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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi apresentar e discutir uma metodolog¡a
utilizada ém um projeto de avaliação ambiental de uma área industrial
impactada por hidiocärbonetos monôaromáticos localizada. no município de
São Paulo, bem como as tecnologias implementadas na ¡ntervenção para
extração e controle de fase livre sobrenadante.

A área de estudo localiza-se na Zona Sudoeste do Município de São
Paulo. A geologia caracteriza-se por solo arenoso fino siltico argiloso
derivado dá intemperização de rocha gnáissica.

A metodologia utilizada na avaliaÇäo compreendeu a execuçáo de
sondagens a traio para amostragem äe solo,' instalaçäo de poios de
monitoramento para amostragem de água subterrânea e caracterização
hidrogeológica, medição de fase livre nos poços, levantamento de.vapores
orgân-icos io solo é prospecção geofísica através de geo-radar para
delimitar os setores de elevadas concentrações de compostos orgânicos no
solo e água subterrânea.

Tal metodologia apresentou resultados satisfatórios para delimitar os
setores de elevadas concentrações de compostos orgânicos no solo e água
subterrânea.

O levantamento de vapores orgânicos executado com tubos de difusão
apresentou bons resultados, para efeito de delimitação de áreas com
presença de fase livre.

O georadar apresentou interferências em estruturas enterradas não
permitindo a avaliäçäo integral dos dados, aqueles . 

que_ pude. ram. ser
interpretados denotaiam anomalias mais correlacionáveis a fase dissolvida
do que a fase livre.

A medição da presença e espessura de.fase livre nos poços e os
resultados nâs análi'ses qulmicas de solo e água subterrânea foram os
métodos mais eficazes na àvaliação ambiental realizada.

A primeira fase do estudo avaliou toda a área industrial comtemplando
a realiiacão de 20 sondaqens de solo e instalaçáo de 15 poços de
monitoramento distribuídos d-e acordo com os setores de risco da área.

O estudo apontou um setor denominado de separador de resina com
elevadas concêntraçöes de compostos orgânicos, especiamente
hidrocarbonetos aromáticos (BTEX), inclusive com a ocorrência de espessa
camada de fase livre (LNAPL) na inlerface com o lençol freático.

Os principais compostos orgânicos presentes em ordem de importância
sao o X¡leno, Etilbedzeno, Tólueno, 'Butanol, Benzeno e Métanol. A
concentração máxima em Agosto/98 para Xileno atingiu a 170.000 ug/L em
PM-16 e 91.000 ug/L em PM-8.

Um poço raso de infiltraçäo de efluentes industriais construído a 20
anos e utilizådo por 10 anos foi a fonte geradora dessas concentraçõ9s. Há
10 anos, esse procedimento foi descontinuado e atualmente todo o efluente
é tratado por eótação de tratamento físico-química e biológica.
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Em Jullho/1997, executou-se um estudo de detalhamento do setor do
separador de resina, com a implantaçáo de quatro poços de monitoramento,
onde foi constatado que a pluma de 

-elevadas 
conòenirações de compostos

orgânicos estava concentrada num raio de 10m ao redor ða fonte gera'dora.

Em Setembro/1997, deu-se início as medidas de intervencão visando
extrair fase livre existente no subsolo através da instalaçäo de üm poço de
extração de hidrocarbonetos (PB-1 ).

. . O processo de extraçäo teve início em Jan/i gg8, inicialmente com
bombeamento de água 2hldia. Em Mar/1998 foram inótalados poços de
infiltração da água bombeada para permitir o bombeamento 2¿tildia e
principalmente realizar o flushíng da fase residual existente na zona
saturada, em Abril/1998 foi iniciadoo bombeamento duplo de áqua e oroduto
mediante um sistema de remediação pneumático autcimático õompcisto por
bomba de ág-ua., coletor seletivo dê hidrocarboneto leve (skrmmer)'e bomba
de produto. O sistema de remediação operou até Setembio/g8.

O sistema de remediaçäo por bombeamento duplo recuperou 430L de
hidrocarboneto em 146 dias de òperaçâo, ou seja,2,95L/dia ò que pode ser
considerado como uma perfornlance áceitável pãra uma zona säturãda com
condutividade hidráulica de 10-c cm/s.

. O efeito da infiltraçåo da água extraída (efluente) foi considerado
plenamente.satisfatório uma vez que a taxa de recuperaçáo sofreu elevação
da ordem de 2 a 3 vezes, devido à elevação da mób¡l¡zação física-de
hidrocarboneto e provavelmente devido à redúçäo da tensão iñterfacial nos
poros.

Conclui-se que o bombeamento duplo foi eficaz na redução da área de
ocorrência de fase livre em até 58%, mas por outro lado não houve reduçâo
da espessura da fase livre nos poços de m'onitoramento

Apesar dos resultados promissores ainda restam 1400L de
hidrocarboneto como fase livre no subsolo dos quais 420L sáo tecnicamente
recuperáveis por tecnologias tradicionais de bombeamento.

Como atividades futuras visando otimização e maximização do
processo de remediação conclui-se que se deve adotar tecnologias
conjugadas de remediação com o objetiÙo de aumentar a taxa de remoçãode hidrocarbonetos do subsolo. O sistema proposto seria um
aperfeiçoamento do atual sistema através da adição de poços de extraçäo
de vapores logo acima da zona capilar, dentro da área do cone de
rebaixamento de PB-1, induzir uma pressâo negat¡va em PB-1 de forma a
aumentar o fluxo de hidrocarboneto para o interior do poço, além de
concomitantemente promover a volatilização, ¡nstalar mais poços de
infiltração e instalar poços de mon¡toramento de de água e vaporès para
controle do processo de remediaçåo.

Dessa forma acredita-se que será alcançado o objetivo de minimizar o
mais rapidamente possível a fase livre existente no subsolo o que permitirá
dar o passo seguinte que é a realizaçäo de uma avaliação de risco para
definiçäo dos valores alvo de remediação.



ABSTRACT

The objective of this study was to presenf and drbcuss a methodology
used ¡n an environmenfal assessrnent of an industrial area impacted by
monoaromatic hydrocarbons, as well as, the purpose was also the
implementation of intervention actions for extraction and control of free phase
floating layer

The studied area is situated in the Southwestern Zone of São Paulo
Municipality. The geology consr.sfs of fine sand so¡l with silty clay derived
from weathered gneissic rock.

The applied methodology rn fhe assessm ent compr¡ses the peñorming
of boreholes for soil sampling, installation of mon¡tor¡ng wells for groundwater
sampling and hydrogeolog¡cal characterization, measurement of free phase
at the wells; soi/ gas survey and geophys¡cal prospection by ground
penetrating radar, both of them for delineate fhe secfors with high
concentrations of organ¡c compounds in soil and groundwater.

The refereed methodology presented satisfactory results for delineation
of secfors with high conce¡ttrations of organ¡c contpounds in soil and
groundwater.

The soil gas survey carried out by diffusion tubes showed good results,
for the purpose of delineation of areas with free phase presence.

The ground penetrating radar presented inbrterences of bur¡ed
sfructurês not allow¡ng the full data evaluation, the interpretation of data
wÌthout inbrterences denofes anomalies better correlated to dissolved phase
than to free phase.

The measurement of presence and thickness of free phase in the
mon¡tor¡ng wells and the analytical results of so¡l and groundwater samp/es
were the methods more effective in the environmenfal assess¡nenf.

The f¡rst phase of the study assessed the whole area consisting of
performing of 20 soil boreholes and installat¡on of 15 monitoring wells
distributed according to the environmental risk secfors of the industrial site.

The study indicated a sector named Resin Separator with hÌgh
concentrat¡on of organic compounds, spec¡ally arömatic hydrocarbons
(BTEX), including the occurrence of thick free phase floating layer (LNAPL)
over the inteñace with the phreatic aquifer.

The main organ¡c compounds in sequence of ¡mpoftance are Xylene,
Ethylbenzene, Toluene, Butanol, Benzene and Methanol. The maximum
concentration in AugusVl998 for Xylene reached 170.000 ug/L at PM-16 and
91 .000u9/L in PM-8.

A cistern of industrial effluent infiltration built 20 years ago and used for
10 years was the main source of these concentrations. Ten years ago this
procedure was discontinuated and presently all the ¡ndustr¡al effluent is
treated by physical-chemical and biological station.

In July/1997, a deta¡led study was carried out in the Resin Separator
Sector with the installation of four add¡tional monitoríng wells, by which was
verified that the plume with high concentration of organic compounds was
concentrated in a 10m ratio area around the source point.



tn Seotember/1997. the intervention activities were sta¡fed up aiming to
extract mi¡ existing free phase ìn subsoil by means of a hydrocarbon
extract¡on well (PU B-1 ).

The extraction process begins in January/1998 ..firstly u1ith. .yva.t9r
numoino bv 2h/dav, in March/l9ã8, some infiltration wells were installed to
'aäo'rt tñe'pumpinçi 24h/day and a,lso to p9rtory..tþ.e-flughing of ..exist.ing.
reinuA pnase ¡¡í the uniaturated zone,' in April/1998 begins the dual
i,ìmio¡no'of hvdrocarbon/water bv means of a aii driven remediation system
Zõm'oòiíed biv a water pump,'liqht hydrocarbon selective skimmer and
hydiocarbonþump. This iystòm oþerateid up to September/l998.

The dual remediation svstem recovered about 430L during 146 days'
or. 2.95l/dav which can be considered as an acceptable peñormance
conlíleng á saturated zone with 10-5 cm/s hydraulic conductivity'

The infittration effect of the extracted water (effluent) was considered
fullv satisfactorv since the recoverv rafe rarses 2 to 3 times in magnitude
Díe to the increasing of the physiial hydrocarbon mobilization and probably
as a result of the reduction of the inþrtacíal tension.

Desoife the encouraqinq resu/fs, there are 1400L of hydrocarbon as
free phase in subsoil from-wllich 420L are technically recoverable by means
of ordinary pumping technologies.

As future activities tooking for optimization and maximization of
remed¡at¡on process it is conclulded thaí enhanced technologie.s must be
imptementec! to increase the removal rate of hydrocarbon from the subsoil.
The p-roposed system would be an improvement .of the present system
tnroióh'the addítion of soil vapor extraction wells iust above the cap¡ilary
frinoã. into the deoression cone area of PUB-1 , induce a negative pressure at
Þub-i to imnrove the hvdrocarbon influx to the well and at the same t¡me
oiomote the' volatization.' instalt more infiltration wells, install monitoring wells
'and 

soil vapor monitorinþ wells for controlling of the remediation process

As a result, it is predictable the obiective of min.imizing as. fasf as
oossrb/e the exisiinq freé phase in subsoil úl¡il be reached, which will allow to
'pioceed ihe env¡roítmentâl r¡sk assessmenf for definition of target values for
remediation.
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T. TNTRODUçÃO

A intensificação dos processos industriais. neste século resultou na

disposiCão é acurñulaçäo de compostos contaminantes no meio ambiente
muitas vezes de forma- inadequada. Em muitos casos, a escala do processo
ä ô iió" de contaminante resültam numa co-ntamina.çáo de vários meios de
ðontà[o como solo, atmosfera, água superficial e água .subterrânea, cujos
impactos e riscos ao ecossistema e a saúde publ¡ca são ¡ncontestávels'

Atualmente, os sistemas de gestão de qualidade de processos (lSO
9.000) è ¿è qual¡¿aOe ambiental üSO 14.000) criaram proced¡mentos de
contróle de qiralidade que tem como pr¡nc¡pal resultado minlmlzação cle

oerOas. reduiäo de qeräCão de resíduös, além da pr¡orização do reuso de
lnateriáis, o due se tiadu2 numa signit¡cativa estabilizaçáo e até d¡m¡nu¡ção

dos casoò de'contaminação nos anos vindouros.

Contudo, o passivo ambiental atualmente ex¡stente na forma de áreas
contaminadas. piincipalmente nos países industrializados como Estados
Ún¡Oòs. Jápãô,'e Còmunidade Eurôpéia, é significativo o bastante..para
ãoiôiuer 

'è'òrrdos 
públicos e privados aplicadosbm aval¡açáo e remediação

dè áreas contamiriadas, o que chega à comprometer o fluxo de recursos
para investimentos em infra-estrutura, saúde e educação.

Nos chamados países emergentes, dos quais o Brasil é um dos
orincioais representåntes, o vilume de áreas contam¡nadas é
ãônJíäeravetmbnte menor do que nos pa¡ses desenvolvidos, mas por outro
iaio-, èiiä" umà granoe carên'c¡a de rècursos disponíveis para p.rojetos de
aìãliaóáo e remeiiacão, uma vez que apesar de necessário' é de certa
ørmã'ðònãtranôèãorä ã alocação äe milhoes. de reais em projetos de
iérèì¡ãõàó èìqianto áreas prioiitárias como saúde e educação carecem de
investimentos.

