 E -09 

6,00 E-10 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

1,34 E -09 

1,34 E -09 

1,25 E -09 

1,34 E-09 

1, 12 E -09 

1,15 E-09 

1, 18 E -09 

1,1 1 E-09 

I , IOE-09 

1,06 E-09 

1.36E-10 

Quodcnti' 
dl:' risco 

4,25 E-04 

4,42 E -04 

3,93 F. -04 

3,69E -04 

3,62 E -04 

2,34 E -04 

1,95E -04 

2, 18 E -04 

2,23 E-0-t 

0,00 E +00 

0.00 E +OO 

3,85 E -06 

3,69 E -06 

2,04 E -07 

4.95 E -07 

6,75 E -07 

0.00 E +OO 

0,00 E +OO 

2.0 1 E-04 

9,46 E -05 

O,OOE +OO 

O,OOE +OO 

2,12E - 04 

2,12 E-04 

1,98 E-O-+ 

2,12 E - 04 

1,76E-04 

1,81 E - 04 

1,86 E-04 

1,75 E - 04 

1,74 E-04 

1,67E-4 

2,14E-05 

E T il .IIENZENO 

Ri.Sl'U Quucll•ntc 
de 1isro 

0,00 E +00 0,00 E +00 

0,00 E +00 0,00 E +00 

0,00 E +00 0,00 E +00 

0,00 E +00 0,00 E +00 

0,00 E +00 0,00 E +00 

0,00 E +00 0,00 E -* 00 

0,00 E +00 

0,00 E -*00 

0,00 E+OO 

0,00 E +00 

0,00 E+OO 

0.00 E +OO 

0,00 E+OO 

0,00 E +OO 

0,00 F. +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0.00 E +OO 

O,(JO E rOO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E+OO 

O.OOE +OO 

O,OOE-*00 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E+OO 

0,00 E +OO 

0,00 E+OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E 100 

0,00 E +00 

0,00 E 100 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E -* 00 

0,00 E+OO 

0,00 E +00 

0,00 E+OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 0,00 E +00 

0,00 E +00 0,00 E +00 

0,00 E +00 0,00 E +00 

TOLUENO 

lUsro 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

O,OOE+OO 

0,00 E +OO 

O,OOE +OO 

ND 
O,OOE +OO 

0,00 E+OO 

0,00 E+OO 

0,00 E +OO 

O.OOE +OO 

O,OOE+OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

O,OOE +00 

O,OOE +OO 

O,OOE +OO 

0.00 E +00 

0,00 E +OO 

0.00 E +00 

0,00 E +OO 

O,OOE +00 

O.OOE ~ OO 

0.00 E +OO 

0,00 E -f 00 

0,00 E +OO 

ND 

Quoricnte 
de r1sro 

O,(l!JE -HJO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E+OO 

0,00 E +00 

0,00 E+OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E+OO 

0,00 E+OO 

3,78 E-10 

0,00 E +OO 

0,00 E t OO 

0,00 E 100 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0.00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0.00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

3,77 E-08 

180 

XILE!'\0 

Ris r o 

o,oo E ~ oo 

0,00 E ; OO 

0,00 E -1 00 

0,00 E +00 

0,00 E+OO 

0,00 E +00 

0.00 E +00 

0,00 E +OO 

0.00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

O,OOE +00 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

O,OOE _.00 

0,00 E +00 

0.00 E +00 

0.00 E .. oo 
o.oo E ~ oo 

0,00 E +OO 

0,00 E-'-()0 

0,00 E +OO 

0,00 E -'-00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E + OO 

l\'D 

Tabela 31- Risco e quociente de risco devido ao contato dermal durante o 
banho (simulação com dispersividade longitudinal 20 m). 
l'ofo/Posto DENZEi\'0 ETILDE~ZEi\'0 TOLliENO XILEi\'0 

Quodcnte 
de 1isco 

O,OOE ~00 

0.00 E +00 

0,00 E ~ OO 

O,OOE +OO 

0,00 E +00 

O.OOE +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E •OO 

0,00 E 400 

0,00 E +00 

0,00 E ~OO 

0,00 E +OO 

0,00 E+OO 

o,oo E ~oo 

0,00 E+OO 

0.00 E +OO 

CUJO E +OO 

0,00 E ; OO 

0,00 E +OO 

O,OOE +00 

0.00 E 100 

0,00 F. +00 

0.00 E+OO 

0,00 E+OO 

0.00 E +OO 

O,OOE +OO 

O.OOE +OO 

0,00 E +O(J 

0.00 E +00 

O.OOE +00 

0,00 E +OU 

4.13 E - 10 

Risco Quodcntc Risco Quodcnte Rlsl'U Quorlente Risco Quociente 

101 / 10 

101 /4 

101/5 

12-4/ 105 

12-4 / 106 

12-4/107 

12-4 / 69 

12-4 182 

12-4 / 83 

12-418-1 

124/85 

124/86 

12-4/87 

124/88 

so" /73 

50" /74 

50" /76 

50' 196 

60/27 

2.52 P.-l0 

6.23 E - lO 

6,55 E -lO 

1,8 1 E- 10 

l ,65E -10 

1,33 E - lO 

1,31 E-10 

6,38 E - lO 

7,70E-09 

3,74 E - lO 

2 ,80 E. - lO 

1,52 E - lO 

1,30E -10 

1,27E - 10 

1.85 J: -06 

1.00 H -05 

2.28 E -0 7 

5.35 E -08 

9,23 E - 11 

ti<' r isru de rlsro dr 1isro de .-is l'O 

3 .98E -{)5 

9,82 E -05 

1,03 E -04 

2,85 E-05 

2,60E -0 5 

2, 10 E -05 

2,06 E -05 

1.0 1 E -04 

6,45 E -05 

5.9 1 E -05 

4,42 E -05 

2AO E-05 

2,05 E-05 

2.0 1 E 05 

2 .91 E-OI 

USEOO 

3.60E -02 

8.44 E -OJ 

1,46 E - 05 

O.OOE +OO 

0,00 E+OO 

0,00 E+Oll 

0,00 E tOO 

0,00 E ~00 

0,00 E t OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +UO 

0,00 E +00 

0,00 E+OO 

0.00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

ND 
NU 
ND 
0,00 E +OO 

0,00 E+OO 

O.OOE +00 
0,00 E i OO 

0,00 E rOO 

0,00 E ~ 00 

0,00 E +OO 

0,00 F. -1 00 

O,OOE +OO 

0,00 E+OO 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

2.05 E-03 

1.17 E -02 

2.33 E -04 

0,00 E tOO 

0,00 E oOO 

NU 
NO 
ND 
Nn 
ND 
0,00 E 100 

O,OOE +00 

i'm 
ND 
ND 
ND 
ND 
0,00 E +00 

O.OOE +OO 

ND 
ND 
ND 
ND 
ND 

2.48 E-09 

2,88 E - 06 

3,20E-06 

3,00 E-09 

1,48E-1 1 

0,00 E +OO 

0.00 E. +OO 

4,83 E-06 

2,84 E -06 

2.43 E -06 

9,45 E -07 

1,79 E - 12 

O,OOE -1 00 

0,00 E+OO 

1.54 E -02 

8.63 E -02 

1.8 1 E -03 

4.04 E -04 

3,78 E -11 

o,oo c .,.oo 
o,oo E ~ oo 

O,OOE +00 

0.00 E +OO 

0,00 E +00 

0.00 E +OO 

O,OOE +00 

NO 
ND 
NO 
t\IJ) 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

ND 

ND 
ND 
ND 
0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E 100 

o,oo E ~oo 

O,OOE +OO 

O,OOE ~ OO 

O,OOE +OO 

1,03 E -07 

6,08 E-09 

2. 07 E - 09 

2,8 1 E -1'2 

0.00 E -+00 

O,OOE +00 

0.00 E +OO 

6.09 E - 03 

3.34 E 02 

7.47 E - 04 

4.90E---{)6 

o.oo E ~oo 



I' 

J>oço/l'oslo BENZENO 

60/2!1 

60/31 

60/50 

60/51 

61/121) 

65/55 

65/6 

65/7 

65/8 

65/93 

65/9-t 

65195 

65/96 

65/97 

65/99 

72/ 100 

72/ 101 

72/ 102 

72/ 110 

72/ 111 

72/97 

03/48 

96/ 101l 

96/101 

96/ 102 

96199 

96/99 

87117 

87/55 

8716 

87n 

87nl 

87n2 

87n6 

87/8 

87/93 

117/9-t 

87195 

87/96 

87197 
87/99 

IOJ/J 

Risco 

9,20E-1 1 

8,26 E-11 

3 ,56 E-11 

2.851::- 11 

1,97 E-09 

1.94 E -10 

4,52 E -\0 

3,09 E - 10 

1,69E-IO 

8,83 E - 11 

9,18 E-1\ 

8,1.5 E-11 

7,67E-1 \ 

7,52 E-ll 

4,86E-1\ 

4,05 E -li 

4,52 E -\1 

4,64 E -11 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

8,00 E -13 

7,65 E -13 

4,24 E-14 

1.03 E - 13 

1,40 E-13 
0,00 E +OO 

0,00 E +00 

4.1S E-11 

1,9GE-11 

0,00 E+OO 
0,00 E -+00 

4,40E -11 

4,40 E-1 l 

4, 11 E -J J 

4,39 E -li 

3,66 E -IJ 

3,76 E-ll 

3,87 E -l i 

3,63 E- ll 

3,61 E-1 1 

3,47 E- \ l 

4,44 E -1 2 

Quod<'nlr 
tlr risro 

1,45 E ·OS 

1.30 E -05 

5,7S E -06 

4,07 E-06 

3,\l E-04 

3,05 E-05 

7,\JE - 05 

4,88 E - 05 

2,66 E - 05 

1.39 E - 0.5 

1,45 E -{)5 

1.29 E - 0.5 

1,2 \ E-05 

1.19 E-()5 

7,67E-06 

6..10 E--06 

7,13 E -06 

7,32 E-{)6 

0,00 E +OO 

O,OOE+OO 

1,26 E -07 

1,2 1 E-07 

6,69 E - 09 

1 ,62 1~ os 
2,2 1 E -08 

0,00 E +OO 

0.00 E +OO 

6.60 E-06 

3,10 E-Q6 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

6,94 E -{J6 

6,94 E-06 

6,49E - 06 

6,93 E-06 

5.78 E - 06 

S.94 E 06 

6.11 E - 06 

5,72 E-06 

.5,70 E 06 

5,48 E --06 

7,0 1 E -07 

ET ILDENZENO 

Risco 

o,oo E ~oo 

0,00 E +OO 

ND 
i'm 
tm 
ND 
0,00 E +OO 

O,OOE +00 

0 ,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

O.OOE+OO 

0,00 E +OO 

0,00 E ; OO 

0,00 E ~ OO 

0,00 E 100 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E ~ 00 

Quorlrntc 
ch- •·lsco 

0,00 E+OO 

0,00 E +00 

1,17 E-09 

4.56E -09 

4,80E -05 

O.OOE+OO 

0,00 E +00 

O,OOF. ~ 00 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

0 ,00 E +OO 

0,00 E+OO 

0 ,00 E+OO 

0,00 E +OO 

0 ,00 E -+00 

0,00 E +00 

0 ,00 E -+00 

O,OOE +00 

0.00 E +OO 

0,00 F. tOO 

0 ,00 E t OO 

0.00 E +00 0.00 E +00 

0,00 E +00 0 ,00 E +00 

0.00 E +00 0,00 E +00 

0,00 E tOO 0 ,00 E-«lO 

0,00 E +00 0,00 E +00 

0,00 E tOO 

o,oo E ~oo 

0,00 E +OO 

O,OOE +{)Q 

0,00 ~-~ ~ 00 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0.00 E +OO 

0,00 E +OO 

0.00 E+OO 

0.00 E -+ 00 

0,00 E 100 

0 ,00 E+OO 

0,00 E+OO 

0,00 E +OO 

0.00 E +00 

0,00 E +OO 

O,OOE t OO 

0 ,00 E +00 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

O,OOE +00 

0 ,00 E+OO 

O,OOE +00 

0 ,00 E +OO 

0,00 E +OO 

TOLUENO 

Hisco 

ND 
ND 
)\1]) 