Assim, torna-se de suma importância a avaliaçáo de tecnicas e
metodoloqiás de diaqnóstico ambiental que sejam efic¡entes a adaptadas.a
léãìiAaOé"ùrãsìtã¡ia ño âmbito operaciorial, téónico, econômico e social de
tóimä oue os recursos investidoè em processos de avaliaçäo e remediação
ambiental tenham um retorno tangível tanto a nível econôm¡co como soclal
na forma de melhor qualidade de vida'



3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Natureza Química e Propriedades

A contaminação de água subterrânea através de líquidos imiscíveis, ou
NAPLs(non aqueous phase liquid), foi reconhecido como um dos maiores
desafios dos estudos e projetos de investigação e remediação. Os NAPLs
podem ser densos (DenseNAPL) como os hidrocarbonetos alifáticos
clorados (Percloroeteno, Tricloroeteno e Dicloroeteno) ou leves (LightNAPL)
como os hidrocarbonetos monoaromáticos (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e
Xileno). A diferenciaçåo entre leve e denso é dada pela densidade específica
de cada composto em relaçåo à água. Compostos com densidades maiores
que a água, p>1mg/cmo säo considerados densos e aqueles com
densidades menoÍes são considerados leves (FETTER 1992; GRUBB 1998).

3.1.1 Propriedades Físico-Químicas de LNAPLS

As propriedades físico-químicas e o particionamento dos
hidrocarbonetos säo influenciados pela pressão e temperatura do ambiente,
e do tipo e quantidade de outras espécies de compostos. Para uma fase
imiscível formada por um único composto, a solubilidade em água e as
propriedades a 2O-25"C são normalmente apropriadas para fins de
investigação ambiental e modelagem. Por outro lado, uma fase imiscível
formado'por vários compostos, adquire propriedades que refletem a
contr¡buição agregada de todos os hidrocarbonetos existentes de acordo
com a proporção de suas frações molares.

Por exemplo, a gasolina é uma mistura de 100 compostos com
propriedades diferentes. As propriedades físicas de uma massa de LNAPL
multicomposto localizada no subsolo também evoluirá em função do tempo.
Os compostos mais solúveis, voláteis, e biodegradáveis da massa de LNAPL
sofrerá depleção mais rapidamente com tempo que os compostos mais
viscosos, sorvíveis, não voláte¡s e pouco solúveis (GELLER ef a/ 1990;
HUNTER 1988a; MERCER e COHEN 1990; SITAR ef a/ 1992). Como
resultado, as propriedades características como viscosidade, densidade, e
tensão interfacial dos LNAPL irá muito provavelmente ser alteradas.

Solubilidade em água

Quando um hidrocarboneto solúvel puro é continuamente adicionado a
um volume de água, uma fase líquida orgânica será criada guando
empiricamente o limite de solubilidade do hidrocarboneto for excedido. A
fase líquida orgânica é comumente chamada de "fase imisclvel", "fase livre",
"fase de produto" ou "NAPL", e consiste em NAPL quase puro com
quantidades traço de água. A maioria dos LNAPLs de interesse ambiental
tem solubilidade aquosa menor que aproximadamente 2.000 mg/L. O limite
de solubilidade em água, Ctsa, refere-se a concentraçåo máxima em fase
dissolvida de um composto em água e é influenciado por numerosos fatores
tais como a estrutura molecular, polaridade, pH, temperatura, pressão e a
presença de outros hidrocarboneto no sistema. O LNAPL mantém
propriedades muito diferentes do que a fase aquosa. Em meios porosos, o
LNAPL irá provavelmente formar uma fase líquida descontínua que consiste
pr¡ncipalmente em pequenos bolsÕes ou gânglios que freqüentemente são
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"trapeados" nos interstícios dos solos e sedimentos. Uma vez trapeados
pelas forças capilares, os bolsões de LNAPL dissolvem-se lentamente na
água dos poros do solo adjacentes e servem como fontes de contaminação
a longo prazo. Na presença da fase livre, a dissoluçäo de cada
hidrocarboneto na fase aquosa é governada por sua solubilidade e sua
fração molar no LNAPL.

Densidade
Geralmente, o quanto maior o peso molecular e grau de halogenação

(Cl, Br), maior a densidade do NAPL, como mostrado em Tabela 1. A
mobilidade vertical descendente de um NAPL aumenta com o aumento do
peso molecular e densidade. Diferenças de densidade de -1% podem
influenciar o movimento no subsolo. A densidade é freqüentemente e
fortemente influenciada pela temperatura, sendo que um DNAPL pode se
transformar efetivamente em um LNAPL com o aumento da temperatura do
sistema (GRUBB, 1998).

Tensão lnterfacial
A Tensão lnterfacial (Tl) é associada aos limites de contatos sólido-

líquido polar- líquido não polar-fase gasosa e é o resultado da energia de
superfície que se desenvolve nas descontinuidades entre as faces como as
interfaces ar-água e água-NAPL. A Tensão de lnterfacial, representada por
unidades de força por unidade de área, é uma medida de deformação do
contato de interfacial. Em geral, a tensão interfacial água-NAPL aumenta
com grau de halogenação, como mostra a Tabela 1. Por outro lado, a tensão
de interfacial diminui com o aumento da temperatura, é afetado pelo pH e as
presenças de gases, surfactantes e hidrocarbonetos hidrófilos como álcool.
A tensão de interfacial é um fator controlador na previsão da mobilização de
bolsões sob uma variedade de condições (TESTA 1993).
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Molhabilidade e EsPalhamento

Molhabilidade refere-se ao espalhamento preferencial de um fluido sobre

superficìes sólidas em um sistemâ multifásico. Em meios porosos, um fluido
mólhante tem a tendência de espalhar e ocupar os menores espaços oe poros

ä;äñä,s,-é oìàóãñãmènto od fluidos nãcj mothantes é limitado a maiores
ã.óãóðJ'¿e ooros e canais (SCHWILLE 1988). Na maioria dos meios porosos

;ãiuråis-, ã ñrôtñã¡¡¡¡oàoè ireferencial diminúi em funçäo da quantidad^g de
H,O. NAPL. ar, exceto se o meio tenha tido contato anter¡or com NAPL A
i"ãtÏ"'u'itiàJoJe ãieiãáJÞela mineralogia, presença de matéria gr.g?nica.e
;;,1ä6i;i;ompoliçao äe NAPL, quíñrica da.água. dos poros, 9 !1t-t9l'9 q9
saturacão (MERCER'e COHEN 1990). A molhabilidade é uma tunçao 0a

iöõää¡nieÈiäc¡ai, J¿ nòrmalmente indei<ado ao angulo de contato.que forma.a

interface de contàto entre dois fluidos imiscívies com uma sup^erticle. ^u 
angulo

ä;;;on1ãi" é-däteiminàao pela equaçáo de Young (ADAMSON 1982):

, o",- (t *,
cos? = 

-

o"
(1)

Onde ó é o anqulo de contato,.e õns e o,¡,æ são respectivamente as
tensoãs'ãðeiiclaii ïÀpt_-sOlido e Água-sólido. Em meios porosos sáo
ãOm¡t¡Uos cömo se: Água se 0 = 70o, NAPl-molhante se 0 = 1 10"' e neutro se
ó = 700_110o (ANDERSON 1986a). Alguns compostos crlstallnos tal como
åotomita. oãf¡ìâ.'cãrc¿rio, sulfetos, ênxoire, talco, podem ser NAPl-molhantes
¡õRAiit'Ì971;-ÀñóÈnsoru 1986a). Estudos dé anoulos de contato tem
)"î.iiäãoãi" ä mof t'ã¡il¡O"Oe de NAPL aumenta com o"tempo (CRAIG.1-971.).

O¡fÀienòãs Ua ordem de 5 a 10 graus são comuns. Uma extensiva revlsão de

ãii;;öð fi"rg; quê ¡ñfluêñciarña mothabitidade, seus vatores., e seus efeitos
;ä; õres;¡;;ãipitares, permeabilidade relativa e seus efeitos'-.s-altlllqag
i".¡oiar- ã 

- 
r""upèraçao ciJ ÑÀe I e quorglqa^pefa literatuß-(AN DSRSON

r gaðãlì eã0b,1ö46ð,i-e-82ã, t eazu, 1 e87c; DEMo N D e RoBERTS 1 e9 1 )'

Usualmente o espalhamento de NAPLs não é p-redomi¡ar¡te ¡a-1o1t3
saturada þorque o mèio poroso está saturado e não exlste lase oe ar'

ö;ild;, ãðiri,i¿Lran¿ó qu'e o transporte em subsuperfície ocorre tanto na

ioiä-ñãó ãáturãUjcomo'sãturada e porque a zona saturada possui as três
ødäì irr-¡¿".-iãi,-rtrnpl, 

-áéua), 
o éspâlhamento. de NAPL na zona nåo

;ffi"åä'-i;ã Ëkåli''èniä 
-Íei-'ir poténcial de .impactar o..aquífero' o

ððäiäiä,ñ"ito äJäspäInaäento de NAPL no sisteþq.água-NAPLar pode

ä'¿i.ii'ääã'ä; seu õòðncieñt" de espalhamento. (wlLSoN ef a/ 19e0):

Ð:o.,'( o,.*o*¡ Q)

Onde o.a,u, 6nw, ê Gna são ar-água,. NAPL-água, 9 UAill 19T1el
interfaciais, resþeciivamente. Coeficientes.de espalhamento ,t1l91tlYo:,1-0.':11
á ten¿Cnc¡â de' formação de bolsões na interface- ar-água qT 99JlciPil 9:
ðs-dãit ãménto positivci indica o potencial de formacão de um filme 0e

com'osto oroânico na inteîãle- 
"i-ã-g* W[-SOÑ etäl 1990).. Estudos de

iáïäiãtãìi"]å, móstra¿ó iue estes fimes permitem o NAPL migrar, mesmo

llrîäõ õr'éánglìóJ o" ì,¡Ãpt_ podem þarecer descontínuos e solados
(wlLSON ef a/ 1990).



Viscosidade
A viscosidade absoluta ou viscosidade dinâmica de um fluido e definida

como sua resistência ao fluxo. Em geral, pode ser dito que viscosidade
absoluta aumenta de acordo com o aumento da complexidade molecular,
tamanho e polaridade, mas diminui com a elevação da temperatura edo grau
de halogenação. A viscosidade cinemática é um dos melhores indicadores de
mobilidãde <ie LNAPL desde que incorpora tanto a viscosidade como os
efeitos de densidade. A taxa de infiltraçäo de LNAPLS com baixas
viscosidades cinemáticas é esperada ser maior que com viscosidades
cinemáticas altas (SCHWILLE 1984; PANTAZIDOU e SITAR 1993).

Pressão de Vapor e a Constante da Lei de Henry

A pressão de vapor corresponde à pressão apresenlada por um vapo-r
em equìlíbrio com sua fase sólida ou líquida a uma dada tgmperatu.ra. A
Pressáo de vapor geralmente aumenta com o crescimento da alifacidade e
grau de halogenação. A Constante da Lei de Henry (ÇH) é definida como
ðendo a relação dá pressão de vapor dç hidrocarboneto (atm) para seu limite
de solubilidaile molar em água (mole/mo) a uma temperatura de referência de
20"C ou 25"C. NAPLs normalmente säo classificados como "voláteis " se sua
pressão de vapor a 2O"C ê maior que I mm Hg. Um NAPL é classifìcado
ðomo "semivolátil " se sua pressäo de vapor está entre 1-10 mm Hg (USEPA
1992). Para bolsões de NAPL situados abaixo no nível de água ou para a
fase dissolvida, a volatilidade do hidrocarboneto é mais dependente das
concentrações disso-lvidas na água. Em tais situaçöes, hidrocarbonetos com
(CH) maior que 10-þ atm m'/mole podem sofrer stripping ou sparging com
èucésso (SPEECE et al 1987). A pressão de vapor é uma função da
temperatuia, portanto, tecnologias térmicas incrementam a volatilização por
meio de aumento de temperatura. (UDELL 1995).

Coeficiente de partição Octanol-água (Ko*)

O coeficiente de partição octanol-água (K*,) é um indicador da adsorçäo
de hidrocarboneto pelo caibono orgâniCo do solo. Por conveniência, K*, é
apresentado freqüèntemente em forma logarítmica (log(*) p_ois valores
répresentativos dê K*, para h¡drocarbonetos imiscíveis medem várias ordens
de magnitude. Valores de logK*, negativos indicam hidrofilia, -qu-er dizer,
afinidaðe com a fase aquosã. logK-u positivo indiça a preferência do
hidrocarboneto para formâr uma fasé livre, sorvida fortemente a sólidos, ou
potencialmente se volatilizar. O K*, pode ser afetado pela presença. de
burfactantes e álcool de cadeia curta no subsolo que aumenta o potencial da
fase aquosa para dissolver NAPL compostos

Ponto de ebulição
O ponto de ebulição indica uma medida da volatilidade do fluido; !íquidos

de baixö ponto de ebütiçao (<10OoC) e alto ponto de ebu.lição (>10^0"C).são
classificaðos de acordo ôom'o ponto de ebulição normal de água (100"C).