N D 

ND 

0,00 E +OO 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

O,OOE +OO 

0.00 E +OO 

0 ,00 E +00 

0.00 E +OO 

O,OOE +00 

O.OOE+OO 

0,00 E +OO 

O.OOE +OO 

o,oo E ~ oo 

O,OOE +OO 

ND 
O,OOE +00 

0,00 E -1 00 

O,OOE +OO 

O,OOE +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

O,OOE+OO 

0,00 E -100 

O,OOE +OO 

O,OOE -+00 

0,00 E +OO 

0,00 E -1 00 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0.00 E +OO 

0,00 E +00 

O,OOE +OO 

0,00 E -1 00 

ND 

Quocienl<' 
dr risco 

8,25E-ll 

1,25 E-07 

2,98 E-07 

2,12E-07 

3,\S E.-05 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0.00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E ~ 00 

0,00 E -+00 

0,00 E -+00 

O,OOE+OO 

0,00 E +OO 

0,00 E ; OO 

2,65 E -li 

0,00 F. +00 

0,00 E +OO 

0.00 E +00 

0,00 E +OO 

0.00 E +00 

0,00 E ·HJO 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0,00 E t-00 

0,00 E +00 

0,00 E -100 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

O.OOE+OO 

0 ,00 E +OO 

O,OOE +OO 

0.00 E ~00 

2,65 E -0\1 
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XI LEi'\ O 

Hisco 

O,OOE +00 

NO 
ND 
ND 
ND 
0,00 E +OO 

O,OOE +00 

0.00 E +OO 

O,OO E +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

O,OOE +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

O,OOE +OO 

0,00 E +00 

0 ,00 E +OO 

0,00 E+OO 

O,OOE+ OO 

0,00 E +00 

0,00 E +00 

0.00 E .00 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E +OO 

O,OO E +00 

0,0 0 E +OO 

0,00 E +00 

0,00 E+OO 

O,OOE +00 

0,00 E-t-00 

0.00 E -00 

0,00 E+OO 

0.00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E +OO 

0 ,00 E +00 

0,00 E +OO 

0,00 E+OO 

XD 

Tabela 32-- Risco e quociente de risco devido à inalação durante o banho 
(simulação com dispersividade longitudinal 20 m). 
Poço/Posto BENZENO ETIJ.IlENZENO TOLUE1'10 Xli.Ei'\0 

101/10 

101 / 4 

101 /5 

124 /105 

12-t / 106 

12-t /107 

12-t /69 

12-t/82 

12-t / 83 

124/84 

Risco 

4.57 E -09 

1, \7 E -0& 

1,23 E-08 

3,40E -09 

J , ll E-09 

2,5 l E -09 

2,45 E -09 

1.20 E -0& 

7,70 E-09 

7,05 E -09 

Quorirntr 
ti P risco 

7.50 E -04 

1.85 E -03 

1,94 E -OJ 

5.37 E -04 

4,90E-04 

3,96 E-04 

3,89E-04 

l .90E-03 

J,2iE-03 

1, 11 E -03 

Hisco 

0,00 E+OO 

O,OO E +OO 

0.00 E ~00 

0,00 R 100 

0,00 E +OO 

O,OOE +OO 

0,00 E +OO 

0,00 E +<lO 

0,00 E +OO 

0,00 E tOO 

Quorirnt<· 
ti<' risco 

0,00 E +OO 

O,OOE+OO 

0,00 E+OO 

O,OOE +00 

0,00 E +OO 

O.OOE +00 

0,00 E +OO 

O.OOE -t-00 

0,00 E +OO 

O,OOE ~oo 

Hisco 

ND 
ND 
NO 
ND 
NO 
O,OOE +IJO 

0,00 E +00 

ND 
ND 
ND 

Quodrnte 
dr rl~co 

3.62 E -08 

4,13 E -03 

4,67 E -05 

4,39 E -08 

2,16 E-09 

0,00 E +OO 

0 ,00 E +OO 

7 ,05 E -OS 

4, 15 E-05 

3,55 R -05 

lllsco 

0,00 E +OO 

O,OOE +00 

0,00 E + OO 

0,00 F. +00 

0,00 E +00 

O,OOE +00 

0,00 E +00 

ND 
ND 
ND 

Quorientr 
de risco 

O,OOE +00 

3,50 E - i I 

2.62 E -08 

2,30 E -01\ 

\ , !SE -05 

0,00 E +00 

0,00 E +00 
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4.3 Delineação de APPS 
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Para os poços soA, 57, 60, 61, 65, 72, 87, 96, 10 1, 103, 124, 125 130 e 03, 

as respectivas APPs estão ilustradas na figura 33. 
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Figura 33 - Delineação das APPS para poços sujeitos à contaminação descritos no item 7.1 deste trabalho. 
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4.4 Resultados da análise in loco com o uso do fotoionizador modelo DL- 101 
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4.5 Análise dos resultados 

4.5.1 Concentrações de BTEX em torno dos poços de fornecimento público de 

água 

• Posto soA 

• 

benzeno - todos os postos apresentariam concentrações superiores ao limite 

OMS atingindo picos em menos de 5 anos. O posto 73 teria seu pico acima do 

limite OMS de aproximadamente 0.41499 mg/1.. As concentrações 

diminuiriam em I O anos após o suposto vazamento. 

Etilbenzeno - os postos 73 e 74 teriam alcançado seus picos entre I O e 15 

anos, de respectivamente, 0.338 e 5.86 I 0-02 mg/1. 

Tolueno - os postos 73 e 74 teriam seus picos entre 5 e I O anos, de 

respectivamente, 1.03 e 0.181 mg/1, e estes superariam o MCL de até 1.027 e 

0.178 mg/1 diminuído sensivelmente suas concentrações em torno dos 30 anos. 

Xileno- os postos 73 e 74 atingiriam seus picos de, respectivamente 0.628 e 

0. 11 2 mg/1, os quais persistiriam durante o período de simulação (30 anos). 

Posto 61 

Benzeno - o posto 120 apresentaria concentração menor que o MCL, porém 

acima do limite recomendado pela OMS, superando de até 0.00088 mg I I. 

Tolueno - teria concentração acima do MCL ele até 1.93 10·3 mg /1 em 

aproximadamente 18.67 anos, diminuindo em 30 anos. 

• Posto 65 

benzeno - todos os postos teriam concentrações acima do limite recomendado 

pela OMS, porém abaixo do MCL. Começariam a superar o limite OMS em 

12 anos, com pico em cerca de 14 a 18 anos, diminuindo em 30 anos. 

• Posto 72 

Benzeno - os postos 100, I O I e 102 ficariam com concentrações acima do 

limite OMS (de aproximadamente 1.1 2 10·5 mg /1, devido ao posto 102 ), 

alcançando picos em 16, 17 anos e diminuindo em 30 anos. Porém as 

concentrações permaneceriam abaixo do MCL. 

Tolueno - o posto 97 apresentaria sensível aumento a pa11ir de cerca de 28 

anos. 

• Posto 87 
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Benzeno - o posto 55 seria o único a ter concentração abaixo do limite OMS , 

os demais permaneceriam com concentrações bem superiores ao MCL. 

• Posto 101 

Benzeno - os postos 4 e 5 apresentariam concentrações acima do limite OMS 

e abaixo do MCL. Superariam em cerca de 8.5 anos, atingiriam o pico em I O 

anos e diminuiriam somente em 25 anos. O ponto mais crítico seria o 

vazamento do posto 5 em 10.25 anos, superando o limite OMS de até 

3 .13 10-4 mg /I. 

e Posto 124 

• 

Benzeno - todos os postos ficariam com concentrações acima do limite OMS, 

superariam entre cerca de 6.92 e 14.5 anos e somente diminuiriam 

sensivelmente em 30 anos. O ponto mais crítico seria atingido devido ao posto 

82 em 8.83 anos superando o limite OMS de até 2.84 10-4 mg /1. 

Xileno - o posto 88 aumentaria a concentração sensivelmente em 

aproximadamente 27.17 anos. 

Posto 130 

Benzeno - O posto 52 começaria a ter a concentração acima do limite OMS a 

partir de 20.08 anos, atingiria o pico em 22.92 anos (superaria de até 1_291 o-5 

mg /1), e só diminuiria em cerca de 30 anos. Porém, não superaria o MCL. 

• Poço 60 

Benzeno - todos os postos apresentariam concentrações bem supenores ao 

limite recomendado pela OMS, iniciariam entre cerca de 6.33 a 9.50 anos e só 

cairiam abaixo do limite entre 2 1.25anos a 25.42 anos. O pico seria alcançado 

devido aos postos 27, 28 e 3 1 em cerca de 12 a 16 anos. A concentração 

crítica acima do limite OMS seria alcançado devido aos postos 27 e 28 

superior de até aproxjmadamente 3.64 mg I I. 

- Etilbenzeno- todos os postos teriam concentrações abaixo do MCL, porém o 

posto 54 apresentaria sensível acréscimo em cerca de 28 anos. 

- Tolueno -todos os postos teriam concentrações abaixo do MCL, e o pico seria 

atingido em torno dos 22 a 23 anos. 

- Xileno - todos os postos teriam concentrações abaixo do MCL, e o pico seria 

atingido em torno dos 30 anos. 

• Poço 156 



-.. 

llJO 

Benzeno- os valores tempo/pico para os postos 118 e 119 sào de, 

respectivamente 21 anos I I . 78 l o-04 mg I I e 18 anos I 9.16 I 0'04 mg I I, 

superando o limite OMS de até 1.78 10'04 e 9.06 I 0'04
, mantendo suas 

concentrações acima desse limite até o final da simulação (30 anos) . 

Tolueno- o posto 119 superaria o MCL em torno dos 26 anos, sendo o pico de 

4.76 10'03 mg/1 (acima do MCL de 0.00 176 mg/1) atingido em 

aproximadamente 28 anos e permanecendo esse valor praticamente inalterado 

até o final da simulação. 

Xileno- o posto 11 9 teria o valor de concentração aumentado em torno dos 30 

anos em aproximadamente 0.00 l mg/1. 

As demais simulações não apresentaram concentrações ac1ma dos limites 

OMSeMCL. 

A simulação realizada com o va lor de dispersividade longitudinal de 20 m não 

apresentou alteração significativa nos valores finais de concentração de 

contaminantes em torno dos poços, portanto não alterando significativamente os 

valores de risco e quociente de risco. Isto indica que para o cenário de Ribeirão 

Preto, como no estudo de WEA VER ( 1996), a variação da dispersividade não foi 

representativa no resultado final. 

Os riscos e concentrações de BTEX em torno dos poços de bombeamento 

podem ser ext rapolados para postos próximos, como é o caso dos postos 121, 122 

e 123 em relação ao poço 6 1. 

Em resumo , os poços de bombeamento que seria atingidos pela contaminação 

por benzeno em níveis acima do limite recomendado, para os modelos estudados, 

senam: 

- Grupo 7 - 50", 61, 65, 72 e lO I. 

- Grupo 6- 124. 

- Grupo 5- 130. 