Constante Dielétrica

A constante dielétrica (e) mede a habilidade do meio para interagir
eletrostat¡camente e conduziiúma corrente elétrica. Um fluido com um ba¡xa
constante dielétrica (a maioria dos NAPLs) não responde bem a um campo
elétrico apl¡cado: ag'e como um isolante. Um comportamento deste tipo é
importantil quando ðonsideradas as interações de sòlos argilosos e poros do
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solo que contêm hidrocarboneto. Desde que os hidrocarbonetos não são
orientados por campos eletrostáticos (dupla camada difusa) gerados pelas
partículas de argila, as camadas difusas efetivamente se racham, permitindo
interações entre as particulas de NAPL. Essas interações de partículas
conduzem a floculação de argilas e o aumento da condutividade hidráulica.

3.2 Gontaminaçäo em Subsuperfície

As características específicas dos compostos incluem fatores tais
como a quantidade de contaminantes e sua razão de lançamento, e as
propriedades físicas e químicas do composto (FEENTRA e COBURN 1986;
PANTAZIDOU 1991). A baixa solubilidade dos hidrocarbonetos contribui
para sua ocorrência em subsurperfície como fase livre (i.e., NAPL), na forma
de intra e interporo (gânglios) ou lentes, como mostra a Figura 1. A
dissolução do NAPL à fase aquosa é limitada em termos de transferência de
massa quando a recuperação de fase aquosa é realizada (HUNTER et a/
1988a). Considerando que a maioria da massa dos compostos se concentra
na fase residual e livre, a remediaçåo de LNAPL pode ser significativamente
melhorada pela mobilização e recuperação do LNAPL trapeado. Uma grande
variedade de tecnologias existe para tratamento de fase dissolvida. Embora
a região de ocorrência de LNAPL como fase residual pode parecer pequena
em comparaçäo a fase dissolvida, aquela fase pode de fato conter a maior
parte da massa de LNAPL. Contudo, a mobilização e a recuperaçäo do
LNAPL é dificultada pelas forças capilares que surgem da diferença da
tensão. de interfacial entre o LNAPL e água que permitem aos LNAPLs
persistir como fontes de contaminação de longo prazo ao subsolo (MACKEY
e CHERRY 1989).

Gilnsl¡os do
LNAPL

FASE RESIOUAL DE LNAPL .. FASE LIVRE DE LNAPL

Figura I - Comportamento intersticial de LNAPL

A Figura 2 apresenta uma v¡são conce¡tual de um lançamento de uma
quantidade suficiente de LNAPL para superar as forças capilares e as
capacidades de retençåo da zona náo saturada e franja capilar. A área
hachurada representá a porção de solo que é contaminada por
essencialmente LNAPL puro a saturaçÕes residuais que podem estar na
ordem de 10-40% dependendo do composto e da litologia. Vapores e uma
fase dissolvida de hidrocarboneto emanam da fonte de LNAPL na superfície
do lençol freático.

Em áreas severamente contam¡nadas por h¡drocarbonetos derivados
de petróleo (LNAPL) ex¡stem limitações relacionadas à utilização de
tecnologias de remediação convencionais. Os desafios sáo associados com
a saturaçåo de hidrocarboneto residual e o LNAPL trapeado acima e debaixo
do nível de água devido às flutuaçóes do lençol freático. Enquanto os
skimmers ativos podem recuperar uma parte do sobrenadante para ser



rec¡clado, as saturações residuais nos meios porosos ainda podem
ocasionalmente estar acima de 20o/o. Conseqüentemente, as quantidades
grandes de LNAPLs que requerem recuperação em baixo de muitas
refinarias, instalações militares, postos de serviço e outros, e os custos altos
de recuperação para os nlveis designados e aceitos pelos órgãos de
controle ambiental, criam uma necessidade de tecnologias de melhor
relação custo-beneflcio para a recuperação de LNAPL que a atual
tecnologia disponível para remediação de áreas fonte.

Fioura 2 - Comoortamento de LNAPL no subsolo

Considerando que a geotecnologia atual geralmente é limitada a
poços verticais e drenos horizontais e que o rebaixamento do lençol freático
pode aumentar a área contaminada de LNAPL, fica evidente gue as
técnicas de recuperaçäo atuais säo restritas essencialmente a sistemas de
extraçäo por bombeamento. Entre as tecnologias mais promissoras para
¡e^qgdjqçäo in situ de LNAPL eståo a injeção de surfactante, álcool e vapor
(GRUBB e SITAR 1994).

3.2.1 Forças ln Sifu e Recuperação de NAPL

As propriedades físicas, químicas e interfaciais de LNAPLs influenciam
profundamente o comportamento e transporte dos compostos orgânicos. Na
verdade, a manipulaçäo dessas propriedades é vital nas diversas técnicas
de recuperaçäo de LNAPL. Para ilustrar a importância dessas propriedades,
a discussão enfocará alguns dos interessantes fenômenos associados com
a injeção de soluções para aceleração dos processos de remoção de LNAPL
de aquíferos arenosos. Vários desses fenômenos são críticos no sucesso
de técnicas de injeção de surfactantes (PENNELL ef a/ 1996) e vapor
(NEUMAN 1985; UDELL 1995).

Em primeiro lugar, para entender o movimento de LNAPL em meio
poroso, é conveniente introduzir o cálculo da velocidade de fluidos em meios
porosos (Vrp) segundo a Lei de Darcy descrita abaixo:

V^o = K,í (3)

Onde i é o gradiente hidráulico (Âh/Âx) na direção de fluxo (x), e K¡é a
condutividade do meio poroso ao fluido(i), sendo Ki definida como:



Y =-kk''P¡Ç (4)
lJ¡

Onde ¡ pode ser qualquer fase fluida (a¡, água, NAPL), k é a
permeabilidade intrínseca dos meios porosos [cm'l; k¡, é o permeabilidade
relativa dos meios porosos ao fluido, variando de 0 a 1 dependendo da
saturaçäo do fluido; m é a viscosidade do fluido; r é a densidade; e g é
aceleraçåo gravitacional. O gradiente ina Equação (3) é a energia total do
fluido no poro que é igual a soma das energias cinéticas, dinâmica e
potencial. Expressando a energia total (h) em termos de energia por unidade
massa de água (i.e., carga), a expressão de Bernoulli é obtida:

n,=!* P' *h, (5)' 29 P¡E
Onde P é a pressão (capilar) do fluido e h é a cota da carga hidráulica.

O primeiro termo, a carga cinética, é pequeno e pode ser desprezado em
meios porosos. Substituindo as equações (4) e (5) em (3) temos:

, _-k k,, p, g ô lL-rl' ûtt, ùlp,c 'l

Sendo que h igual x.sin cr, onde cr é o ângulo de inclinação da direção
de injeção com a horizontal, a Equação (6) pode ser reorganizado e pode
ser reexpressa como:

,,=-!o"lu!' *p, g,ino]
Qp, lôx .l

(6)

(7)

A Equaçäo (7) é conhecido como a Lei de Darcy para fluxo multifásico
sendo que pode ser usada para qualquer fluido(s) em meio poroso. A
pressáo capilar entre as duas fases líquidas está relacionada pela equaçäo
de LaPlace:

(8), -z 
o,

Onde s¡ é a tensão interfacial entre fluidos ie j, e rpo,o é um valor
representativo do raio médio as partículas de solo que é determinado
experimentalmente ou ou métodos estocásticos. Uma descrição completa
de fluxo multifásico envolve a Lei de Darcy para fluxo multifásico (ar, água,
NAPL), a pressäo capilar entre as diferentes fases fluidas, e expressöes de
conservaçäo de massa de conservação para cada fase (BUCKLEY e
LEVERETT 1942). Para ilustrar os pontos chaves desta seção, não é
realmente necessário proceder o completo desenvolvimento de fluxo
multifásico, porque as EquaçÕes (7) e (8) já sugerem que o comportamento
e transporte como fase líquida estará intimamente relacionado a
viscosidade, densidade e tensåo de interfacial.

Durante a remoção forçada de uma gotícula ou gânglio trapeada em
um poro por um fluido injetado, a mobilização e transporte da gotícula é
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governado pela magnitude relativa da flutuabilidade, viscosidade e forças
lnterfaciais entre os dois fluidos. As propriedades dos LNAPLs selecionados,
compostos orgânicos hidrófilos e água säo apresentadas na Tabela 1 para
propósito de comparação. O objetivo das técnicas de injeção para
remediação de aquiferos é a mobilizaçäo de gotículas de LNAPL trapeadas
como mostrado na Figura 1.

Um método que proporciona uma estimativa da importância das forças
in situ relacionam-se as forças gravitacionais que agem sobre uma gotícula
pelas forças interfaciais que resistem a mobilização: onde Ne é o número de
iigaçáo e onp é a tensão interfacial entre as fases nâo polar (n) e polar (p).
Similarmente, as forças de viscosidade atuando sobre um gânglio de NAPL

Nr, =u þo (10)
õ,n

podem ser expresso como:

Onde Nca é o número de capilaridade; e v e ¡r¿ são a velocidade e
viscosidade do fluido deslocado, respectivamente. Afora a orientação das
forças da gravidade, o movimento do NAPL em todas as direçöes é
atenuado pela tensão interfacial como demonstrado através de equaçoes (9)
e (10). O número de gravidade (N6) é a relação de forças de flutuabilidade
sobre as forças viscosãs (i.e., Ns/Nca) e é obtido dividindo a Equação (9) por
(10) (STEWART et at1987):

Enquanto as Equaçöes (9) e (10) incluem a força interfacial, o número
de gravidade não o faz, o que sugere que o mesmo pode ser usado para
quantificar a estabilidade de interfaces frontais em deslocamentos miscíveis

^, N, kL,pgsina
' N.. v lt¿

e imiscíveis.

As forças de gravidade estäo se estabilizando na direçáo de fluxo
quando o númeradoi na Equaçåo (1 1)é positivo. O ângulo de i¡clinação da
¡nterface miscível com a horizontal, qp, é dado por 90-tan-'[No]. Esta
expressão também é funÇão do número de trapeamento total (N1)
reòentemente formulado poi petlt¡eLL ef a/ 1996, þara o caso de fluxo
horizontal de surfactante que incorpora os efeitos de viscosidade,
flutuabilidade e forças interfaciais.

Os baixos valores de Ne e Nc, S". têm sido observados como
independentes da composiÇão, mas muito sensíveis as heterogeneidades do
solo (WILSON ef a/ '1990)-. A água que permeia testemunhos de arenito
mostròu que o S". pode sér da ordem de 27o/o a 43Yo para valores baixos de
Ne e Nc (CHATZIS e MORRoW 1983). Assim, precaução deve ser tomada
quando òe refere a S*, pois o mesmo é afetado por: (1) variação das
dimensöes dos poros; (2) ielaçao de forma dos poros; (3) molhabilidade_; (4)
textura do solo; (5) fração de árgila; e (6) os valores de Na e Nc(WILSON e
CONRAD 1984;'WlLSoN ef a/-1990). 

'Para dar sentido físico às forças
envolvidas, SITAR ef a/ 1987, estimou que velocidades de água subterrânea
de 15 m/dia eram insuficientes para mobilizar gasolina de areia fina. Porém,
como o regime de pressåo muda, e isto pode ser. induzido injetados
viscosos ouum compósto que abaixa a tensão interfacial

0r)



Entre a água e o NAPL, o número de trapeamento aumenta a uma
ordem de grandeza possibilitando o deslocamento do gânglio de NAPL do
poro:

(u -t¡=k^Ps"ino (13)
v*u F¿

Quando consideramos a eficiência de uma injeção, uma aproximação a
ser considerada e a velocidade relat¡va dos fluidos nos espaços intersticiais.
Um deslocamento eficiente acontece quando a velocidade da fase em
deslocamento é menor que os fluidos residentes nos poros alvo de
recuperação. COLLINS 1961 tem usado a teoria da perturbação para avaliar
a instabilidade das frentes de propagação em meios porosas. A análise
resultou em uma expressão análoga a Equação (11) para deslocamento de
compostos miscíveis:

Onde v"r¡1 é a velocidade crítica para assegurar um deslocamento
estável, i.e., sem interdigitação viscosa e M é a relação de mobilidade
(BUCKLEY E LEVERETT 1942):

lt, k 
^,

uo k*
(t 4)

M pode ser obtido analogamente dividindo vd através de v' (ambos
baseado na Equação (7)) e negligenciando as forças capilares e diferenças
em flutuabilidade.

Durante deslocamento de cosolvente miscível e ¡miscível, o efeito de
forças de flutuabilidade é desprezível quando os fluidos têm densidades
semelhantes (OFFERINGA e DER POEL 1954; SIEVERT ef q1 1958;
GATLIN e SLOBOD 1960; TABER ef a/ 1961). SLOBOD e HOWLETT 1964
estiveram entre os primeiros pesquisadores a validar a Equação (13)
demonstrando os efeitos associados de interdigitação viscosa e instabilidade
da gravidade durante o fluxo miscível. Os efeitos de gravidade são
minimizados quando a orientaçâo de fluxo é horizontal ta:Q) e quan{q a
altura de área perpendicular ao fluxo é pequena (HABERMANN 1960;
HORNOF e MORROW 1988). Porém, um fluxo horizontal é
condicionalmente estável quando a força de flutuabilidade, é ortogonal às
forÇas de viscosidade, o que têm conseqüências impoitantes no controle e
recuperação de gânglios de NAPL mobilizado (BOYD e FARLEY 1992;
PENNELL ef a/ 1996).

A avaliaçáo das forças reais ln sifu e a mobilização resultante. baseiam-
se em métod-os de corrêlaÇão precisos então para densidade de fluidos,
viscosidade e tensão interfaðial. Então a importância dos efeitos multifásicos,
de equilíbrio de multicomponentes sobre estas propriedades e parâmetros
de giande interesse. lmprecisas est¡mat¡vas podem ter conseqüências
potencialmente muito séiias, ou seja, podem resultar em migração
descontrolada de LNAPL.

3.3 Biodegradação de Hidorcarbonetos Aromáticos

Os hidrocarbonetos aromáticos (BTEX) sáo relativamente solúveis em
água quando comparados com outros compostos, o que resulta num grande
põtencial de impacto à qualidade da água e do solo.
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mu¡to ¡mportante vemA evidência que a
de muitos estudos de ca

eum
de muitos estudos de campo (CHAPELLE 1992) mostrando que os
hidrocarbonetos foram removidos sob condições diferentes.

Quando um vazamento e/ou derramamento acontece, um das
primeiras conseqüências da contaminação de compostos orgânicos de um
sistema de lençol freático raso, é a ocorrência de condições de anaeróbias
na zona contaminada, devido a níveis crescentes de respiração microbiana
nesta zona. Outra conseqüência direta é a reduçâo de níveis de pH pela
produção de ácidos orgânicos.

De acordo com Barker et al 1987, sob condições anaeróbias, a
suscetibilidade a degradação é: xileno> tolueno> benzeno. Outros estudos
mostram que o etilbenzeno parece ser relativamente resistente a
degradação microbiana nesta condição. Na periferia da zona de
contaminação, as condições se tornam dominantemente aeróbias e resultam
uma degradação rápida de benzeno e etilbenzeno.

A sequência geral de degradação de benzeno e tolueno sob condições
anaeróbias é mostrada na Figura 3.

Os produtos principais de degradação de benzeno e de tolueno
parecem ser respectivamente: cresóis e combinações de fenóis. Várias
investigaçoes já foram realizadas sobre a sequência de degradação de
cresóis e fenóis, mas até agora não há experimentos conclusivos relativos
aos produtos finais de degradaçåo. E sabido, que um dos possíveis
compostos de degradação intermediários parece ser o hidroxibenzoato.

A importância da presença de cresol e fenol reside no fato de que
como eles são normalmente apenas componentes traços da maioria dos
compostos derivados de petróleo, sua presença no solo ou água
subterrânea é um indicativo que a contaminação original está sendo
degradada.

3.4 Espessura da Camada de Fase Livre Sobrenadante

Antes de discorrer sobre a variação da espessura da camada de fase
livre sobrenadante em poços de monitoramento, é necessário descrever o
processo de acumulaçäo de LNAPL no subsolo.

Quando o volume de hidrocarboneto gerado por um derramamento ou
vazamento é grande o bastante para vencer as forças intersticiais e alcançar
a interface zona vadosa/saturada, há a formação de uma camada
sobrenadante na franja capilar, quando esta é encontrada o LNAPL avança
pela zona capilar preenchendo poros não ocupados pela água residual ou
capilar, com o acumula adicional de mais produto forma-se um bolsão que
começa a se espalhar lateralmente, até configurar um formato lenticular. No
estágio inicial o espalhamento lateral é controlado pelas forças
gravitaciona¡s, contúdo assim que as forças gravitacionais diminuem, isto é o
volume de produto diminui, as forçcas capilares tendem a controlar a Íazâo
de espalhamento lateral.

Dessa forma, a lente ou camada de LNAPL quando pouco espessa,
não esta diretamente sobreposta ao nível de água, devido a franja capilar
entre os mesmos. Quando a camada de LNAPL é muito espessa a franja
capilar pode diminuir ou até desaparecer, como ilustrado na Figura 4,
chegando, em algumas situaçöes, até a deprimir o nível de água.



alifáticos

CO, + CII4

Figura 3 - Sequênc¡a de degradação de benzeno e tolueno em cond¡ções metanotróficas, modificado
de CHAPELLE 1992



- Seçåo esquemática de bdsão de LNAPL ilustrando as razõ€s entre as espessuras (þ fase livre na

formaçåo e no poço. (modìficado de TESTA 1993)



Uma das maiores dificuldades no estudo do comportamento de
hidrocarbonetos leves no subsolo, é que as acumulações medidas em poços
àe monitoramento não corresponddm diretamente a espessura real na
iormacão. Dessa forma, a espessura medida de LNAPL em um poço de
monitéramento é uma espessúra aparente e não é--fiel a espes-sura re-al na
formaçäo. Essa discrepâricia é esqúematicamente ilustrada na Figura 5.

A referida discrepância pode ser resultado de uma ou uma combinação
de fatores:

Þ Diferenças granulométricas refletindo em variação da espessura
da franja capilar;

Þ Espessura real de LNAPL da formaçåo;

Þ Espessura de camadas litológicas intercaladas' quando
presentes;

Þ Variações sazonais ou induzidas, . v.g- . Por.."bombeamento,
implicändo em flutuaçoes no nível do lençol freático;

Þ Tipo de produto e respectivas densidades;

Þ Condições de confinamento.

A Figura 6 ilustra esquematicamente algumas dessas situações'

A espessura da franja capilar depende da granulometria, quanto menor
a granulometria, maior será a franja capilar.

Considerando que o acúmulo de LNAPL ocorre acima ou dentro da
franja capilar, uma vez que uma .sondagem ou poço de monitoramento é
conótruídb estes penetram e eliminam a franja capilar nesse ponto, o que
resulta na migraiao do LNAPL para o poço. O nív.el de água que se
estabiliza no päço será menor que'o topo da franja capilar em volta do poço
o oue. oortanio Ìevará por diferènça de potencial levará os hidrocarbonetos
fluireni' oara o Þoco. O hidrocarboneto continuará a fluir para o poço e
deorimir a suoerfície da áqua até que o equilíbrio seja estabelecido, ou seja'
o öeso da còluna de hid*rocarborieto paia manter o equilíbrio do sistema
deprime o nível de água no Poço.

Um das características principais é que a espessura (aparente) da
camada sobrenadante num poço de monitoramento é bem malor que a
espessura (real) na formaçáo. 

-A 
literatura menciona que normalmente-a

esþessura aparente ê de 2 a 4 vezes .as.espessuras reals na lorma.çao
fiÈsTA 199å). mas esta relacão depende da litologia e do peso específico
ào lÑnpL, em'geral a espessüra mebida ou aparente de camada de LNAPL
è máioi e¡1 forñraçOes dê granulometria fina.e menor para granulometrias
grossas, sendo estas mais representativas de espessuras reals.

A êsoessura real de LNAPL na formaçäo também influencia a
esoessura' aparènte de LNAPL. Em áreas dê relativamente delgadas
ããi¡mulãcoeð'oe LNAPL, a d¡screpância entre a espessura.aparente e a real
oode sei mais oronunciada que'em situaÇões de acumulações espessas.
Ëlða ¿iscrepânèia reflete a diterença entre-a de.lgada camada de LNAPL na
f*rn"ðao e'ò comprimento da seçã-o filtrante acima do nível de água, sendo
eisJðómprimento'constante pard ambas as situaçöes, quanto mais del^gada

a camadd maior será a franja capilar e portanto maior serâ a dlscrepanc_la
entre esoessura real e aparénte. Efeito semelhante ocorre quando a geção
filtrante ðorta camadas intercaladas, sobre as quais se acumulavam LNAPL.
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Figura 6 - Causas para discfepância entre a espessura aparente medi(h no poço em cornparação com a

espessuia real na formaçþo (modficado de Testa 1993)
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Processos de remediação e variaçöes sazonais tem efeito direto sobre
a espe-ssura aparente de LNAPL, pois quando o nível é rebaixado devido a
variaçÕes sazonais ou por bombeamento, ocorre um aumento exagerado da
espeésura aparente, refletindo uma contribuição adicional acumulada no
poþo, devido'a diferónça de gradiente entre o 'nivel de LNAPL do exterior e
intèribr do poço, efeito'inverio ocorre quando o nível de água é levado por
aumento sazohal da recarga ou paralisação do processo de bombeamento.

É comumente assumido que a razão entre espessura aparente e real é
maior nas bordas das camadas de LNAPL do que em seus centros, como
ilustrado na Figura 4, especialmente em condições de baixa permeabilidade,
ou seja, fina granulometria.

Na elaboração de mapas potenciométricos na presença d.e camadas
de LNAPL , é neôessário corrigir a medida de nivel de água, pois este está
deprimido pelo peso de hidrocarboneto. O cálculo do nível de água real na
formação é calculado pela seguinte fórmula:

NA" = ¡l¡. - (LNAPL¿p x p) (f 5)

Sendo:
NA" = ¡iu.¡ de água corrigido (m);

NA, = ¡iu.¡ de água aparente medido no poço (m)

LNAPL"p = espessura eparente de produto no poço (m)

p = densidade do composto (Arol - 0,87 g/cm3)

3.5 Técnicas Modernas de Remediação ln Situ

O foco é a identificação de tecnologias capazes de realizar
remediaçáo de fase livre (NAPLs), bem como de fase dissolvida. Os méritos
de cadá tecnologia sád avaliados com base nos seg.uintes critérios:
embasamento teórico; implementação em campo; nível de desempenho;
geraçáo de resíduo, limitações técnicas; viabilidade comercial, e custo.

3.5.1 Bioremediaçäo in sftu

A bioremediaçâo in situ é um processo no. qual compostos orgânicos
sáo completamenté ou parcialmente metabolisados por microorganismos do
solo. Bénefício considerável pode ser derivado da remediação água
subterrânea quando a biodegradaçäo rn srïu é usada junto com outras
tecnologias öapazes de rdmovei NAPL do solo. Bactérias säo
majorita-riamentti responsáveis pelas transformações biológicas que
acóntecem nos meios porosos e geralmente são consideradas como uma
fase em equilíbrio (CRIDDLE et al 1991). Estes organismos convertem
compostos oigânicos naturais e contaminantes em energia e subprodutos de
degiadação, e utilizam uma porção do material orgânico para sínte_se celular
(LÈE ef-al 1988; MCCARTY 1988, 1991; slMS et.al 1992). Processos
metabólicos de microorganismos aeróbios e anaeróbios são -distintos pela
natureza de utilizaçãó do substrato de carbono. orgânico, .sendo
reconhecidos três - processos metabólicos: metabolismo. .. primário,
metabolismo secundári'o, e cometabolismo. A utilização metabólica de um
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comoosto depende de fatores tais como sua estrutura molecular,
conientração,' condições ambientais, biodisponibilidade de nutrientes,
presença 

-de 
compet:ição ou substratos de inibidores, a nature4g dgs

inicroorganismos e as enzimas e cofatores que eles possuem, e efeitos de
toxicidade.

Metabolismo primário de um composto orgânico acontece quando há
energia sufic¡ente þor manutenção e crescimento da célula, e está. presente
em -concentraçÕeó grande bãstante para sustentar a po.pulação de
microorganismós (McCARTY 1988, 1991). Hidrocarbonetos derivados de
petróleo- são exenìplos geralmente bons óe substratos primários, enquanto
ôompostos como â amônia pode servir como uma fonte de energia primária,
mas não como uma fonte de carbono. Foram enumeradas muitas relaçöes
estequiométricas que descrevem a oxidação e,rgqqçãg de.combinações
orgânicas por micióbios (McCARTY 1975; CRIDDLE et al 1991). Muitos
ha-iogenadós que eram considerados como compostos orgânicos
recaicitrantes, dras novos estudos de laboratório têm demonstrando a
biodegradabilidade e o processo metabólico destes compostos através de
culturãs misturadas ou þuras. De relações estequiométricas, demandas de
nutr¡entes (aceptores de elétrons, substiato primário, nitrogênio, fósforo, etc.)
podem sei calculadas e podem ser usadas equaçÕes para relacionar.o
ðrescimento e decaimentô dos microorganismos para as reações de
degradaçåo (MONOD 1942; McCARTY 1971).

O Metabolismo secundário descreve a utilização de compostos
orgânicos que, em virtude de suas baixas concentrações, não. podem
suätentar o 

' ciescimento microbiano (McCARTY 1988). 
-O 

cometab,olismo
acontece quando enzimas microbiânas não específicas ou cofatores
fortuitamenfe biotransformam compostos orgânicos que não possuem
energia e carbono orgânico necessários para crescimento de
micrõorganismo (MoCARTY 1988). O cometabolismo foi identificado como
um doð mecanÈmos principais' na transformação de hidrocarbonetos
alifáticos clorados e pesticidas (HORVARTH 1972).

Dependendo das condiçôes ambientais, do composto orgânico e
sequêniia de degradação, bs composto de degradaçâo podem. ser."q, c"nl; " äË' ä qä ; 

" 
;ãä,' iï " dó"õiö"' "d'"' 

ã 
"ñ; 

äã;ã ; p-òä; ;i . 
"iindi:sejáveis ou tóxlcos. 