- Grupo 4 - 57 e 60. 

Poços de bombeamento que se1iam atingidos pela contaminação por tolueno 

em níveis acima do MCL, para os modelos estudados, seriam: 

- Grupo7 - 50"e6J . 
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Quanto à contaminação por etilbenzeno e xileno, nenhum dos poços 

estudados apresentaria contaminação em níveis acima do MCL, para os modelos 

estudados. 

4.5.2 Análise dos resultados de risco e quociente de risco 

A EP A geralmente permite I o-6 a 1 o·4 de excesso de risco. 

Se o valor do quociente de risco excede a unidade, existe um potencial 

para efeitos adversos de saúde não carcinogênicos algum gerenciamento de risco 

pode ser necessário . 

Conforme observado nas tabelas 27, 28, 29, 30, 3 1 e 32 nenhum dos 

supostos vazamentos extrapolaria esses valores, exceto para o poço SOA devido 

aos postos 73 e 74, nas seguintes rotas: 

• 

• 

Risco carcinogênico por benzeno: ingestão de água e inalação durante o banho 

úJosto 73) e ingestão de água (posto 74); 

Risco não carcinogênico por benzeno: ingestão de água e inalação durante o 

banho (posto 74). 

4.5.3 Análise dos resultados de delineação de APPs 

Observando os resultados apresentados na figura 31, foram notados 

seguintes postos de abastecimento de combustíveis que se localizam no interior 

das áreas encerradas pelas APPs dos respecti vos poços de bombeamento de água. 

• Poço 12S - Postos 18 e 4S; 

• Poço 101 - Posto 3, 4, Se lO; 

• Poço 6S - Postos 6, 7 e I 6; 

• Poço soA- Postos 73 e 74; 

• Poço87 - PostosSS, 17, 7,8, 71,8e72; 

• Poço 72 - Postos 73 e 74; 

• Poço 96 - Postos 97, 98, 99 e 11 2; 

• Poço124 - Postos81,82,83,84,8S, JOSe 106; 

• Poço 130 - nenhum; 
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• Poço 60 - Postos 50 e 5 I; 

• Poço 57 - Posto 29; 

• Poço 61 - Posto 120,121 , 122 e 123; 

• Poço B3 - Posto 48. 

Observa-se que a área abrangida por estes poços de bombeamento de 

água e postos de abastecimento de combustíveis encontra-se localizada em área ele 

risco moderado de contaminação do aqüífero, descrito por FERREIRA ( 1992). 

Para melhor visualização do resultado, a figura 33 encontra-se ampliada no anexo 

5 deste trabalho. 

4.5.4 Análise dos resultados da leitura in loco através do uso do fotoionizadot· 

DL-101 

Observando-se as leituras no exterior e interior dos poços e os respectivos 

erros intrínsecos de uma medida de campo, pode-se afirmar que nenhum dos 

poços apresentou hidrocarbonetos em fase de vapor que pudessem estar 

relacionados com contaminação por hidrocarbonetos ele gasolina provenientes de 

derramamentos de tanques de armazenamento. 

Para o poço 1 O 1, observou-se uma concentração de aproximadamente 5. O 

ppm no início, o que poderia advir de alguma interferência externa. Neste caso, se 

recomendaria uma análise mais acurada deste poço em relação à contam i nação 

por BTEX, como por exemplo, exames laboratoriais. 
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5 CONCLUSÕES 

A maior parte dos poços de bombeamento em operação que apresentariam 

problemas en1 relação a concentração do benzeno, mesmo para pequenos 

vazamentos, localizam-se no Grupo 7. Este grupo corresponde à região central da 

cidade. Poços dos grupos 6, 5 e 4 também apresentariam problemas por 

contaminação por benzeno. 

O fato de poços do grupo não terem apresentado problemas nesta 

simulação não significa que não seJam focos de preocupação, pois estão 

localizados na região onde o aqüífero Botucatu aflora. Isto significa que postos 

instalados a montante em relação ao fluxo de água subterrânea também 

representariam risco de contaminação dos poços em operação. 

Poços que não apresentaram problemas de contaminação por BTEX no 

período de simulação (30 anos), também não estão isentos de atenção, pois 

quantidades de contaminantes ficam adsorvidos no solo e fi.mcionam como fonte 

contínua de contaminação pelas flutuações do nível do aqüífero. O APlDSS não 

considera essas flutuações. 

O parâmetro dispersividade longitudinal, para o qual foi realizada análise 

de sensibilidade, não alterou significativamente os va lores finais de concentração 

de BTEX em torno dos poços de bombeamento e conseqüentemente 

permanecendo inalterados os valores de risco e quociente de risco. Tais valores 

não excederam o patamar estabelecido pela EPA em ambas simulações, com 

exceção do poço 50'\ por contaminação de benzeno devido aos postos 73 e 74. 
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Os postos localizados no interior das APPs deveriam ser constantemente 

monitorados em relação a possíveis vazamentos visando manter a boa qualidade 

de água distribuída para o consumo da população de Ribeirão Preto - SP. A área 

encerrada pelas APPs delineadas encontra-se em área de moderado risco de 

contaminação do aqüífero descrita por FERREiRA ( 1992) e inclui diversos postos 

de abastecimento de combustíveis, especialmente na região central da cidade. Os 

postos descritos como potencialmente poluidores pelo software APDSS também 

devem sofrer constante monitoramento, uma vez que este código inclui no 

processo de transporte de contaminantes a dispersão e difusão de BTEX. 

Em relação às medidas realizadas in loco, utilizando-se o HNU DL-I O I, 

conclui-se que os poços para os quais foram aferidas as concentrações em fase de 

vapor a fim de determinar o conteúdo de fases livre e adsorvida, não foram 

observadas as presenças de hidrocarbonetos em fase de vapor, com exceção do 

poço I O I, para o qual recomenda-se uma análise laboratorial mais acurada (a 

hipótese de interferência externa na medida não é descartada). No entanto, 

recomenda-se contínuo monitoramento dos poços de bombeamento de água das 

regiões central da cidade e de recarga do aqiiífero Botucatu. Isto deverá ser feito 

inclusive pelo uso da cromatografia, visando preservar a qualidade da água 

subterrânea deste aqüífero. 

Os resultados deste trabalho podem ser refinados e não são conclusivos, 

pois os diversos parâmetros que o envolvem sofrem variações temporais e 

espaciais e para muitos foram admitidos valores médios. Oferecem uma primeira 

estimativa, e suas variações influem nos resultados (anexo 6). 

A continuidade da pesquisa utilizando outros modelos e valores mais 

acurados é incentivada, uma vez que o sistema de aqüífero Botucatu I Pirambóia 

constitui-se em um dos mais importantes do Brasil e é a única fonte de 

abastecimento do município de Ribeirão Preto. 
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CJ Coon:h:onmlns U.T.;\1. 

E-W i'i·S 

(km) (km) . 
I 207.92 7660.97 

2 208.67 7658.93 

3 208.88 7658.75 

4 208.64 7658.18 

5 208.54 7658.10 

6 208.30 7657.48 

7 208.27 7657. 16 

8 208.78 7656.9-t 

9 209.37 7659.85 

10 209.13 765!1.25 

11 209.60 7657.97 

12 209.57 7657.9-t 

13 209.64 7657.73 

14 209.5 1 7657.66 

15 209.87 7657.55 

16 209.28 7657.17 

17 209.13 7656.95 

18 2 10.74 7661.40 

19 2 10.83 7661.17 

20 210.63 7658.32 

21 2 10.68 7657.71 

22 2 10.44 7657.31 

23 211.11 7660.91 

24 211.71 7660. D 

25 211.66 7660. 12 

26 211.21 7658.54 

27 2M.62 7657.0<\ 

28 20-t.66 7657.02 

29 205.93 7659.15 

30 205.94 7657.28 

31 205.38 7656.86 

32 206.24 7658.79 

33 207.84 7659.91 

34 207.56 7659.62 

35 207.46 7658.95 

36 207.35 7657.90 

37 207.62 7657.69 

38 207.1 5 7657.21 

39 207 .46 7656.81 

40 209.90 7662.73 

41 210.33 7664.02 

42 210.92 7663.23 

43 211 .64 7662.10 

44 2 11.59 766 1.99 

45 211.52 7661.83 

46 2 13 .56 7650.:16 

47 2 13.83 7648.72 

48 207.69 7645.60 

49 206.30 7662.36 

50 205 .69 7655.89 
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Pus to Coord<'nadas U.T.;\1. 

F:-\\' N-S 

No. (km ) (lan) 

51 205.79 7655.89 

52 205.84 7652.98 

53 206.82 7655.29 

54 206.52 7654.60 

55 207.82 7656.76 

56 207.60 7656.43 

57 207.75 7656. 18 

58 207.39 7656.01 

59 207.38 7655.98 

60 207.12 7655.72 

61 207.00 7655.53 

62 207.09 7655.53 

63 207.69 7655.50 

64 207.35 7654.110 

65 207.32 7654.75 

66 207.27 7654.66 

67 207.40 7654.38 

68 207.1 2 7653.97 

69 207.83 7653.49 

70 208.27 7656.79 

71 208.69 7656.62 

72 208.311 7656.20 

73 208.64 7656.19 

74 208.57 7656. 15 

75 207.98 7655.90 

76 208.85 7655.99 

77 208.68 7655.96 

78 208.65 7655.75 

79 208.77 7655.40 

80 208. 11 7655.38 

81 208.83 7654.98 

82 208.59 7654.66 

83 208.59 7654.53 

84 208.65 7654.49 

85 208.62 7654.32 

116 208.55 7653.59 

87 208.49 7653.26 

88 208.49 7653.21 

89 208.29 7652.67 

90 209.39 7656.51 

91 209.50 7656.53 

92 209.75 7656.0-1 

93 209.57 7655.73 

9-1 209.15 7655.53 

95 209.21 7655.34 
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Posto Coorden:ulas U.T.:\ 1. 

FrW N-S 

No. (km) (km) 

96 209.24 7655.28 

97 209.28 7655.28 

98 209.95 7655.14 

99 209.33 7654.97 

100 209.5 1 7654.53 

101 209.51 7654.40 

102 209.59 7654.38 

103 210.00 7654.53 

104 209.% 7654.43 

105 209.20 7654.05 

106 209.21 7653.89 

107 209.30 7653.47 

108 209.60 7652.90 

109 210.13 7656.50 

110 210.62 7655.37 

111 210.66 7655.36 

l12 210.26 7654.91 

113 210.57 7654.78 

114 211.20 7655.77 

115 21 1.86 7653.84 

116 212.86 7654.99 

117 212.99 7654.99 

118 212.50 7653.9-l 

119 212.06 7653.68 
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7 ANEX02 

Dados geológicos da sub-superficie de Ribeirão Preto 

- SP 

I 
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T- Bw<· &pc.. TO!"' B,,,.,. &pc.. T "'X' lla>oo &]x,., Topo Baoo E.pc.. 