- 
Por exemplo,' cloreto de.vinila é um composto de

degradaçåo que impõe um maior risco a saúde humana que.o ctmposto
orilinal,' UoGEL èt at ls1l), enquanto a formaç_ão- -!q..qlorgrtrylq^É
indäseiávèl do ponto de vista dê qualidade de água (SEMPRINI et al 1992).
Este fáto pode impedir a utilização de processos anaeróbios em certos
locais, e é um das' razöes por qué muita atenção.foi de-dicada a processos
aerobios. Outro aspecto pära cônsiderar é a iondição final do aquifero pósaeróbios. ()utro aspecto Para
remediação: será anaeróbio elaeróbio e possivelmente muito redutor e caracterizado

relativamenie altas de Fe, Mn, HzS, e CH¿. Por outropor concentracões relat¡vamente altas de Fe, Mn, Hzìj' e uH¿. Hor outro
iado, vários désafios e custos significantes podem incorrer quando houver
introbução de oxigênio em subsuþerfície.

Se microorganismos locais podem naturalmente ser identificados em
subsuperfície e-são capazes de degradar os. compostos- alvos, eles
normâlmente sáo enriqúecidos ou bioestimulados com introdução de
substrato primário, aceptbres de elétrons (i.e., oxigênio, nitrato, sulfato, etc ),
e nutrientès como nitrogênio, fósforo e outros metais traço. Muitos estudos
de caso existem onde- microorganismos indígenos foram biostimuladores
com sucesso. Por outro lado, ã introduçäo de culturas de exógenos em
subsuperfície näo foi demonstrada conúincentemente (LEE ef a/ 19BB;
ALVAREZ-COHEN 1993a). lntrodução de microorganismos geneticamente
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maniDulados no subsolo é proibida atualmente através de lei no EUA, sem
aprovação prévia pelo órgâö regulador (Thomas e Ward 1989).

Elementos comuns às aplicações bem sucedidas de bioremediação i4
slfu incluem: permeabilidadé do ãqüífero qdgOu.adq, normalmente {ì10*
cmis (Thomas & Ward 1989); remoçäo prévia de fase livre (THOMAS e
WARD 1989; ALVAREZ-CÓHEN 'i993a); uma população microbiana
satisfatória (McCARTY 1991; ALVAREZ-COHEN 1993,a); . controle
hidrodinâmico'suficiente para contençäo da p]9mq-9-introduçâo de.aditivos
exigidos (SIMS ef al 1992i ALVAREZ-COHEN 1993a|-e.g¡ -s-19!e1a^!e
moñitoramento completo (SIMS ef al 1992; ALAVAREZ-COHEN 1.993a). São
exigidos estudos ' de 'tratabilidade para avaliar a viabilidade de
bioéstimulaçåo, demandas de nutrienteé, habilidade dos microorganismos
para degraðar a contam¡naçäo alvo, e outros fatores .como p.H, potencial
iedox, uinidade do solo, toxícidade do composto, e efeitos de temperatura.
A caiacterizaçåo hidrogeológica do local é essencial e o controle do
gradiente hidráulico d necêssário para a dispersäo dos nutrientes
efetivamente.

Comumente, o sucesso de bioremediaçâo in slfu é explicado
freqüentemente em termos de: mudanças em concentrações de_ ace_ptores
de'elétrons (oxigênio, nitrato, sulfato étc.), reduçäo em concentraçoes de
compostos d¡ssõlvidos, aumento da concentra.çáo de gás. carbônico ou
metáno, aumento de biomassa in-situ, e a habilidade de microorganismos
indígenas para transformar biologicamente os compostos alvos em
microcosmos de laboratório.

A. maioria das aplicações de bioremediação tn stÍu é variação da
técnica patenteada poi RAYMOND 1974. Poços.de injeção e galerias de
infiltracáo são duas confìquraÇões comuns usadas para bioremediação in
srÏu so'b condições aeróbiai. BÏoestimulaçáo in situ é normalmente realizada
usando técnicäs análogas para controle ôe gradiente hidráulico e sistemas
de bombeamento e tratäme'nto, exceto quand-o há necessidade de infiltraçáo
de fluidos. lntroduçäo de subòtrato primário, aceptores de elétron (me-nos
oxioênio). nitrooênio. e fósforo sáo ïacilitadas através de injeção de fase
aqùosa ä'evidoäs suas altas solubilidades em água. O oxigênio dissolvido
(Oo) na áqua pode ser aumentado até a saturaÇão (aproximadamente I a
ì2 ins/L) änteirior a injeção (LEE ef a/ 1988; SEMPRINI ef a/ 1990;
SEMPhIÑl e McCARTV'1992). Sopradores (spargers) de ar podem
aumentar localmente o OD da água subterrânea até'o limite de saturação,
ou até 40 mg/L se oxigênio puro é usado (USEPA 1988; THOMAS e WARD
1989). Põrém, spãrgers podem intròduzir alguns problemas.. como
preciþitaçao caróonätos- e feiro e consequente.e¡lupimqltg dos.filtros, e
inu¿ánca nos oradientes hidráulicos locais. Peróxido de hidrogênio (HzOz)
oode sär inietãdo em solucÕes diretamente na zona saturada para prover
i¡ma fonte db oxigênio (RAVMoND et a/ 1986; I-AWES e LITCHFIELD 1988)'
mas esta aborda-gem näo está completamente livre de problemas tam.como:
decomposição dõ peróxido, toxicidàde r¡i,crgþjana' e .qqbllzqçqg !9t91991
de meiais tóxicos'(RAYMOND ef a/ !986; LEE--e-f a/ 1988; USEPA 1988;
THOMAS e WARD ìgeg;ALAVRREZ-COHEN 19934).

A bioremedia çãro in slÏu usualmente custa menos . que outras
tecnolooias de remédiacão (SIMS ef al 1992\. A faixa de custo usual está
entre U-$ 12 a 451m3 (ELLISON 1992). Equipamentos e materiais utilizados
incluem nutrientes, air strippers, e carvåo ativado.



3.5.2 Barreiras Reativas Permeáveis

Barreiras reativas permeáveis são estruturas lineares de subsuperfície
construídas com uma variedade de materiais granulares para permitir que a
água subterrânea flua pela estrutura sob gradientes normais do local. O
trátamento é alcançado usando uma combinação de preenchimento granglar
reativo e uma variedade de elementos aditivos ou camadas de superfície
como (GILHAM e BURRIS 1992): nutrientes (carbono, nitrogênio, fósforo) e
bactérias para biodegradação in siÍu; controles de potencial redox .e/ou
catalisadores de mètal para ajudar em precipitaçäo de metais e
dehalogenação de compostos orgânicos (BLOWES & PTACEK 1992; XU e
SCHWARTZ 1992; RUMER e MITHCELL 1996); carbono orgânico para
incentivar a denitrificação (ROBERTSON e CHERRY 1995); e adsgrvqqteg
seletivos para aumentár a iapacidade de retardamento da barreira (BURRIS
e ANTWORTH 1992; CHAPMAN 1992). Os contaminantes da fase
dissolvida são expostos às substâncias reativas e aos microorganismos da
barreira permeávè|. Fatores como taxas de reação e a manutenção de
condiçöes favoráveis afetarão as densidades de barreira e sua longevidade.
As exigências principais de uma barreira (RUMER e MITCHELL 1996) sáo: i)
a durãçäo das reações envolvidas deve ser menor que o tempo.de
residênðia da água sÛbterrânea que atravessa a parede; ii) os geomateriais
usados na barreira têm que desempenhar satisfatoriamente para um tempo
de residência economicamente viável; iii) os geomateriais não devem
resultar em contaminação adicional da água subterrânea. Considerando que
NAPLs estão geralménte pouco móveis no aqüífero (Oliveira, 1994), as
paredes de tiatamento permeáveis sáo usadas para tratamento de
compostos dissolvidos proporcionando um fluxo contínuo através da parede.

Materiais como serragem, Paládio, Feno metálico, e calcário foram
usados em estudos de bandada e em escala de campo de barreiras reativas
para atividades de remediaçäo de água subterrânea (BLOWES et al 199'l;
STARR e CHERRY 1994; FRYAR e SCHWARTZ 1994: GILHAM e
O'HANNESIN 1994; ROBERTSON e CHERRY 1995; USEPA 1995;
KOVALICK Jr. 1996). Materiais como cinza de fornos, zeólitas, argilas
naturais e ativadas, polpa e resíduo de papel, e solos tropicais ricos em ferro
têm sido avaliados como materiais de preenchimento com sucesso ou tem
mostrado resultados encorajadores (EVANS ef a/ 1990; LAUMAKIS ef a/
199s; POHL 1995; ZIMMIE e MOO-YOUNG 1995).

lnstalação de barreiras de tratamento r'h stfu dependem da desejada
configuraçäó da barreira e sua composição. A barreira de tratamento tem
que medii a largura total da pluma de contam¡nação ou a pluma tem que-ser
direcionada para a parede de tratamento. A técnica de barreira permeável
pode usar um sisterira de funil e porteira (funnel and gafe) pa-ra controlar os
(¡radientes hidráulicos locais e facilitar que a ág ujl sub-terrânea flua pela
barreira de reativa permeável (STARR e CHERRY 1994).. Podem ser
construídas seçöes de parede de tratamento contínuas arialogamente- as
barreiras impermeáveis, usando tecnologia de con-strução dispo_nível
atualmente, þrofundidades de instalação maiores que 30m são p_ossíveis.
Perfuração de grande diâmetro preénchidas com solo em configuração
justapoéta podem ser utilizadas para interceptar uma pluma de água-subtérrânea ou em conjunto corn barreiras impermeáveis (RUMMER e
MITCHELL 1996). Além disso, barreiras de tratamento in situ com controles
hidráulico pode ser instaladas para prover aditivos de fase gasosas ou
líquidas (clLHAM & BURRIS 1992).



O desempenho, em longo prazo, das.ba.rreiras permeáveis permanece
desconhecido embora o resu[tados preliminares sejam promissores- A
tecnoloqia e elementos exiqidos para construir e implementar-se barreiras de
tratameãto permeáveis estão atüalmente disponiveis. O Waterloo Centre for
Groundwatèr Research (Canadá) tem patêntes utilizando tecnologia de
barreiras de tratamento com Ferro.

A colocaçáo de barreiras permeáveis de tratamento e barreiras
impermeáveis àdjacentes é limitaria a áreas sem estruturas enterradas e
ouiros obstáculos e heteroqeneidades. O uso desta tecnologia é aplicado no
oerenciamento e tratamenio da fase dissolvida em aqüíferos; sua aplicação
ém meios fraturados e pouco recomendada. Através de projeto, barreiras de
tratamento ln siÍu sâo ä princípio passivas; e nenhum tratamento ex-situ é
necessário. Assim, os custos <ie tratamento associados com bombeamento
e tratamento podèm ser potencialmente eliminados. Sendo o sistema
oassivo. heterdqeneidades iocais afetam fortemente a seleçäo de locais que
ässeguiem quda pluma fluirá pela barreira. Efeitos sazonais podem causar
a variaçáo db sent¡do do fluxo'da pluma, fazendo que controles hidráulicos
adicionâis através de bombeamento sejam necessários.

O custo estimado desta técnica de remediaçáo pode variar de U$ 40 a
75lm3 de solo tratado.

3.5.3 Lavagem de Solo ou Soil flushing

Atualmente, há muita atenção em avaliar a eficácia de-. injeção
cosolventes parã mobilizar e recupêrar hidrocarboneto da..su.bsuperfície com
a finalidade'de remediação. Muitos cosolventes são alifáticos de cadeia
tioicamente Deouena (n <"6) como álcool, cetonas, e éteres. Os mecanismos
òiim¿rios pära'mobili)acäó de NAPLs em meios porosos pela injeçäo de
âlcool sãoi deslocamentö do NAPL pela frente de propagação de álcool; e o
aumento induzido da solubilidade pelo álcool e a reduçâo de tensão de
interfacial de NAPLs o que ajuda na recuperação. A elevadas
concentraçÕes de álcool, NAPLs e á.gua podem ficar mutuamente solúveis e
oodem sei completameñte eliminadãs a's forças capilares que surgem de
iensäo de interfacial. Este processo é chàmado um deslocamento de
misãiU¡t¡OaOè- O uso de álcool'para mobilizar hidrocarboneto de.petróleo foi
introduzido como um esforÇo para aumentar recuperação de óleo de
réservatórios profundos de petróieo e há extensa..literatura dedicada a este
assunt,o Mobilizaçôes reali2adas sob essas condições não são diretamente
aoiicáveis a casós de remediação, possuindo diferenças no contexto
t'i¿róãêõlooico e no propósito. Também, a instabilidade interfacial causada
oo. ãiãñ¿!Ë ¿iferénias'de viscosidade de hidrocarbonetos de reservatório
ilãiaüJ énire ás raz'ões primárias para o sucesso limitado de injeção de
álcool em reservatórios de petróleo.