ProC Cot1 ProC Cott Pro( Com ProC Coln Pro( Cott Pro( Co•• i'n.'C Cotn ProC 
{m) {m) lm) (m) {m) (m) (m) {m) {m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (nt) (nt) (m) (m) (nt) {m) (m) 

0.00 5!8.00 74.SO 453.SO 7~.SO 74.50 ~53.SO SO.OO 448.00 s.so 
0.00 530,00 76.00 ·15·1.00 7~.00 7~.00 454.00 S!.OO 448.00 6.00 

o.oo snoo 93.00 429.00 •>3.00 •n.oo ~29.00 %.oo 426.00 3,00 

O 00 525.00 92.50 ·B!.SO •>:.SO 0!.50 432.SO 96.00 429.00 3.50 

0.00 525.00 so.oo 4•15.00 so.oo so.oo 4-15.00 91.00 434.00 11.00 

1 1 1 1 

o 00 5:7.00 85.00 442.00 s~.oo 85.00 442.00 "6.00 431.00 11.00 

0.00 535.00 110.00 425.00 110.00 110.00 ·125.00 120.00 415.00 10.00 

1 1 

lO o.oo 53•.oo 83.00 456.00 83.00 83,00 ·156.00 122.00 417,00 39.00 

li 

I! 0.00 518.00 64.00 M.OO 6-1.00 454.00 68.00 450.00 4.00 

13 0.00 510.00 6<>.00 453.00 ~.00 oo.oo -153.00 68.00 451.00 2.00 

14 0.00 517.00 8!.00 ol35.00 s:.oo S2.00 43.5.00 86.00 431.00 4.00 

15 0.00 518.00 34.00 48-1.00 3•1.00 34 00 484.00 67.00 451.00 33.00 

lo 0.00 528.00 75.00 453.00 75.00 75,00 ·153.00 so.oo 44S.OO 5.00 
17 0.00 530.00 83.00 447.00 83.00 83.00 447.00 87.00 443.00 4.00 

IS 0.00 53! .00 83.50 448,50 S3 50 87.00 ·145.00 3.50 

0.00 530.00 83.'15 85.45 444.55 2.00 

20 0.00 510.00 84.00 ·135.00 84.00 84.00 -135.00 89.00 430.00 5.00 

21 0.00 532.00 115.00 •117,00 115.00 115.00 •117.00 125.00 ·10i.OO 10.00 

22 0.00 540.00 3?.00 501.00 39.00 501.00 103.00 43i.OO 6400 

23 0.00 539.00 40.00 499.00 -10.00 40.00 121.00 •118.00 SI.OO 
000 514.00 33.SO 480.20 33.SO 33.SO ·ISO.! O 68.00 446.00 34.20 

0 .00 550.00 1:<2.00 418.00 132.00 13:!.00 •11$.00 142.00 408.00 10.00 

2o 

2i 0.00 566.00 13 1.00 435.00 13 1.00 131.00 139.00 427.00 8.00 

28 0.00 522.00 74.2.5 -14 7,7.5 74.25 7.-t.2S -l~i.iS 78.90 443.10 4.65 

0.00 5<15.00 97.30 447,70 97.30 Vi.30 4ol7,i0 99.30 445.70 2.00 

30 0.00 550.00 •2.00 458.00 02.00 458.00 I 00.06 449.9·1 8.06 

31 0.00 555.00 82.00 •17).00 s:.oo S!.OO 473.00 "6.50 458.SO 14.50 

32 0.00 547.00 97.00 •150.00 07.00 Qi.OO 450.00 101.00 446.00 4.00 

0.00 513.00 40.00 4i3.00 40.00 40.00 .J73.00 96.00 417.00 5o.OO 

34 0.00 5!0.00 35.00 485.00 3~.00 3~.00 485.00 8 1.50 438.50 4o.50 

35 0.00 547.00 S!.OO •165 .00 s:.oo 8!.00 465.00 96.00 451.00 14.00 

0.00 526.00 7-1.50 •ISI.SO 74.50 700 94,00 4J2.00 19.50 

0.00 530,00 73.00 457.00 noo 73.00 •ISi.OO 83.00 447.00 10.00 

38 0.00 5~5.00 80.60 404.40 S0.60 S0.60 104.30 4·10,70 23.i0 

39 0.00 558.00 80.60 47í,ol0 80.60 80.60 I 04.30 453.70 23.i0 

40 0.00 530.00 83.00 447.00 SMO ~3.00 4Ji.OO li 0.00 420.00 2i.OO 



U I 
Poço li :\luvi!io Foml!l-.ÕO 5<-rr-• G<-1":11 (ll:lsatto) rorm"ciio &rr• G<r..l (Diob:i•io) F or=çiio BotuCJIU For=ç;io Pirambóio 

Topo B:tso Espcs. Topo Baso EsJl<.':!. Topo Ba.<c Espcs. Topo Base EsJl<.'S. Topo Base Espcs. 

11 Prof. Cot1 Pro f. Com Pro f. C<ltl Pro f. Com Pro C Cota Pro C Cota Pro f. Cotn Pro f. Cota Pro f. Cotn Prot: CoLl 

:-1!! 11 (m) (m) (m) lm) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (nl) 

41 . 0.00 530.00 90.00 440.00 90.00 90.00 440.00 1:3.00 407.00 33.00 

4: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ') ? ? ? ') ? 'I ? ? ? ? ? ? '? ') ? 

·B . 0.00 511.00 41.00 469.00 41.00 41.00 469.00 61.00 449.00 20.00 

44 0.00 52S.OO so.oo 448.00 80.00 80.00 448.00 86.00 442.00 6.00 

45 0.00 514.00 30.00 484.00 30.00 . 30.00 484.00 75.00 439.00 45.00 

46 0.00 521.00 90.00 432.00 90.00 90.00 432.00 1::.oo 400.00 32.00 

47 'I ? ? 'I ? ? 'I ? ? ? ? ? ? ? ? 'I '? ? ? ? ? ? ? ? 'I 

48 ? 'I ? ') '/ ? ? ? ? ? ? 'I ? ? ? ? ? ? ? 'I ? ? ? ? ? 

49 0.00 539.00 5S.OO 481.00 58.00 58.00 481.00 79.80 459.20 21.80 

50 0.00 535.00 110.00 425.00 110.00 110.00 425.00 150.00 385.00 40.00 

50 A . 0.00 5:5.00 80.60 444.40 80.60 80.60 444.40 I O·l.30 410.70 23.70 

51 0.00 520.00 35.00 485.00 35.00 . 35.00 485.00 150.00 370.00 115.00 

52 0.00 523.00 164.00 359.00 164.00 

53 0.00 540.00 92.00 448.00 91.00 92.00 448.00 150.00 390.00 58.00 

54 0.00 547.00 113.60 433.40 113.60 . . 113.60 433.40 172.00 375.00 58.40 

55 0.00 5: 6.00 69.00 457.00 69.00 69.00 457.00 75.10 450.90 6.10 

56 0.00 536.00 107.00 419.00 107.00 107.00 429.00 110.00 426.00 3.00 

57 0.00 540.00 40.00 500.00 40.00 40.00 500.00 95.00 445.00 55.00 

58 0.00 547.00 175.40 371.60 175.40 214.00 333.00 218.00 319.00 14.00 175.40 371.60 214.00 333.00 

228.00 31 9.00 236.00 311.00 46.60 

59 '? ? ? 'I ? ? ? ? ? 'I 'I ? ? ? ? 'I ? ? ? ? 'I ? ? ? ? 

60 0.00 536.00 76.30 459.10 76.30 76.30 459.70 232.00 304.00 155.70 

61 0.00 568.00 89.40 478.60 89.40 

62 0.00 521.00 3Z.OO 490.00 32.00 32.00 490.00 250.00 272.00 218.00 

63 . 0.00 547.00 96.00 451.00 96.00 96.00 451.00 2!1.00 316.00 125.00 

64 0.00 512.00 : s.oo 487.00 :s.oo 25.00 487.00 204.00 308.00 179.00 

65 0.00 520.00 32.00 488.00 n.oo 32.00 488.00 208.00 31:.oo 176.00 

66 0.00 5~5.00 90.00 495.00 90.00 90.00 495.00 132.70 452.30 42.70 

67 ? 'I ? 'I 'I 'I ? ? ? ? ? ? ') ? ? '! '? ? ? ? ? ? ? ? ? 

6S 0.00 550.00 58.00 492.00 58.00 . 58.00 492.00 288.00 262.00 230.00 

69 0.00 537.00 104.00 433.00 104.00 104.00 433.00 242.00 295.00 138.00 

70 0.00 540.00 6:.oo 478.00 62.00 62.00 478.00 200.00 340.00 138.00 

71 0.00 535.00 90.00 J45.00 90.00 90.00 445.00 2~0.00 2s~.oo 160.00 



UI 
Poço li Aluviiio •·onmçiio Se.,.,, Crr:1l (Bas:JIIo) Fonmçiio Serra Crr~l (Diab:i,lo) Fomnc:1o &luCJiu r onmc:1o Pir:lnlbôi:l 

Topo Ba....: Espc<. Topo Ba."JO Espc<. Topo Base Esp.. .... Topo Ba...: E.""'"" Topo Base Esp.s 

ProC Cota Prof. Cota Prof. Co~· Pro f. Co ti Prot: Co~n Pro f. Co~1 Prot: Colll Pro f. Cota Pro f. Cota Pro f. Coi.l 

N!! (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) Cm) Cm) (m) (m) (ml (m) (m) (m) (m) (nl) (m) (m) lml lml Cml (m) lml (m) 

7: - 0.00 ~28.00 136.00 392.00 136.00 136.00 392.00 250.00 27S.OO 11 4.00 

73 '? ? '? '? ? ? ? ? ? ? 'I ? '? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

74 ? ? ') ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? '? ? ? ? 

75 ? ? ? ? ? '? ? '? ? ? '? ? ? ? ? ? '? ? ? ? ? ? ? ? ? 

76 0.00 ~so.oo ~4.00 526.00 54.00 58.00 m.oo 94.00 486.00 54.00 526.00 ss.oo 522.00 

112.00 46S.OO 1:3.30 456.70 94.00 486.00 112.00 46S.OO 

142.00 43S.OO 162.00 418.00 67.30 123.30 456.70 142.00 43S.OO 

162.00 418.00 289.30 290.70 16S.OO 

77 ? ? ? ? ? ? ? ? '? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? '] ? '? ., ? ? 

78 ? ? ? ? ? ? ? ? '? ? ? ? ? ? ? ? ? ? '? ? '? ? ? ? ? 

79 0.00 m.oo 54.00 481.00 54.00 223.00 312.00 m .oo 310.00 2.00 54.00 481.00 223.00 312.00 169.00 

so '? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? '? ? ? ? ? ? '? ? ? '? 

SI 0.00 560.00 81.00 479.00 81.00 81.00 479.00 300.00 260.00 219.00 

82 0.00 m.oo 82.00 443.00 82.00 82.00 443.00 113.00 412.00 31.00 

83 ? ? ? '? ? ? ? '? '? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

S4 0.00 ~73.00 106.00 467.00 106.00 106.00 467.00 254.00 319.00 148.00 

85 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ') ? ? ? '? 

86 0.00 560.00 2:0.00 340.00 220.00 

S7 0.00 ~21.00 40.00 481.00 40.00 222.00 293.00 2:4.00 291.00 2.00 40.00 481.00 222.00 299.00 182.00 

ss ? ? ? ? ? ? ? ? ·? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 'I ? ? '? ? 

89 0.00 567.00 2:0.00 347.00 220.00 

90 0.00 518.00 140.00 37S.OO 140.00 

91 - 0.00 535.00 97.50 437.50 97.50 97.50 437.50 24~. 00 290.00 147.50 

9: 0.00 530.00 70.00 460.00 70.00 70.00 460.00 281.00 248.00 212.00 

93 0.00 560.00 163.00 397.00 163.00 163.00 397.00 290.80 269.20 127.80 

94 0.00 615.00 84.00 531.00 84.00 84.00 531.00 210.00 405.00 126.00 

95 0.00 533.00 86.00 447.00 S6.00 86.00 447.00 212.00 321.00 126.00 

96 0.00 528.00 150.00 37S.OO 150.00 150.00 37S.OO 270.00 258.00 120.00 

97 0.00 573.00 1:o.oo 453.00 120.00 120.00 453.00 271.00 302.00 151.00 

98 ? ? ? ? ? ? ? ? ·? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? '] 

99 0.00 535.00 s.oo 527.00 s.oo 8.00 m.oo 84.00 451.00 76.00 84.00 451.00 202.00 333.00 118.00 

100 - 0.00 514.00 164.SO 349.20 164.80 

IOI 0.00 m.oo 30.00 482.00 30.00 30.00 482.00 21 3.00 299.00 183.00 

c 



l'oço ll Aluviüo Formnç:io Serra Ger.1 l (Basal to) Formaç:io Sem Geral (Diab{t<io) ~·ormaçiio Botuc:1lU Formoç:io Pirambóia 

Topo B:t;c Esp"" To o B:lSC Espcs. Topo Ba<c &,<><. Topo Bao: r;,, ... Topo Bosc t:''P"'· 
Pro C Cota Pro f. Col:l Pro[ Cot:l Pro[ Col:l Pro C Cota Pro[ Cot:l Pro[ Cot:l Pro f. Col:l Pro[ Cot:l Pro[ Cot:l 

l\~ (m) (m) (m) (m) (m) (m) (ml (m) (m) (m) (m) (m) (ml (ml (m) (m) (m) (m) (ml (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

102 0.00 527.00 10.00 511.00 10.00 10.00 517 .00 180.00 347.00 170.00 

103 . 209.00 307.00 210.00 306.00 1.00 0.00 516.00 209.00 307.00 209.00 

10.l . 0.00 620.00 174.00 446.00 174.00 . 174.00 446.00 370.00 250.00 196.00 

105 0.00 527.00 181.70 345.30 181.70 

106 0.00 534.00 27.00 507.00 27.00 27.00 507.00 240.00 294.00 213.00 

107 0.00 565.00 165.00 400.00 165.00 

lOS 'I '! ? ? 'I ? 'I ? 'I ? '? ? ? ? 'I '? 'I '? '! ? ? 'I '? 'I ? 

109 ? ') ? 'I '! ? 'I ') ? 1 '? 1 ? ? •I '? ? '? ? . 'I ? 'I ? ? ? 

110 ? '? ? 1 'I ? 'I 'I 1 ? 'I 1 1 1 ? 0.00 550.00 173.00 377.00 173.00 1 'I ? 1 ? 

11 1 112.00 463.00 11t00 461.00 2.00 0.00 515.00 112.00 463.00 

11 4.00 461.00 204.00 371.00 202.00 

112 0.00 522.00 11.00 511.00 11.00 11.00 511.00 220.00 302.00 209.00 

113 ? 'I 1 ? '? ? ? '? ? 1 'I ? ? ? '? 'I ? ? 1 ? 1 ? '? ? ? 

114 . 0.00 591.00 136.00 455.00 136.00 

115 0.00 570.00 94.00 476.00 94.00 94.00 476.00 292.00 278.00 198.00 

116 0.00 600.00 51.70 548.30 51.70 51.10 548.30 189.80 410.20 138.10 

117 0.00 600.00 92.00 508.00 92.00 92.00 508.00 207.00 393.00 115.00 

118 0.00 540.00 80.00 .J60.00 so.oo 95.00 445.00 11 2.00 428.00 17.00 80.00 460.00 95.00 445 .00 

11 2.00 428.00 255.00 285.00 158.00 

11 9 'I '! ? '/ 'I ? 'I ? ? ? '! '/ ? 'I ? 1 'I ? '? ? ? ? '? 'I ? 

120 0.00 598.00 62.00 536.00 62.00 . . 62.00 536.00 279.00 319.00 217.00 

121 . 0.00 545.00 239.50 305.50 239.50 

122 0.00 597.00 114.00 483.00 114.00 300.00 297.00 306.00 291.00 6.00 114.00 483.00 300.00 297.00 186.00 

123 0.00 550.00 98.00 452.00 98.00 275.00 275.00 280.00 270.00 5.00 98.00 m.oo 170.00 3SO.OO 72.00 170.00 380.00 m.oo 275.00 105.00 

124 0.00 566.00 148.00 418.00 148.00 148.00 418.00 196.00 370.00 48.00 

125 0.00 539.00 50.00 489.00 50.00 50.00 m .oo 196.00 343.00 146.00 

126 0.00 595.00 168.00 427.00 168.00 168.00 m .oo 385.00 210.00 217.00 

127 0.00 565.00 70.00 495.00 70.00 283.00 282.00 284.00 281.00 1.00 70,00 495,00 283.00 2S2.00 213.00 

128 . 191.15 356.85 19130 356.70 0.15 0.00 548.00 191.15 356.85 191.1 5 

129 0.00 572.00 136.50 435.50 136.50 290.00 282.00 296.00 276.00 6.00 136.50 435.50 206.00 366.00 69.50 206.00 366.00 290.00 282.00 

296.00 276.00 372.50 199.50 160.50 

130 0.00 546.00 15.00 531.00 15.00 15.00 531.00 62.00 484.00 47.00 62.00 484.00 183.00 363.00 121.00 

131 . 0.00 555.00 108.00 .)47.00 108.00 302.00 253.00 3o3.so 1 2s1.so 1.50 108.00 447.00 302.00 253.00 19J.OO 



Poço li .\Juvtio Fomu.ç:1o S.rru C.r•l (Bu:o•ho) Forn•u:ilo S.rr• C.rnl (Dótb-.A>io) Forns::tÇ'lo Botucutu F orzmç;o rir:.unbóia 

Topo &.<c El<j)-'< Topo &:.c: E.<p:>. Topo &.'!C E....,.. Topo &.<c E....,.. Topo Ba.<e E:!iX-' 
Pro( Com Pro( Com Pro( C<>t.t Pro( Com Pro( Coca Pro( Com Pro( Cocn Pro( Cocn Pro( Cocn Pro C Com 

~~ l m) (m) (m) (ml (m) !ml (m l (m) (m) (m) (m) (m) (m) (•n) (ml (m) (m) (m) (m) (ml (m) (m) (m) (m) (m) 

132 0.00 515.00 200.00 375.00 200.00 

133 - 0.00 548.00 210.00 338.00 21 0.00 

13~ ? ? ? ? ? 7 ' ? o o ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

135 0.00 559.00 50.00 509.00 50.00 283.00 276.00 284.00 275.00 1.00 50.00 509.00 283.00 276.00 233.00 

136 0.00 602.00 158.00 4-14,00 158.00 158.00 ·1-HOO 390.00 212.00 232.00 

137 230.00 295.00 235.00 290.00 5.00 0.00 525.00 230.00 295.00 230.00 

13S 0.00 630.00 195.00 435.00 195.00 356.00 274.00 358.50 271.50 250 195.00 435.00 356.00 274.00 161.00 

139 0.00 SS-1.00 14.00 510.00 14.00 14 00 510.00 232.00 352.00 218.00 

140 0.00 582.00 186.80 395.20 186.80 

1•11 0.00 538.00 185.80 352.20 185.80 

1•12 0.00 5-10.00 92.50 ·141.50 92.50 92.50 ~7.50 301.75 238.25 209.25 

143 0.00 530 00 93.00 437.00 93.00 93.00 437.00 268.00 262.00 175.00 

144 ? ? ? ? ? 7 o ? ? '? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

145 - 0.00 520.00 199.20 320.80 199.20 

146 ? ? ? ? ? " 7 ? ? 1 ? ? ? ? 7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
147 0.00 530 00 74.00 456.00 74.00 282.00 2-IS 00 286.00 2·14.00 4.00 74.00 456.00 180.00 350.00 106.00 180.00 350.00 282.00 248.00 102.00 

14S ? ? ? ? ? 7 ? ? '? ? ? ? ? ? 7 ? ? ? ? 'I ? ? ? ? ? 
149 0.00 55100 ss.oo 499.00 58.00 58.00 499.00 201.00 356.00 1·13.00 

150 0.00 565.00 243.00 322.00 243.00 

151 0.00 59000 10300 487.00 103.00 315.00 275.00 330.00 260.00 15.00 103.00 487.00 315.00 275.00 21: .00 

152 0.00 55000 37.00 513.00 37.00 37.00 51300 238.00 31 2.00 201.00 238.00 312.00 290.00 260.00 52.00 

153 0.00 54600 105 00 44 1.00 105.00 105.00 •1-1 1.00 303.00 243.00 198.00 303.00 243.00 320.00 226.00 17.00 

154 '? 1 ? ? 'I 'I ~ ? ? ? ? ? ? ? 7 ? ? ? ? 'I ? ? ? ? ? 

155 0.00 5-15 00 41.00 504.00 41.00 41.00 504.00 252.00 293.00 21 1.00 

!56 0.00 615 00 62.00 553.00 62.00 62.00 553.00 234.00 381.00 11: .oo 

151 0.00 53500 101.00 43400 101.00 101.00 434.00 290.00 2~5.00 189.00 

ISS 0.00 597 00 112.00 485.00 112.00 102.00 ·19500 291.00 306.00 189.00 

159 0.00 573.00 242.00 331.00 2·1:.00 

160 0.00 582.00 200.00 382.00 200.00 

161 0.00 638 00 133.00 505.00 133.00 133.00 505.00 248.00 390.00 115.00 248.00 390.00 392.00 246.00 1·14.00 

162 170.00 381.00 190.00 361.00 20.00 0.00 551.00 170.00 381.00 170.00 

163 0.00 6!000 168.00 441.00 16S.OO 168.00 ~2.00 260.00 350.00 92.00 260.00 350.00 316.70 293.30 56.70 

164 0.00 576.00 25-4.00 322.00 254.00 



l'oçoll Alln'ÜiO Form:.aç-Jo Sc.-rn1 G<oml (Bu~tlto) Forn<oçiio S<·rrn G<nol (Obb:i<io) Jo"'omuç:".io Botucatu Fonmclo Pirumbói:• 

Topo B:o.oOC E. 'i"-'<. To"' B:o.'IC E.'jlOl. Topo Bruoc E.,.,.. Topo Ba.-.: E"P'-"' 1"'1"' B:tsc E. 'i"'< 
11 Pro[ Coto Pro[ Com Pro[ Coto Pro( Com Pro[ Coto Pro( Com Pro( Com Pro( Com Pro( Cola Pro( Com 

N~ 11 (m) (m l (m) (m) (111) (m) (m l !m) (m) (m) (m) lml (m) (m) (ml (m) (m) fml (m) (m) (m) (m) lml (m) (ml 

165 249.00 295.00 253.00 : 91.00 4.00 0.00 544.00 2~9.00 295.00 249.00 

166 0.00 605.00 124.00 481.00 IHOO 160.00 445.00 16~.00 441.00 4.00 12400 481.00 160.00 4-15.00 36.00 

164.00 441.00 276.50 328.50 112.50 

167 16.00 509.00 30.00 -195.00 14.00 0.00 525.00 16.00 509.00 16.00 

50.00 475.00 90.00 ·135.00 40.00 30.00 ~95.00 50.00 475.00 20.00 

119 406.00 131 394.00 12.00 90.00 435.00 119.00 406.00 29.00 

186.00 339.00 261.00 264.00 75.00 131.00 394.00 186.00 339.00 55.00 

261.00 264.00 370.00 155.00 109.00 

Bonfim Pauli<tn 

I 0.00 575.00 35A5 539.55 35.45 35 45 539.55 89.25 485.75 53.80 

I I I I I I 2 ? " ? ? ? ? ? ? 7 ? ? . . ? 7 " ? 1 ? 7 ? 7 7 ? 1 

3 0.00 560.00 38.00 522.00 38.00 38 00 522.00 300.00 260.00 262.00 



•. 