Enquanto deslocamento de miscíveis é claramente favorecido dentro
de upa- perspectiva de eliminaçåo de forças interfaciais, limitações de
transferência de massa e nível de mistura hos poros na área ds injeÇäo
quase que seguramente significarão que o deslocamento não- é
completamente_ miscível e que forças interfaciais existem. Mobilizaçäo ainda
pode ser favorável considerando que o álcool introduz um grau altô de não-
linearidade em propriedades de fase fluidas como viscosidade, densidade, e
tensãode interfacial (GATLIN 1959). O grau de não linearidade e diferenças
especÍficas e significantes em comportamento de fase e valores 

-de

propr¡edade podem resultar em mudanças pequenas na estrutura do álcool.
As viscosidades de líquidos em equilíbrio no sistema ternário água-álcool-
NAPL são uma funcão äo conteúdo'de álcool em cada fase. Em6ora forcas
de interfaciais possam existir, pode ser possível obter relações 'de
viscosidade mais favoráveis com pares de líquidos imiscíveis caractêrizados
por lensão interfacial reduzida. Entre outros fatores que devem ser
considerados quando se seleciona um cosolvente incluem-sè: baixo risco de
sa_úde humana; potencial de biodegradação; forte habilidade para desorver
NAPLs da matéria orgânica do solo; e báixa adsorção a sólidos. lncremento
da solubilidade e desorção de hidrocarbonetos hidrofóbicos dos solos por
cosolventes são amplamente reconhecidos (SORENSON e ARLT 1980; FU
q LtITHY 1986a,1986b; PRAUSNITZ ef a/ 1986; WOODBURN ef a/ 1986;
GROVES 1988; ZACHARAefa/1988; RAO efal1990).

Injeção de álcool no médio poroso envolve tanto uma solução de álcool
ou o próprio composto. lnjeção de uma solução diluída de 

- 
álcool pode

resultar em um incremento de solubilidade dos hidrocarbonetos, mas não no
deslocamento físico do NAPL.

A maioria do habalho de bancada em laboratório utilizando iniecão de
álcool tem sido realizados em colunas testemunhos com LNAPLs, n'od quais
o NAPL foí deslocado util¡zando-se uma configuração de injeçäo estável'com
respeito a densidade e viscosidade (EVERETT ef a/ 1950; OFFERINGA e
VAN DER POEL 1954; SIEVERT eú a/ 1958; BLACKWELL ef a/ 1959;
GATLIN 1959; GATLIN e SLOBOD 1960; TABER ef a/ 1960; TABER e
MEYER 1964; MORRO\N et al 1988; IMHOFF ef a/ I 995).

Foram conduzidas duas experiências de campo recentemente na Base
da Força Aérea de Hill (Utah) usando álcool-água (RAO ef a/ 1997) e
misturas de surfactante-álcool (JAWITZ et al 1998). A geologia consiste em
um aquifero livre de areia e cascalho de aproximadamente 6.1 m de
espessura tendo uma espessa camada de argila subjacente (até 90 metros).
O NAPL é uma mistura de combustiveis, lubrifìcantes, e solventes
desengraxantes, e contêm mais de 200 compostos químicos que foram
originados da disposição local de resíduos em valas entre os anos de 1940 e
1950. Os compostos principais de interesse incluem 1 ,1,1-tricloloretano
(TCA), BTEX, 1,2-diclorobenzeno (DCB), tolueno, 1,3,5-trimetilbenzeno, n-
decanq, n-undecano e naftaleno. O NAPL tem uma densidade de 0.88
mg/cm' e foi localizado sobre o nível de água e lateralmente estend¡do
sobre uma área de 2.8 hectares. Uma série de tecnologias de remediação r''n

slÍu foi testada dentro de células de 2.8 por 4.6m construídas de cortinãs de
aço que se estendem da superfícíe de solo a 3.7 m penetrantes na argila.
Para os experimentos de injeçáo de álcool e surfactante, cada cela continha
3 poços de efração, 4 poços de injeçäo, e 12 amostradores multinível.

O experimento de injeção de cosolvente usou uma mistura composta
de 70o/o de etanol, 12% n-pentanol, e 18% água. A mistura (p= 0.855 g/cm3)
foi percolada pela célula de teste durante 10 dias a uma taxa de 3 L/min e



um total de 40.000 litros foram inietados (RAO ef al 1997). A profundidade
do nível de água no começo dâ experiência e.ra localizada a 5.8 metros
abaixo da sup-erfície de soio. Duranie a experiência, o nivel de água no
interior da céli¡la de teste foi elevado para aproximadamente 4'8 m abaixo da
superfície de solo. Foram coletadas amostras dos.poços de extração e dos
po'ços multinível ao longo da área de percolaçäo de cosolvente. Depois de
'iOi¡as de injeção de cósolvente, o siótema fói percolado ggm éS9? durante
20 dias. A efétiúidade da percolaçåo de cosolvente foi medida de três modos
d¡ferentes: i) compararido am-ostras de solo pré-percolação .e . pó9-
oercolacão: íi) determinando remoÇöes de massa, durante o período de
bercotaçao, nós poços de extraçao;'iii) comparando amostras de água pré-
bercolaéão e piis--percolação. 

-Os três módos apresentaram resultados
bemelhåntes. depois de pêrcolar a célula de tesie com o equivalente a
aoroximadamentei 9 volun'ies de poros de cosolvente, foram removidos por
völta de 90% da massa de NAPL dentro da célula. A técnica de injeçäo de
cosolvente foi comparada ao tradicional bombeamento-e-tratamento usando
apenas água. Assumindo as concentrações iniciais de.água subterrânea
pêrmanecéndo constantes ao longo dó processo de bombeamento, foi
ðalculado que seriam necessários ãproximadamente 250 volumes do total
dos poros para reduzir a massa dd contaminantes em aproximadamente
90%.

A inleção de surfactante-álcool usou uma mistura de água.qu.e.contém.
3% de Bríi 97 (um surfactante comercial) e 2.5o/o de 1-pentanol (JAWITZ ef a/
1998). A'misiura foi percolada pela célula de teste durante 18 dias a uma
taxa âe 1 .2 L/min parà um total <ie 54,000 litros. A uma taxa de 1 .2 L/min, a
célula de teste foi alimentada então consecutivamente com 6,000 litros de
uma mistura de surfactante-ág ua (3%) e 39,000 litros de água para remover
os 1-pentanol do subsuperfície. Os critérios de desempenho eram análogos
a RAO et al 1997. A'massa de NAPL inicial, estimada por testes com
tracadores e amostras de solo, foi comparada a estimativa da massa retirada
doiistema, usando dados de amostraé de tarugo de solo' de onde verificou-
se uma remoção de NAPL maior que 90%.

O custo estimado desta técnica de remediação pode variar de U$ 60 a
95 /m3de solo tratado.

3.5.4 lnjeção e Extração de Vapores

A técnica de extraçäoiinjeção de vapor de solo bäs-qia-se na circullção
de ar oela subsuoeificie 

' para rem'oção de NAPLs voláteis. Três
confiourácões básicas existem e säo usadás frequentemente associadas: ar'r

sparõ¡ng,'SVE e poços de extraçáo com vácuo. Air spqrginq e SVE
req u-ereä a injeçãb ðe ar limpo 

'diretamente na zona saturada e näo
saturada respeictivamente. Coniaminantes voláteis- são. recuperados por
poços de extiação de vapor instalados na zona não saturada..-Poço! qe
èxt'racao à vácúo criam lonas de recirculaÇão de água no aquifero. O Ar
stripriing é executado "dentro do poço" e os ðontaminantes ascendentes são
colêtadós na boca do poço. Os póços de extração à-vácuo também pode
recuperar simultaneanienie fase livie. e 

. 
vapores ..orgânicos .da zona não

satuiada. Ambos os processos são limitados pela difusåo, e só se aplicam.à
recuperação de NAPLs voláteis e semì-voláteis. A - aceleração da
b¡oeòtimLilação (bioventing) pode ser um subproduto benéfico de ambos os
processos. 'AmÈas as téônologias estão iomercialmente disponíveis e
usualmente utilizadas.



Os sistemas de air sparging são empiricamente baseados (MARLEY ef
al 1992a), e a estratégiá dð piojeto envolve as limitações impostas pela
oeolooia 

'de subsuperficie. volatilidade do contam¡nante, e a natureza e
Ëxtêñãaã da área de contáminação. Dependendo. do tipo e distribuiçäo de
heterogeneidades e a extensão real de contaminação .em suÞsupenlcle'
ôodem" ser requeridas estratégias de injeção/extração diferenciadas. Os
Iããroãrs devem ser instaladoisob zonaô õeveramente contaminadas para
óãrmit¡r oue o ar inietado tenha contato e conseqüentemente cause
iJolatilizacho da fase äissolvida e livre de NAPLs volátil, como. também
åiomðvðiã ¿esorCao das mesmas. lnstalação vertical de poços de injeção é
iavorecida em sólos mais arenosos porque eles possuem 

^um? 931x3
resistência a difusåo de ar o que resulta em grande ralo 0e lnlluenCla (K¡¡¡).

en-quãntô a reiistêñcia à difus'äo (pressão deèntlada de.ar)-governa a mais
nâiiã þrés-ao ue injeção de ar pdlsÍvel, a pressão de injeção máxill9:y,"-
ser menor oue a oressáo de fraturamento do solo a fim de prevenlr
iratriãrentoãiormäCao de caminhos preferenciais ao fluxo de ar (MARLEY
et al 1992a\.

Sites contaminados com hidrocarboneto voláteis e semivgláteis
rr¡i¡rnc n'a ñ^ccr rê,.'' c.r.r"tanie.s- ãÀ Henrv maiores oug 10-5 atm-dissolvidos que possuem Constantes de Henry maiores

--3r ^r^ ^:^ L^-^' ^^^¡i,{^+^^ na¡a +ra+arrranfn alrarróc ¡lc S'
dissolvidos que possuem Constantes de l-lenry malores que lu - atm-
mtimoìJááo Sond candidatos para tratamento atrãvésde SVE-e dependem
¡a ¡nn¡li¡Ãoc ¡la cr rhe.r rncrfíciel Para obtencão de suficiente fluxo de ar naOe óonOiçoes de subsuperfície. Para obtenção.de syf¡9i9.!1e,|I-t¡9 [E:l l:

necessária a locaçäo criteriosa do
específica ao site. Além disso, para t

iõna JãiüiaO", é ñéòes'ier¡o um solo de conilutividade hidráulica mínima de
õ.oot-imli-(tr¡ioolerou e HILLER. 1990), se-ndo-que o .processo ,é
fbrtemente controlado por heterogeneidades estratigráficas; portanto, sendo

teriosa-do poÇo e uma 
-estratégia de clean up

isso, para mìtigãr o potencial espalhamento lateraläãõããit¡dirð site. ÃTem-O¡sìo, para mit¡sä¡. o potencial espãlhamento lateral
ãè' óohtaminantes, contençäo hidráulicã perìférica ou poços de. extra.ção
ÃÃ¿ã¡n Àãr nécéssários (MÃRLEY et al 1992a,1992c; MARTIN et al 1992)'

Quando é inietado ar limpo em um meio poroso saturado' homogêneo,
e isotróoico. é'assumido due a regiåo afetada por um ar sparger
ðorreiãmãntri pressurizado é iônica emÍorma. O R¡nr efetivo de.um sparger
individual (ou'sistema) pode ser medido pela pressão de, resposta (>o'1" cle

elevaÇão do nível de água), aumento nas concentraçÕes cle vapores 0e
contaminantes voláteis nos poÇos de extração vlzlnhos; e aumentos na

ðð,iòË.iiJcãó-U¡ssotv¡¿a Oe oxig¿nio em poçós de .monitoramento vizinhos.
R;;;-ãä-"¡dém oe t,sm a 6ñ foram 'observados em solos arenosos

in¡hnLei eiäi lSSZa, lé92b), enquanto lrn1em ambientes estratificados foi
ài,lä*"¿o-nã oøem'¿e 12'a 18in (MARLEY et al 1992a, 1992b' 1992c;
rt¡ÀñÏ1ru ét ã iÓsãi. outroi estudos'rep-ortal-9W-ßr,'t de-15.a-45m são é.

öóòïi"Ërc-icuoeñifunñ ô a Htllen 1'988; BRowN e FRAXEDAS er a/

i99ì''Bã,ìñiõeìj. ó R,"rto¡ reportado como potencialmente extensível até
éOr loOlróerfió¡éå ðonänanted como geosintéticos, áreas pavimentadas, e

edifícios (GUDERMAN e HILLER 1988).