2 1~ 

7 ANEX03 

Dados cadastrais dos poços tubulares do município de 

Ribeirão Preto - SP 



Dados Cadastrais dos Poços Tubulares do DAERP I 

~~~o~lr------~'d=e~n~t~if~ic~a7çã-=c-,o~-------ll,r-----------~E~n~d~e~reç~o-------------t=C~o~o~~~~~7.n~ad=aTs~U~.~~·~~S~·--ilcC~D0~an=t~~r~~~~~ã-o---i~~C~~~~~~7r~'r~~:o~~-a~~~O~peS~it~,~=:ç~i!;~~~a~l 
- No _ _ _ (km)_ (km) Mês Ano 

1 SANTA T ERESA ? 206.57 7653.05 ? 30 ? Desativado 
2 SANTA T ERESA ? 206.50 7653.03 ? 30 ? Desativado 
3 DAERP RUA AMADOR BUENO. 22 208.40 7656.29 ? ? ? Desativado 
4 DEPOSITO MUNICIPAL RUA VISCONDE DE INHAUMA 208.62 7656.1 0 ? ? ? Desativado 
5 BAMBU AV FRANCISCO JUNQUEIRA. 1180 208.99 7655.77 ? ? ? Desativado 
6 PARAIBA RUA PARAIBA. 45 208.27 7656.51 ? ? ? Desativado 
7 BIQUINHA RUA FLORIANO PEIXOTO. 76 209.14 7655.44 ? ? ? Desativado 
8 SALDANHA MARINHO RUA SALDANHA MARINHO 207.57 7655.38 ? 45 ? Desativado 
9 OLAVO BILAC RUA OLAVO BILAC.105 209.24 7655.14 ? ? ? Desativado 
10 POMPOLO FAZENDA BAIXADAO 205.60 7659.15 ? 66 ? Desativado 
11 POMPOLO ? 205.36 7659.06 ? ? ? Desativado 
12 MATADOURO RUA CAP. SALOMAO/LUIZ GAMA 207.67 7657.38 ? 42 ? Desativado 
13 MORANDI ? 207.59 7657.25 ? 42 ? Desativado 
14 VECHI ? 207.93 7657.55 ? 42 ? Desativado 
15 GINO ALPES ? 207.88 7657.41 ? ? ? Desativado 
16 SANTA TERESA - BELISSIMO ESTRADA MUNICIPAL 206.50 7652.85 ? 45 ? Desativado 
17 SANTA TERESA - J. RIBEIRO ESTRADA MUNICIPAL 206.80 7652.90 ? 40 ? Desativado 
18 SANTA TERESA - J. FERNANDES ? 206.91 7653.10 ? 38 ? Desativado 
19 SANTA TERESA - CABINE ? 206.46 7653.11 ? ? ? Desativado 
20 BORTOLI ? 207.93 7657.15 ? ? ? Desativado 
21 CAVA DO BOSQUE ? 209.22 7655.88 ? ? ? Desativado 
22 POMPOLO - ENGENHO RUA PEDRO I - ENGENHO 205.50 7659.04 ? 45 GIUSEPPI Em Operação 
23 POMPOLO- PASTO ? 205.53 7659.14 ? ? ? Desativado 
24 TANQUINHO ? 209.74 7658.73 ? 56 DAERP Desativado 
25 BOSQUE MUNICIPAL ? 209.05 7656.35 ? ? ? Desativado 
26 SAO PAULO RUA SAO PAULO 210.06 7658.42 ? ? ? Desativado 
27 SCHIMIDT RUA MARECHAL DEODORO 208.67 7654.81 ? ? ? Desativado 
28 DAERP RUA AMADOR BUENO. 22 208.40 7656.30 7 60 DAERP Em Operação 
29 VILA VIRGINIA RUA NABUCO DE ARAUJO 206.62 7654.53 12 60 DAERP Desativado 
30 VILA TIBERIO ? 206.65 7656.61 6 61 DAERP Desativado 
31 MORRO DO CIPO ? 210.56 7656.19 10 69 ? Desativado 
32 VILA TIBERIO- PARQUE INFANTIL RUA AURORA 206.65 7656.60 ? 61 DAERP Desativado 
33 PERNAMBUCO- C. MAQUINA RUA PERNAMBUCO. 181 208.37 7658.27 ? 62 ? Desativado 
34 PERNAMBUCO- OFICINA RUA PERNAMBUCO. 180 208.48 7658.19 ? 62 ? Desativado 
35 POMPOLO- C. MAQUINA RUA PEDRO 1- PATIO 205.57 7658.97 11 63 DAERP Em Operação 
36 MOGIANA RUA GUATAPARA. 553 207.10 7655.50 9 64 ? Desativado 
37 SANTA TERESA ESTRADA MUNICIPAL 206.51 7653.16 62 DAERP Em Operação 

'J• 
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38 VILA VIRGINIA RUA NABUCO DE ARAUJO 206.59 7654.48 3 65 DAERP Desativado 
39 MORRO DO CIPO ? 210.51 7656.15 2 65 DAERP Desativado 
40 VIA DO CAFE AV. DO CAFE- C. DE MAQUINA 205.00 7655.78 6 65 HIDRO Desativado 
41 VIA DO CAFE - PASTO AV. DO CAFE- PASTO 205.67 7655.80 8 65 DAERP Desativado 
42 MOGIANA- PISCINA RUA GUATAPARA 207.03 7655.39 9 65 DAERP Desativado 
43 PERNAMBUCO-CORREGO ? 200.34 7658.37 10 69 ? Desativado 
44 SANTA TERESA -C. MAQUINA ESTRADA MUNICIPAL 206.57 7653.12 12 65 DAERP Desativado 
45 TANQUINHO - TURMALINA RUA TURMALINA 200.00 7658.79 11 65 DAERP Desativado 
46 MATADOURO ? 207.72 7657.52 ? ? CHUPLAN Desativado 
47 MORRO DO CIPO- ITARARE RUA ITARARE/PATROCINIO 210.48 7656.22 ? ? ? Desativado 
48 MORRO DO CIPO - LAGUNA ? 210.59 7656.41 ? ? ? Desativado 
49 POMPOLO- PASTO VIA LUIZ GALVAO CESAR - PASTO 205.85 7659.22 10 67 DAERP Desativado 
50 JARDIM AMERICA RUA CEL. ARNOUD MACIEL, 85 200.50 7654.03 ? 70 DAERP Em Operação 

50 A SESC RUA TIBIRIÇA, 50 208.54 7656.17 ? 70 DAERP Em Operação 
51 TANQUINHO RUA ROMEU CEOLOTO 200.86 7658.45 ? 70 TJANER Desativado 
52 TANQUINHO RUA LUIZ BARRETO 200.44 7658.62 9 70 ? Desativado 
53 CAVA DO BOSQUE RUA D. JOAO VI 200.13 7655.g5 ? 70 TJANER Desativado 
54 MORRO DO CIPO RUA JOAO BIM, 1493 210.31 7656.48 ? 71 DAERP Em Operação 
55 VILA VIRGI NIA RUA RANGEL PESTANA, 25 207.00 7654.40 ? 70 DAERP Desativado 
56 POMPOLO - ENTRADA RUA PEDRO I- PORTARIA 206.00 7658.87 ? 71 DAERP Desativado 
57 POMPOLO - CORREGO VIA LUIZ GALVAO CESAR 205.87 7659.14 ? DAERP Em Operação 
58 IGREJINHA RUA JOAO BIM, 1769 210.77 7656.11 ? 70 DAERP Em Operação 
59 SALDANHA MARINHO RUA SALDANHA MARINHO 207.62 7655.40 ? ? ? Desativado 
00 VIA DO GAFE VIA DO CAFE, 1283 206.28 7655.86 7 73 DAERP Em Operação 
61 VILA ABRANCHES RUA PROF. JOAQUIM FARIA, g5 213.82 7654.78 ? 72 DAERP Em Operação 
62 MATADOURO LINHA FEPASA 207.67 7657.49 ? ? DAERP Desativado 
63 MORRO DO CIPO - ENTRADA RUAJOAO BIM 210.62 7656.24 8 74 CHUPLAN Desativado 
64 TANQUINHO RUA TOPAZIO 200.50 7658.00 4 74 CHUPLAN Em Operação 
65 MATADOURO RUA LI NO ENGRACIO OLIVEIRA, 220 200.03 7657.51 12 74 CHUPLAN Em Operação 
66 RIBEIRANIA AV. COSTABILE ROMANO, 1400 210.59 7652.99 9 78 TJANER Desativado 
67 JD. RECREIO RUA SASSAFRAZ 201.48 7655.80 ? ? ? Desativado 
68 SANTA CRUZ- TAMOIO RUA TAMOIO, 20 209.82 7653.19 ? 75 CHUPLAN Em Operação 
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69 VIADOCAFE AV. DO CAFE. 1820 205.45 7655.84 12 75 DAERP Desativado 
70 MARIA DE JESUS CONDEIXA AV. MARIA DE JESUS CONDEIXA 209.94 7654.31 12 75 DAERP Desativado 
71 PASCHOAL INECH AV. PASCHOAL INECH, 72 210.43 7656.84 6 75 CHUPLAN Desativado 
72 FREGONESI RUA LUIZ FREGONESI 209.31 7655.40 8 75 CHUPLAN Em Operação 
73 THOMAS A. WHATELLY AV. THOMAZ A WHATELLY 211.06 7659.57 ? ? ? Desativado 
74 POMPOLO- C. MAQUINA ? 205.54 7658.93 ? ? ? Desativado 
75 SEBASTIANA GARCIA RUA SEBASTIANA GARCIA 207.29 7655.07 ? ? DAERP Desativado 
76 JARDIM RECREIO RUA SASSAFRAZ 201.65 7655.78 6 78 AIR-LIFT Desativado 
77 EMILIO GULACCI RUA EMILIO GULACCI 206.04 7652.52 ? ? ? Desativado 
78 V. TIBERIO- C. MAQUINA RUA ALVARES DE AZEVEDO 206.62 7656.64 2 78 ? Desativado 
79 PARA RUA PARA, 180 207.00 7657.19 12 79 TJANER Em OQ_eração 
80 RIBEIRANIA-UNAERP RUA PEDRO PEGARARO 211.76 7653.20 ? ? ? Desativado 
81 PATROCINIO RUA PATROCINIO- PATIO 210.43 7656.15 ? 78 ? Desativado 
82 BAMBU AV. FRANCISCO JUNQUEIRA, 1180 209.00 7655.74 ? 79 DAERP Desativado 
83 QUINTINO FACCI I ? 210.90 7661.50 ? ? ? Desativado 
84 CORONEL CAMISAO RUA CORONEL CAMISAO, 1243 205.30 7656.69 12 80 AIR-LIFT Em Operação 
85 DEPOSITO PERNAMBUCO RUA PERNAMBUCO, 175 208.43 7658.24 ? ? ? Desativado 
86 BANANAL I RUA BARAO DO BANANAL, 555 211.78 7655.42 10 79 TJANER Em Operação 
87 LUIZ GAMA RUA LUIZ GAMA 207.84 7656.96 7 79 CORNER Em O_!)_eração 
88 LAGOJNHA ? 213.58 7654.12 ? ? ? Desativado 
89 BANANAL li RUAANTONIA C. ORLANDINI, 1825 212.86 7655.11 10 79 T JANER Em Operação 
90 XI DE AGOSTO RUA XI DE AGOSTO, 2511 210.11 7658.23 ? 80 DAERP Em Operação 
91 PER I RUAPERI, 29 210.52 7656.53 8 80 CHUPLAN Em O~ração 
92 STA TERESA CASA DE MAQUINA 206.52 7653.08 8 80 AIR-LIFT Em O_Q_eração 
93 JARDIM DAS PEDRAS RUAADELAIDE M. PAIXAO, 491 209.77 7654.85 4 83 CHUPLAN Em Operação 
94 MABEL AV. CASTELO BRANCO, 1260 212.13 7653.59 ? 83 DAERP Desativado 
95 FRANGO LAR AV. CARAMURU 206.90 7653.02 ? ? DAERP Em Operação 