O regime de fluxo real do ar injetado em. meios porosos não é
entenã¡Oo Ëiáramente. Uma teoria sugeré que ar flui pelo meio poroso como
microbolhas esféricas e descontínuas e possuem uma granoe area oe
superfície em relaçäo ao volume o que favorece o_part¡cionamento oe gases
ãirä"éJ uã intãrÌáò" 

-ar-líquido (t-ooEru e FAN 1992; SELLERS e

podem ser necessários (

S-CHnf lgÈn lSé2). Uma seg'unda tèoria sugere que o ar flua continuamente
ãÃ .rãã¡ã estávéis e indívidualizados p-or poros que representam osãr ;à;;; -eðiãuãis-J 

individualizados põr pcirog qge- çp.regeltqll^o.s
ðämiñnóã ãe mðnor resistência (LODEN e FRtl'tggZ; MARTEY et al 1992a).
Ènouänto micro-bolhas pode sèr geradas usando um difusor in situ par.a

;;òñð";; ôälðolJcãò oe'micro-bolhäs, é mais provávelque o regime realde
huio seja' mais "ðanalizado", devido a coalescência de micro-bolhas sob



taxas de injeção operacionais. A recuperaçäo de NAPLs volátil requer que a
extração de vácuo seja contínua. O ar sparging pode ser contínuo, mas em
prát¡ca normal é freqüentemente pulsante. A combinaçáo de sparging na
zona saturada e pressões de ar reduzidas na zona vadosa conduz
freqüentemente a aumentos no nível do lençol freático da ordem de
decímetros. Exemplos de bons projetos de sistemas de extração de vapor
säo disponÍveis (USEPA 1991b; PEDERSON e CURTIS 1991;ANDERSON
1994; LEESON e HINCHEE 1996; RITCHEY e RUMBAGH 1996). A
construção de sistemas de ar sparging é muito semelhante, com algumas
modificaçÕes secundárias (MARLEY et al 1992a; MARTIN ef a/ 1992). Os
poços de injeção e vácuo tem sido construídos com revestimento de PVC ou
aço galvanizado de 1" a 1,5". A construção de poços revest¡dos com aço
inoxidável permite tanto a operação com ar aquecido como em ambientés
corrostvos.

Normalmente, os intervalos de injeção sâo limitados de 0,5 a 1m.
Seções longas são ineficientes porque a injeção de ar concentra-se no topo
da seçäo, ou seja, o ponto de menor carga hidrostática. Os poços de
extração têm seçäo fìltrante predominantemente na zona náo saturada
adentrando alguns decímetros na franja capilar de forma a acomodar a
variaçåo do nível da água subterrânea.

A técnica de poços de extração de ar a vácuo baseia-se no mecanismo
de stripping para recuperação de fase volátil de NAPLS. O ar stripping in situ
é alcançado de dois modos: ativamente, por sfrþprng dentro do poço da fase
volátil da água subterrânea; e, passivamente, por extração de vapor do solo
da zona não saturada que pode recuperar compostos voláteis que emanam
de fases dissolvidas no aquífero (HERRLING et al 1992a, 1992b). As
seçoes filtrantes de poços de extração a vácuo comumente variam de 2 a 5
metros. As razões de extração de vapor do solo variam de 180 a 320 m3/h
(HERRLING et al 1992a) dependendo das características do solo.

São conhecidos vários sites na América Norte e Europa contendo
hidrocarbonetos foram remediados por técnicas de efração de vapores ou
similares processos. Os custos básicos de extração de vapores giram em
torno de U$ 40/m", um sistema completo de ar^sparging com eñração de
vapores tem custo aproximado de U$ 60-95/m'(Fan 1992). Os vapores
extraídos são geralmente tratados através de unidades de carvão ativado.

O sistema de extração assistido por vapor de igua (ISEE-/nlecûbn
Stem Enhanced Extraction) envolve a injeção de vapor de água no subsolo
para aumentar a recuperação de NAPLs sob condiçÕes de temperatura
elevadas. Com a propagaçäo do vapor pelos meios porosos, o calor é
transferido ao solo e líquido que resultam em uma condensação do vapor na
interface da frente de propagação lateral. O processo baseia-se em vários
mecanismos de . remoção de contaminantes em .subsuperfície. Os
mecanismos primárigs são: vapor¡zação de contaminantes de baixo ponto de
ebulição (p.e. <100"C) na fronteira de condensação do vapor; incremento
das taxas-de evaporação de compostos com ponto de ebuliçäo mais alto
(p.e >100"C) na frente de condensaçäo de vapor; deslocamento de todos os
liquidos cont¡dos nos poros incluindo os NAPLs pela propagaçäo da frente
de condensação, e desorção de sólidos.

A eficiência desses mecanismos de remoção é controlada pela
termodinâmica e hidrodinâmica da propagação da frente de vapor em meios
porosos. Com o avanço do vapor por meios porosos frios, o vapor condensa
e transfere seu calor latente de vaporizaçåo para os fluidos intersticiais e o
meio poroso. A continua injeção a vapor resulta no desenvolvimento de três



zonas termodinâmicas distintas: uma zona isotermal aquecida (vapor) à
temperatura do vapor; uma estreita zona de transição térmica de vários
centímetros de espessura; e uma zona isotermal fria, que representa um
meio poroso e os fluidos intersticiais a temperatura ambiente (UDELL e
STEWART 1990). A temperatura do vapor é normalmente 100oC ou mais
dependendo da pressão de injeçáo, enquanto temperaturas médias do
ambiente são aproximadamente 20-25"C. O vapor condensa-se na interface
entre a zona de vapor e zonas de transição térmica cr¡ando uma "frente" de
condensação de vapor, se a zona de vapor permanecer essenc¡almente
isotérmica. O crescimento da zona de vapor pode ser diretamente
relacionado ao fluxo de vapor injetado se a zona de transição térmica
permanecer estreita (HUNTER ef a/ 1988; STEWART e UDELL 19BB).

A orientação e forma da frente de propagação de vapor sáo
governadas pelas heterogeneidades de matriz, geometria do aqüífero,
umidade inicial e condições 

. 
de .contorno, qualidad_e do. vapor, taxas de

injeção, e com maior importância, a relaçáo de flutuabilidade e forças
viscosas (BASEL e UDELL 1989; STEWART e UDELL 1988).

Hidrocarbonetos com baixos pontos de ebulição que entram em
contato com vapor de água säo vaporizados e completamente removidos
pela açäo do vapor (UDELL e STEWART 1990). Eles migram à frente da
zona de vapor, na extremidade frontal da zona de transiçäo térmica, onde os
vapores recondensam formando uma fase líquida. Uma frente saturada de
NAPL forma-se e é deslocada para o ponto de extração. NAPLs com pontos
de ebulição altos que entram em contato com vapor sofrem um aumento da
volatilização na zona de vapor devido à temperatura elevada (UDELL 1995).

A desorção de contaminantes de partículas sólidas é aumentada
porque energia suficiente é liberada ao aquífero através de condensação do
vapor o que supera o calor latente de adsorção de muitos contaminantes
orgânicos e inorgânicos (UDELL e STEWART 1990). Conseqüentemente, o
particionamento da fase aquosa é favorecido e a subsequente volatilização
de NAPLs e/ou seu deslocamento da matriz do solo leva a reduçäo dos
contaminantes adsorvidos.

Em termos de implementação, os poços de injeçäo a vapor e de
extraçäo säo construídos com aço galvanizado ou,aço inox para suportar as
altas temperaturas e pressões de operação. E necessário isolamento
térmico no revest¡mento para minimizar perdas de calor. O poço de extraçäo
deve ser capaz de recuperar tanto vapores como lÍquidos condensados. Os
procedimentos operacionais normais requerem que o vapor injetado esteja
iigeiramente supersaturado para compensar perdas térmicas antes da
injeção. Dessa foram, um vapor (100% saturado) alcança a boca dos poços
e é lnietado no subsolo cuia temoeratura ambiente é de normalmente 20"C-
25oC (UDELL e STEWARÍ 1990). A temperatura do vapor (100oC ou mais)
depende das pressôes de vapor de injeçäo permissíveis. Para prevenir
fraturamento do meio poroso, devem ser selecionadas pressÕes de injeção a
vapor suficientemente baixas da ordem de 0.5 pol/pé. de pressão (USDOE
1996).

Um estudo piloto (-45 metros cúbicos de so/o) foi realizado em um site
em San Jose, CA. Neste local, areia siltosa em profundidades de 2 a 6 m
sob superfície do solo foi contaminado com uma mistura de solventes que
incluíram NAPLs voláteis e semivoláteis (UDEL & STEWART 1988). Os
contaminantes principais (conc.> 1 ppm) era: BTEX (19,000 ppm), 1,2-DCB
(2,900 ppm), 1,1,1-TCA (1,700 ppm), acetona (1,650 ppm), TCE (1,600
ppm), PCE (1,400 ppm), 2-butanona (450 ppm), cloreto de meteno (97
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ppm), 4-metil-2-pentanona (4.6 ppm), e cis 1,2-DCE (Z.S ppm).
Concentrações d_e contaminanies no solo foram reduzidas Oe 2,OOS m'glt'g
para 12 mg/kg. Foi empregada uma célula de tratamento cilíndrica com"urñ
qoço de injeção central cercado por seis poços extraçäo num raio de 1,Sm.
O poço de injeçäo foi construído'de tubo de-aco de í" de diâmetro ouô foi
isolado termicamente e encaixado dentro ds um revestimento de '6" de
diâmetro de aço de carbono. As seções filtrantes para os poços de in¡eÇão
e extração foram construídos em 6" de diâmetro com äçó galvanizádo
espiralado. Poços de monitoramento de temperatura foram c'onsiruídos com
diâmetro de 3l4" gm aço galvan¡zado como s'ensores de temperatura a cada
0,5m na vertical. Aproximadamente 763 lbs de contaminantes foram
removidos durante 140 horas de operacão com iniecão e extracão
controlada de vapor (UDELL & STEWART 19BB). Nenhumêscaoe de vabor
da célula de tratamento foi observado. A extraÇão a vácuo foi iesponsável
por 29% da remoção, enquanto a contribuição iotal resultante da inieção a
vapor foi de 71o/o. Os parâmetros de opêração do projeto piloto'fóram:
lnjeção de.vapor de aproximadamente 250 lb/hía pressoeé de injeção 6 psi,
la¡a lg._vggyo de_aproimad-amente 25 scfm, e e'spaçamento dê þoços'de
1,5m (UDELL e STEWART 1988).

Um estudo em escala real (-760 metros cúbicos de solo a ser tratado)foi implementado no Lawience L¡vermore National laboratórió
(LLNL),Califórnia de 1992 a 1993 (Udell 1995; USDOE 1996). Neste tocat,
sedimentos com sobreposiçao de litotipos de alta e baixa fermeabilidadéentre 17 a 45m de profundidade foram conta'nrinadas com
aproximadamente 25.600 litros de hidrocarboneto de petróleo na zona
saturada. e não saturada. Os principais compostos de interesse incluíam
BTEX e^ 1 ,2-Dicloroetano. Foi delineado que a'área impactada por gasolina
tinha 50m de raio e profundidades da ordem de 35-42 metios. - Foram
instalados seis poços de injeção a profundidades de 40 a 45 metros para
cercar a área de derramamento enquanto foram colocados 3 poçoó de
extração na porção central da área de derramamento. Onze boöos de
"temperatura" forãm usados em várias locais dentro e ao redor dà área ¿e
denamamento para monitoramento da região em subsuperfície afetada pelo
va.por. Duas_ fases de deslocamento ã vapor formá implementadas. A
primeira fase foi operada durante aproximadamente 35 dias com cessão de
vapor nos poços de extração ocorrendo no 10o dia. lnjeção de vapor foi
continua durante os pr¡me¡ros 14 dias e então foi reduzida a um horário
variável nos próximos 19 dias. Foram recuperados aproximadamente 6,600
litros de gasolina durante a Fase 1. Aó operaçõ'es cessaram durànte
aproximadamente 75 dias. A segunda fase foi precedida por g dias de
extração de água subterrânea e extraçäo a vácuo. Um horário variável foi
assumido para a segunda fase. lnjeção de vapor durante 21 de 46 dias foi
associado a uma recuperação de gasolina de aproximadamente 19,000
litros. Aquecimento elétrico de argilas de baixa permeabilidade foi executada
tanto antes da primeira fase como durante e depois da segunda fase. Os
resultados forarñ a remoção de mais de 27,000 litros de gasãlina durante a
operação com a taxa de extraçäo de máximo de 250 gal/dia.

É esperado que aplicaçöes rasas do método não irá resultar em
esterilização do meio aquífero e que os microorganismos irão persistir em
estado dormente (ALVAREZ-COHEN 1992; UDELLI et. al inédito). Ao
esfr¡amento do meio espera-se o florescimento dos microorganismos, o
aumento da biodegradação ¡n situ (lSB) irá naturalmente atuãr como um
benefício secundário do método. Porém, é provável que aplicaçoes mais
profundas do método que requerem maiores pressões de injeçäó resultem



na ester¡lização completa do meio, e a biodegradação in situ só voltará a
agg¡lece1. depois de reaclimatação e repopulação (ALVAREZ-COHEN
1992). Então, nenhum biofouling é esperado. Também, não é provável a
colmataçâ_o de Tejo porosas como resultado de precipitação de
comornaçoes tnorgantcas.

aA tecnologia de injeção de vapor tem um custo aproximado de U$2S-
75lm". dependendo de características do site (USDOE 1996). lncluído nesta
estimativa é o tratamento dos vapores contaminados do sólo que emanam
dos poços de recuperação incluindo gases condensados e näo cbndensados
e líquidos extraídos pelo vácuo. Os gases condensados e líquidos extraídos
säo segregados para reuso ou tratados por equipamentos específicos. O
custo do sistema irá aumentar de acordo com o esÞacamento dos Docos oor
unidade de área e profundidade de trabalho devido'aos custos de perfiraçao
e construçäo de poço. Por estas razões, ISEE é muito atraente para uso-em
áreas contaminadas para recuperação rápida produto livre.