96 OLAVO BILAC RUA OLAVO BILAC, 90 209.24 7655.10 ? 83 BENSON Em Oe_eração 
97 DOM MIELLI FAZENDA BAIXADAO 204.61 7659.53 ? 83 TJANER Em Operação 
98 ELPIDIO GOMES RUA ELPIDIO GOMES, 155 207.28 7655.80 ? 84 DAERP Em Operação 
99 SANTA TERESA RUA EMI LIO GULACCI, 1800 205.96 7652.43 ? 84 DAERP Em Operação 
100 TURMALINA RUA TURMALINA 999 209.69 7658.75 9 70 TJANER Em Operação 
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101 PERNAMBUCO RUA PERNAMBUCO, 175 208.40 7658.33 1 79 DAERP Em Opera@o 
102 QUINTINO 11 RUA RICCIONI, 185 209.86 7661.88 10 79 DAERP Em Opera~o 
103 MARINCEK RUA GENERAL CAMARA, 3680 208.67 7660.84 1 81 AIR LIFT Em Operação 
104 ALTO DA BOA VISTA RUAJOAO PALMA GUIAO, 19 208.29 7653.35 1 85 CORNER Em Opera_y_ão 
105 QUINTINO 11 RUA I RIS RICCIONI, 185 209.81 7661.95 10 80 DAERP Em Operay§_o 
106 COSTA E SILVA RUA PINDAMONHANGABA, 905 209.53 7660.00 6 86 DAERP Em Operação 
107 E.E. LAGOINHA RUA EDSON SOUTO, 205 213.65 7654.06 2 82 DAERP Em Operação 
108 JARDIM JANDAIA RUA GERALDO GUSMAO, 920 208.40 7661.06 82 DAERP Em Operação 
109 PARQUE SAO SEBASTIAO RUA PEDRO BARBIERI 215.86 7655.51 ? ? ? Em Operação 
110 FEAPAM FEAPAM 212.59 7658.48 8 81 DAERP Desativado 
111 COHAB SAO JOSE RUA FRANCISCO LARIA, 87 213.35 7650.58 2 85 CORNER Em Operação 
112 COPERSUCAR RUA OLAVO G. LUDOVICE, 455 208.69 7663.35 7 73 CORNER Em Operação 
113 D'ELBOUX COHAB D'ELBOUX 206.83 7653.90 ? ? ? Desativado 
114 RECREIO INTERNACIONAL RECREIO INTERNACIONAL 217.16 7654.82 10 78 CHUPLAN Em Opera~_o 
115 ARNALDO VIT ALI ANO RUA ARNALDO VITALIANO, 1070 210.89 7654.04 7 84 CORNER Em Opera_@o 
116 CITY RIBEIRAO RUA JORGE SAIO, 120 210.80 7651.24 5 80 CHUPLAN Em Opera~_o 
117 ANDORINHAS RUA IVO PARESCHI, 264 204.65 7660.47 9 81 BENSON Em Operação 
118 MAJOR RICARDO RUA MONTE ALEGRE, 400 205.92 7656.92 4 86 DAERP Em Operação 
119 E.E. TANQUINHO ? 209.82 7658.68 ? ? ? Em Operação 
120 UNAERP RUA PEDRO PEGARARO, 300 21 1.72 7653.22 5 86 DAERP Em Operação 
121 DUTRA I RUA AMADEU CHIACHETO, 1200 207.18 7660.62 10 86 DAERP Desativado 
122 E.E. POMPOLO RUA PARANA, 1770 206.13 7658.32 7 86 HIDROGESP Desativado 
123 E.E. VILA TIBERIO RUA ALVARES DE AZEVEDO, 1395 206.62 7656.65 1 87 CONTEP Em Operação 
124 E.E. SCHIMIDT RUA MARECHAL DEODORO, 901 208.63 7654.83 2 87 CORNER Em Operação 
125 QUINTINO I RUA ITU, 2900 210.85 7661.50 3 87 CHUPLAN Em Operação 
126 E.E. PARQUE RI BEIRAO RUA MANOEL DE MACEDO, 1836 204.89 7653.68 4 87 CPRM Em Opera~o 
127 E.E. CANADA FAZENDA ALIAN_Q_A 207.35 7651.79 3 87 CONTEP Em Operação 
128 JOQUEI CLUB AV. THOMAZ ALBERTO WHATELY, 3200 211.11 7659.57 3 88 DAERP Desativado 
129 E.E. SAO BENTO AV. CAPITAO SALOMAO, 1850 209.30 7656.26 4 88 CONTEP Em Opera@o 
130 D'ELBOUX RUAABILIO SAMPAIO, 905 206.61 7654.28 ? ? ? Em Operação 
131 PEDREIRA PEDREIRA STA LUZIA 205.03 7656.22 10 88 CONTEP Em Operação 
132 PQ. SAO SEBASTIAO RUA PEDRO BARBIERI, 1551 214.93 7655.03 1 89 CORNER Desativado 
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133 FEAPAM RUA LUIZ AUGUSTO G. MATOS 212.50 7658.07 8 89 DAERP Em Operação 
134 RECREIO ANHANGUERA RUA GERALDO GERALDI. 135 213.73 7651.95 ? ? ? Em Operação 
135 JOAQUIM PROCOPIO AV. OCTAVIO GOLFETO, 85 205.73 7659.99 8 89 CORNER Em Operação 
136 PIRATININGA RUA PADRE MANOEL BERNARDES. 1651 205.31 7654.40 6 90 CONTEP Em Operação 
137 ALEXANDRE BALBO COHAB ALEXANDRE BALBO 207.10 7661.62 6 90 CORNER Em Operação 
138 MONTE ALEGRE RUA MARQUES DA CRUZ - FINAL 204.46 7657.34 8 90 CONTEP Desativado 
139 NOVO RIBEIRANIA RUA AGOSTINHO DA VEIGA, 1005 212.53 7652.69 1 90 CONTEP Em Operação 
140 LAGOINHA li RUA ANTONIO FERNANDES FIGUEIROA, 905 212.69 7654.11 ? ? ? Em Operação 
141 VILA ELISA RUA RIBEIRAO PRETO 210.25 7659.86 ? ? DAERP Em Operação 
142 ANDRADAS AV. DOS ANDRADAS 205.79 7652.32 6 91 CONTEP Em Operação 
143 SALDANHA MARINHO RUA SALDANHA MARINHO · DINAL 207.59 7655.43 8 91 CORNER Em Operação 
144 PALMARES I RIA VIRGILIO DE C. NEVES NETO 213.18 7656.05 ? ? DAERP Desativado 
145 SIMIONI RUA STELA DOS SANTOS SIMIONATO 208.89 7662.66 3 92 DAERP Em Operação 
146 DUTRA li RUA AMADEU GIACHETO. 1200 207.17 7660.67 ? ? DAERP Em Operação 
147 E. E. VIA DO CAFE VIA DO CAFE 205.85 7655.81 4 92 CONTEP Em Operação 
148 JULIANA JARDIM JULIANA 216.02 7654.26 ? ? DAERP Em Operação 
149 PALMARES 11 JARDIM PALMARES 213.18 7656.06 11 93 DAERP Em Operação 
150 MANOEL PENA RUA ALFREDO DE SOUZA 212.73 7651.51 ? ? DAERP Operacional 
151 CDHU AV. INDEPENDENCIA - FINAL 206.53 7651.43 9 94 CONTEP Em Operação 
152 IRAJA AV. PORTUGUAL. 2644 210.07 7652.22 9 94 CONSTROLI Em Operação 
153 VILA VIRGINIA RUA NABUCO DE ARAUJO, 162 206.64 7654.47 9 94 HIDROGEO Em Operação 
154 ITAU AV. MARGINAU RUA LIMOEIROS 202.93 7655.36 ? ? CONSTROLI Em Operação 
155 VI LA AUGUSTA RUA RIO FORMOSO 206.83 7659.79 ? ? CONSTROLI Em Operação 
156 MABEL 11 AV. PRES. CASTELO BRANCO 212.11 7653.63 ? ? ? Em Operação 
157 AV. BANDEIRANTES AV. BANDEIRANTES. 1351 205.90 7655.46 ? ? GEOPLAN Em Operação 
158 E E POMPOLO RUA PARANA, 1770 206.17 7658.30 8 95 CONTEP Em Operação 
159 CÂNDIDO PORTINARI- NOVO ? 216.32 7657.35 9 95 DAERP Em Operação 
160 CANDIDO PORTINARI - VELHO ? 216.02 7657.18 4 81 SONDAF Em Operação 
161 JOAO FIUZA AV. JOAO FIUZA. 208.79 7651.40 3 96 CONSTROLI Em Operação 
162 AVELINO PALMA ? 210.78 7633.35 9 96 CONSTROLI Em Operação 
163 MARIA DA GRAÇA ? 203.97 7653.47 10 96 CONSTROLI Em Operação 
164 PARQUE SAO SEBASTIAO RUA PEDRO BARBIERI, 1551 214.93 7655.03 10 96 CONSTROLI Em Operação 
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165 PRESIDENTE DUTRA 11 RUA AMADEU GIACHETO, 1200 207.17 7660.65 8 97 CONSTROLI Em Operação 
166 ROYALPARK ? 206.40 7648.30 7 97 CONTEP Operacional 
167 RIBEIRAO VERDE ? 215.10 7660.1 5 6 97 CONTEP Em Operação 

BONFIM PAULISTA 
1 BONFIM PAULISTA PRAÇA CENTRO 207.61 7645.72 12 62 DAERP Desativado 
2 BONFIM ? 208.48 7646.75 ? ? ? Em Operação 
3 BONFIM COHAB RUA CARLOS RIBEIRA DE SOUZA 207.41 7646.31 5 94 CORNER Em Operação 
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POÇO DADOS SEÇAO 
OPERACIONAIS FILTRANTE 

Data Nível Vazão Nível Q/s 
Estático Dinâmico valor vazão tempo Diâmetro Topo Base 

(m) (m3/h) (m) (m3/h/m) (m3/h) (h) (pol.) (m) (m) 

1 - - - - - - - ? ? ? 

2 - - - - - - - ? ? ? 
3 - - - - - - - ? ? ? 
4 - - - - - - - ? ? ? 
5 - - - - - - - ? ? ? 
6 - - - - - - - ? ? ? 
7 - - - - - - - ? ? ? 
8 - - - - - - - ? ? ? 
9 - - - - - - - ? ? ? 

10 - - - - - - - ? ? ? 
11 - - - - - - - ? ? ? 
12 - - - - - - - ? ? ? 
13 - - - - - - - ? ? ? 
14 - - - - - - - ? ? ? 
15 - - - - - - - ? ? ? 
16 - - - - - - - ? ? ? 
17 - - - - - - - ? ? ? 
18 - - - - - - - ? ? ? 
19 - - - - - - - ? ? ? 
20 - - - - - - - ? ? ? 
21 - - - - - - - ? ? ? 
22 18.10.90 65.00 77.62 85.00 3.88 77.62 ? 8 39.00 103.00 
23 - - - - - - - 916 44.00 121 .00 
24 - - - - - - - ? ? ? 
25 - - - - - - - ? ? ? 
26 - - - - - - - ? ? ? 
27 - - - - - - - ? ? ? 
28 28.09.95 61.00 42.48 68.91 5.37 42.48 ? - - -
29 - - - - - - - ? ? ? 
30 - - - - - - - ? ? ? 
31 - - - - - - - ? ? ? 
32 - - - - - - - ? ? ? 
33 - - - - - - - ? ? ? 
34 - - - - - - - ? ? ? 
35 27.04.95 83.00 85.87 ? ? 85.87 ? 9 66.30 80.50 
36 - - - - - - - ? ? ? 
37 12.09.94 66.00 52.31 74.42 6.21 52.31 ? ? ? ? 
38 - - - - - - - ? ? ? 
39 - - - - - - - ? ? ? 
40 - - - - - - - ? ? ? 
41 - - - - - - - ? ? ? 
42 - - - - - - - ? ? ? 
43 - - - - - - - ? ? ? 
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44 - - - - - - - ? ? ? 
45 - - - - - - - - - -
46 - - - - - - - ? ? ? 
47 - - - - - - - ? ? ? 
48 - - - - - - - ? ? ? 
49 - - - - - - - ? ? ? 
50 22.11.95 43.00 145.45 ? ? 145.45 ? ? ? ? 

SOA 07.02.95 61 .00 46.47 67.66 6.98 46.47 - ? ? ? 
51 - - - - - - - ? ? ? 
52 - - - - - - - 8 85.87 162.09 
53 - - - - - - - ? ? ? 
54 24.10.95 21 .00 39.40 ? - 39.40 ? ? ? ? 
55 - - - - - - - ? ? ? 
56 - - - - - - - - - -
57 SfTAP 57.00 50.00 75.00 2.78 50.00 ? ? ? ? 
58 19.10.95 ? 73.81 93.14 ? 73.81 ? ? ? ? 
59 - - - - - - - ? ? ? 
60 C/ AR 38.00 59.63 67.00 2.06 59.63 ? 8 106.50 230.50 
61 19.09.95 23.00 45.96 41.30 ? 45.96 ? ? ? ? 
62 - - - - - - - ? ? ? 
63 - - - - - - - 1218 50.00 209.00 
64 23.11.95 44.00 136.96 ? ? 136.96 ? 1018 88.00 198.00 
65 17.10.95 61 .00 221 .00 88.70 7.98 221.00 ? 8 94.00 208.00 
66 16.09.87 80.50 50.00 04.04.00 3.45 50.00 - 8 123.40 237.97 
67 - - - - - - - ? ? ? 
68 08.12.95 43.00 303.94 ? ? 303.94 ? 8 102.1 o 251 .70 
69 - - - - - - - 8 104.00 242.00 
70 - - - - - - - ? ? ? 
71 - - - - - - - ? ? ? 
72 SfTAP 66.50 70.00 96.00 2.37 70.00 ? 8 134.00 250.00 
73 - - - - - - - ? ? ? 
74 - - - - - - - ? ? ? 
75 - - - - - - - ? ? ? 
76 25.10.94 60.15 47.20 109.78 0.95 47.20 ? 8 103.58 277.01 
77 - - - - - - - ? ? ? 
78 - - - - - - - 8 96.60 159.37 
79 23.11.95 81 .00 117.38 ? ? 117.38 ? ? 93.00 217.00 
80 - - - - - - - ? ? ? 
81 - - - - - - - ? ? ? 
82 - - - - - - - ? ? ? 
83 - - - - - - - ? ? ? 
84 09.11.95 125.00 63.93 ? ? 63.93 ? 10 142.00 247.00 
85 - - - - - - - ? ? ? 
86 C/ AR 19.00 30.00 29.00 3.00 30.00 ? 8 119.90 199.36 
87 16.10.95 54.00 245.72 97.00 5.71 245.72 ? 10 120.00 220.00 
88 - - - - - - - ? ? ? 
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89 05.01.96 28.00 63.32 ? ? 63.32 ? 8 120.00 199.00 
90 04.10.95 33.00 109.00 69.86 2.96 109.00 ? ? ? ? 
91 19.10.95 61 .00 67.30 94.90 ? 67.30 ? ? ? ? 
92 19.12.95 53.00 281 .57 ? ? 281 .57 ? 10 110.50 260.00 
93 27.09.95 79.00 85.67 103.67 3 .47 85.67 ? 816 180.00 276.00 
94 - - - - - - - ? ? ? 
95 S/TAP 70.00 50.00 90.00 2.50 50.00 ? 8 ? ? 
96 12.12.95 74.00 90.54 ? ? 90.54 ? 9 150.00 270.00 
97 20.11 .95 93.00 111 .00 ? ? 111 .00 ? 6 141 .68 264.27 
98 11 .01 .96 67.00 62.70 ? ? 62.70 ? 816 110 196 
99 15.08.95 58.00 59.33 76.76 3.16 59.33 ? ? ? ? 
100 C/AR 18.17 50.00 82.50 0.78 50.00 ? 8 92.26 160.79 
101 31 .10.95 61 .00 270.00 ? ? 270.00 ? ? ? ? 
102 19.01 .96 19.85 140.64 ? ? 140.64 ? 8 106.00 172.00 
103 16.05.94 33.00 167.00 67.00 4.91 167.00 ? 8 101 .88 201 .32 
104 23.10.95 125.00 161 .03 ? ? 161.03 ? 8 169.87 336.50 
105 19.01 .96 38.00 104.37 ? ? 104.37 ? 8 105.00 179.00 
106 20.09.95 51 .00 81.78 72.40 ? 81.78 ? 8 127.99 179.04 
107 28.09.95 38.00 46.30 96.57 ? 46.30 ? 10 129.19 257.68 
108 05.12.95 26.00 129.46 ? ? 129.46 ? ? 97.00 175.00 
109 05.10.95 48.00 27.60 65.71 1.56 27.60 ? ? ? ? 
110 - - - - - - - ? ? ? 
111 A/TAP 50.00 60.00 ? ? 60.00 ? 8 126.50 195.50 
11 2 11 .12.95 10.80 73.30 ? ? 73.30 ? 10 70.00 198.00 
11 3 - - - - - - - ? ? ? 
114 17.08.95 30.00 62.72 54.64 2.55 62.72 ? 8 103.20 133.20 
11 5 03.10.95 69.00 274.86 - ? 274.86 ? 8 130.00 279.00 
11 6 06 .12.95 67.00 121.82 - ? 121.82 ? 8 120.80 180.80 
117 30.10.95 99.00 30.64 - ? 30.64 ? 6 141 .00 203.00 
11 8 06.06.95 85.00 96.79 103.76 5.16 96.79 ? 8 124.00 252.00 
11 9 14.11.95 37.20 65.52 - ? 65.52 ? ? ? ? 
120 22.11.95 72.00 104.08 - ? 104.08 ? 8 140.30 191.30 
121 - - - - - - - 8 121.04 221.00 
122 - - - - - - - 8 188.40 296.02 
123 11 .01.96 100.00 223.55 - ? 223.55 ? 8 144.20 271.00 
124 05.12.95 98.00 207.27 - ? 207.27 ? 8 173.00 323.00 
125 19.10.95 40.00 124.62 79.38 3.16 124.62 ? 8 102.19 191 .73 
126 20.12.95 138.00 145.49 - ? 145.49 ? 8 176.00 362.80 
127 18.12.95 81 .00 213.46 - ? 213.46 ? 8 135.00 276.55 
128 - - - - - - - 8 68.68 135.82 
129 06.10.95 121.00 185.87 158.60 ? 185.87 ? 8 170.00 333.32 
130 22.12.95 85.00 58.87 - ? 58.87 ? 8 11 5.80 175.80 
131 11 .12.95 105.00 273.47 - ? 273.47 ? 8 151 .14 291.48 
132 - - - - - - - 8 104.50 194.00 
133 03.08.95 75.82 346.50 78 .98 ? 346.50 ? 8 108.00 ? 

o 134 19.12.95 69.00 22.39 - ? 22.39 ? ? ? ? 
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135 06.11 .95 89.00 264.62 - ? 264.62 ? 8 150.00 269.90 
136 31 .10.95 137.29 145.93 - ? 145.93 ? 8 202.16 378.35 
137 21.11 .95 42.00 386.26 - ? 386.26 ? 8 126.00 229.00 
138 - - - - - - - 8 230.84 348.76 
139 21.09.95 75.00 94.08 94.08 ? 94.08 ? 8 137.00 228.00 
140 28.09.95 62.00 246.35 96.90 ? 246.35 ? 8 122.80 184.80 
141 22.09.95 63.00 169.48 84.80 7.77 169.48 ? 8 11 2.30 182.30 
142 28.12.94 77.00 292.50 105.02 10.44 292.50 ? 10 156.74 290.95 
143 23.10.95 82.00 378.93 - ? 378.93 ? 10 156.00 262.00 
144 - - - - - - - ? ? ? 
145 26.10.95 24.00 200.25 53.25 6.85 200.25 ? 8 118.45 190.05 
146 10.01 .96 62.80 173.26 - ? 173.26 ? ? ? ? 
147 08.12.95 - 56.34 90.00 ? 56.34 ? 1418 103.56 274.55 
148 09.10.95 26 .00 108.25 54.94 3.74 108 .25 ? ? ? ? 
149 13.11 .95 32.00 191 .09 - ? 191.09 ? 8 11 2.00 196.00 
150 - - - - - - - 1218 11 5.76 238.00 
151 04.09.95 97.06 202.28 127.28 ? 202.28 ? 8 175.78 301 .36 
152 04.09.95 47.00 219.34 72.05 ? 219.34 ? ? ? ? 
153 18.12.95 88.00 261.91 - ? 261.91 ? ? ? ? 
154 12.01 .96 79.00 68.31 91 .59 5.43 68.31 ? ? ? ? 
155 27.11.95 71 .00 230.14 - ? 230.14 8 146.13 300.59 
156 05.10.95 84.00 74.75 - ? 74.75 ? 8 129.00 230.00 
157 03.10.95 87.00 206.43 134.31 4.36 206.43 ? ? ? 
158 ? ? ? 

BONFIM PAULISTA 

rn - - - - - - - 8 68.00 78.00 
17.11 .95 110.00 85.08 - ? 85.08 ? ? ? ? 
26.10.95 39.15 131.38 51.12 10.98 131.38 ? 1218 111 .00 239.00 
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7 ANEX04 

Car1a de vulnerabilidade dos aqüíferos Serra Geral e Botucatu 

I Piratnbóia no município de Ribeirão Preto- SP 

(FERREIRA, 1992) 
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CAATA DE VVU i EIIABIUOADf: 

DOS AOÍJ{FEROS SERRA GE

Rill E BOTUCATV ~ PIRMf . 
BÓIA 

1992 

Nota: Por se tratar de redu\'ilo dl) uma Cõlrta dl) maior~s dim~nsões, a <ltwlidade foi comprometida. E!J.a ligum.! apenas ilustr.lliva. logo se 

recomenda consultar literatura. 
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7 ANEXOS 

AMPLIAÇÃO DA FIGURA 33 
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7 ANEX06 

Análise de sensibilidade do APIDSS 
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Análise de sensibilidade para armazenabilldade (acréscimo de 9 e -4 ) benzeno 
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Análise de sensibilidade JXVa densidade de solo seco (diminuição de 16.67 %) benzeno 
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Análise de sensibilidade para condutividade hidráulica (aumento de 40%) 
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Análise de sensibilidade para fração de carbono orgânico (aumento de 161 %) benzeno 
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Análise de sensib ilidade para porosidad e efet iva (diminuiçao de 20%) benzeno 
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