3,6 Padrões e Legislações Pertinentes

3.6.1 Contexto Ambiental Legal Brasileiro

A Lei Federal 6938 promulgada em Agosto de 1981 definiu a Política
Ambiental Nacional e institue diletrizes a aerem seguidas pelos governos
estaduais e municipais em atendimento a legislação ambiental. Foltambém
estabelecidos um sistema de penalidades, restrições fìnanceiras, e
instrumentos para a suspensão de atividades pelo ñäo cumprimento de
Legislações Federais, Estaduais ou Municipais.

A Lei 7804, publicada em 18 de Junho de 1989 e a Lei 8028 de Abril de
1.990 regulamentaram e Política Ambiental Nacional. Os principais objetivos
da atual Política Ambiental Nacional são a coordenação <io dedenvolvimento
econômico com a proteção do meio ambiènte, proteger áreas
representativas do ecossistema através do estabelecimento de áreas de
conservaçâo e preservação, regular a conform¡dade de atividades poluidoras
e potencialmente poluidoras com os padrões de proteção ambientais
vigentes.

O CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) é responsável pelo
suporte ao Conselho Superior do governo Federal no que se refere ao
estabelecimento de políticas ambientais e para a criação de
regulamentações necessárias para a execução e implementaçäo da Política
Ambiental Nacional.

O IBAMA (lnstituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos
Renováveis) é responsável pela administraçáo da Legislação Ambiental
Federal. O IBAMA é também responsável pela emissäo de licenças e pela
execuçäo suplementar de regulamentação promulgada pelo CONAMA em
reg¡ões onde as agências estadua¡s não são tecnicamente capazes de fazê-
lo. O IBAMA também proporciona suporte técnico e administrativo ao
CONAMA e inclui a locação de pessoal em orgãos Federais, Estaduais,
Municipais e outras para obtenção'de informaçõeõ e relatórios.



Em 13 de Fevereiro de 1998 o Governo Federal pu.blicou 
" !u,9q9!
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responsáveis e sujeitos-a puniçöes por

il;iõ*r.ñiàtinãçào ou atividade geradora de contam¡nação'

3.6.2 Licenciamento de lnstalações

Âmbito Federal

O licenciamento de novas plantas induslriais é regulado pela Lei

Federat 6938/81, Decreto'b"Sä¿lãO è-óSà55/90; e ResoÏução CONAN¡A

bõìß6; ðð-õuãiå ãðtãoetec"m rrês níveis de licenciamento para novos

empreed imentos:

a) Licença Prévia (LP);

b) Licença de lnstalaçåo (Ll);

c) Licença de Funcionamento (LF)'

lnstalacões ex¡stentes devem obter novas licenças sempre. quando

nouvei muoånça de qualquer processo ou expansão e construçao oe novas

instalações, inóluindo novos equipamentos e construçoes'

A Licença de Operaçäo é abrangente para toda a planta industrial'

Uma ptanta industriat po.!üiü*ã ,iñlðä"t-iceñCã de. Operaçáo cobrindo todas

;¿' iäñi;; ð.;' ;.i.;ãò:sèiüäiåðrËi ri*it". oè-emissäo forem estabelecidos

dif.j;;;it-.;;iê'äãqu"res é-stãudtèèi¿oè pela atual.leoislacão ambiental' os

mesmo deveräo ser ri.ìáîðã-'ñã 
-iicånçã dé oaËra-çåo', s9 

-199!-1'"I
äipääãa,i,-'."b.1¡tu¡óao de equipamento 

-ou 
modificacâo de processo e

piän"Jãda: entäo umä nouä-apricäõãô ãà Licença de lnstálação e operação é

requerida.

A Lei 6939, Artigo 10o determina que os Estados são re-sponsáveis.pelo

l¡cenciamêntò em se-u t"iritðñò, éicètd para proietos de influência regional

ä;;ã'ö;i' *iáðionã¿ði' ä-iärj"ótãJ ám¡ientais, nestq caso o IBAMA será

responsável Pelo licenciamento.

3.7.3 Padrões de Potabilidade de Água

Âmbito Federal

Os padrões de potabilidade são estabelecidos pela Portaria 
^36 

do

Ministério de Saúde, puOiicaOa em 19 de Janeiro de 1990 A Portaria 36 fixa

¡iäär*. ã" p"tab¡t¡däoe para uma. lista de compostos tais como: parâmetros

ii.¡io" (.ot, odor, gostä e turbidez), compostos inorgânicos tais como

ónùtu", cådmio, C-romo Total etc' compostos orgânicos como. Benzeno'

Ãiui¡n, óor, Endrin, trihalometanos, etc.; e outros compostos tais como:



Cloretos, Cobre, Dureza total, Ferro Total, Manganês, Sólidos Totais
Dissolvidos, Sulfatos e Zinco.

Âmbito do Estado de São Paulo

Os padrões de potabilidade são estabelecidos pela NTA-60, Decreto
Estadual 12.488 de 20 de Outubro de 1978. A NTA-60 estabelece
parâmetros físicos (cor, odor, gosto e turbidez), compostos químicos
inorgânicos tais como Chumbo, Cádmio, Cromo Total, Mercúrio etc.,
compostos que afetam a qualidade organoléptica tais como Cloretos, Cobre,
Dureza total, Ferro Total, Manganês, Sólidos Totais Dissolvidos, Sulfatos e
Zinco, parâmehos microbiológicos (coliformes totais e fecais), porem não
fixa parâmetros para compostos orgânicos.

3.6.4 Padrões de Qr¡alidade de Águas Pluviais, Efluentes Domésticos e
lndustriais, e Agua Subterrânea

A Resoluçäo CONAMA 20, publicada em 18 de Junho 1986,
estabelece padrões de qualidade de água e classificação de corpos de água
(Artigos 30 ao 11), e padrÕes de qualidade de efluentes (Artigo 2l ).

A Portaria MINTER 157, publicada em 26 de Outubro de 1982,
emendada e reformada pelo Decreto Federal 87.561 (Artigo 30, $ lll), que
estabelece parâmetros para a descarga de efluentes contendo alta toxidade
e/ou substâncias não degradáveis.

As descargas de efluentes em aqüíferos não säo especificamente
amentadas. porém a Resolucáo CONAMA 20 proíbe em seu Artiqo 17.

descargas de poluentes não
regulamentadas, porém a Resoluçáo
descaroas de ooluentes náo tratados em quaisquer corpos de água

20 proíbe em seu Artigo 17,

As águas subterrâneas são especificamente regulamentadas no
Estado de São Paulo pela Lei 6.134 de 02 de Junho de'1988 e pelo seu
regulamento, Decreto 32.955 de 07 de Fevereiro de 1991, onde é
estabelecido que o padrão de qualidade para águas subterrâneas, assim
como para águas pluviais é a potabilidade.

3.6.5 Manuseio, Armazenamento e Disposição de Resíduo Sólido e
Resíduo Sólido Perigoso

A Legislação e Padrões aplicáveis a amostragem.e classificação,
armazenamento e disposição final de resíduos é apresentada a seguir:

A Portaria MINTER 53 publicada em 01 de Março de 1979 em seu
Artigo 30 determina que os resíduos contendo substâncias .toxicas,
causticas, inflamáveis, eiplosivas ou radioativas devem ser apropriadamente
armazenadas e tratadas, se possível, no local de geraçåo, e também
dispostos de acordo com os padrões determinados pela regulamentação do
Estado.

A ABNT estabelece procedimentos e padroes para áreas de
armazenamento de resíduos (NBR .1 183 - Areas de Armazenamento de
Resíduo Classe I e NBR 1264 - Areas de Armazenamento de Resíduo
Classe ll e Classe lll).



A Resolução CONAMA 6, publicada em 15 de Junho de 1988, impoes
controle e inventÉr¡os de resíduos industriais, pesticidas e PCBs, a serem
submetidos ao Órgão Ambiental Estadual. O 'inventário de resíôuo deve
conter as seguintes informações: classificação de resíduo, quantidade de
resíduo, datas de transþorte, procedimentos de armazenamento,
proced¡mentos de disposição final e tratamento-

NBR 10004 estabelece os Padröes de Classificaçåo de Resíduos
rdimentos de armazenamento e disoosicão final deoendemdependem

Os
daprocedimentos de armazenamento e disposição

òlassificação do resíduo.

Os resíduos perigosos (Classe l) devem ser armazenados de acordo
com a NBR 1183. lsto inclui áreas cobertas, com contenção secundária
sobre piso impermeável, in compartimentos estanques, acondicionados em
tambores identificados com o nome do produto e característ¡ca dos resíduos.
O resíduo Classe ldeve ser armazenado segregado de outras classes de
resíduo.

A resíduo classif¡cado como não inerte (Classe ll) e inerte (Classe lll)
deve ser armazenado de acordo com a NBR 1264. lsto inclui áreas cobertas,
com contençåo secundária sobre piso impermeável, in compartimentos
estanques, acondicionados em tambores identificados com o nome do
produto e caracteristica dos resíduos.

A NB '1264 também especifica os procedimentos de seleção de áreas
para esses resíduos, descreve restriçÕes ao armazenamento de resíduos
incompatíveis ou perigosos (Classe l) com resíduos das Classes ll e lll a fim
de evitar mudança na classiflcação. Exigências de armazenamento säo
especificadas com relação ao acesso a área de armazenamento, controle da
poluição do ar, solo e controle da poluiçäo da água.

A Resolução CONAMA 37, publicada em 30 de Dezembro de 1994,
reforça a Convençâo de Basel, classifìcando resíduos, e regulando
procedimentos de importação de resíduos sólidos. O Artigo 4o determina que
importadores de resíduos não perigosos com fim de reciclagem devem ser
registrados IBAMA.

A Resolução CONAMA no 2 publicada em Agostg de 1991, determina
procedimentos para frete abandonado, não classif¡cado, contaminado ou
deteriorado em termos de disposição final, classificando esses resíduos
como perigosos. lmportadores, transportadores ou agentes que possam
representa-los são responsáveis pelo controle e disposição final desses
resíduos.

A Resolução CONAMA no I publ¡cada em Setembro de 1991 pro¡be a
importaçäo de qualquer resíduo para disposição f¡nal ou incineração no
Brasil.

A Resolução CONAMA no 9 publicada em 31 de Agosto de 1993
estabelece definições e critérios para destinação final de óleo lubrificante
usado, Incluindo reciclagem. Proíbe qualquer descarga de óleo usado no
solo, água superf¡cial, água subterrânea, ou esgoto bem como incineração
no local de óleo usado. Determina que todo o óleo usado seja reciclado por
refinamento. Quando a reciclagem não é possível, a Agência Estadual pode
autorizar o uso como como combustível e/ou incineração em equipamento



apropriadamente licenciado. A Agência Estadual pode também autorizar
qualquer uso diferente que o acima mencionado.

3.6.6 Qualidade Ambiental de Solo e Água Subterrânea
Ainda não há padrão brasileiro de qualidade de solo. Contudo a

CETESB vem desenvolvendo estudos para estabelecer valores baseados
na Metodologia Holandesa. No presente momento está utilizando esse
método para o estabelecimento de valores or¡entadores de qualidade de
solo e água subterrânea.

Em Dezembro de 1999 o órgão ambiental do Estado de São Paulo
(CETESB 1999) publicou um relatório que propöe, para o Estado de São
Paulo, valores or¡entadores a serem utilizados na proteçäo da qualidade
dos solos e águas subterrâneas, da saúde pública, bem como no controle
das áreas contaminadas, através de um sistema denominado RAl, onde:

R é o valor de referência de qualidade, que indica o nível de
qualidade para um solo considerado limpo ou a qualidade
natural das águas subterrâneas, o qual é estabelecido com
base em resultados de análises químicas e físicas em
amostras de solo e águas subterrâneas ou em limites de
deteçäo dos métodos analíticos adotados na CETESB;

A é o valor, que é a média aritmética entre os valores R e l,
que indica a alteração das propriedades funcionais e , quando
excedido, reuqer investigações detalhadas e monitoramento;

I é o valor de intervenção, que indica o nível de contaminação
acima do qual existe risco à saúde pública, requerendo
alguma forma de intervenção na área, sendo derivado
atra'ves de modelo matemático de exposição humana para
análise de risco.

A função do sistema RAf é prover uma orientação quantitativa no
processo de avaliação da qualidade do solo e das águas subterrâneas,
assim como fornecer subsídios ao controle de áreas contaminadas e
suporte à decisão sobre a urgênc¡a e meta de remediação, com vistas à
proteçäo da saúde humana.

Atualmente, os valores orientadores estäo sendo avaliados pela
CETESB em relaçäo à consolidaçåo de consenso oþtido em oficina de
trabalho realizada em Março de 2000, sobre sua aplicação, viabilidade
técnico-econômica e sustentabilidade no Estado de São Paulo, devendo
ser publicado até Julho de 2000 (CASARINI, comunicação pessoal).

3.6.7 Padrão Holandês para Solo e Água Subterrânea

O Padräo holandês é o método para avaliação de riscos impostos
por contaminantes presentes no solo e/ou água subterrânea. Os padrões
são fixados através de níveis de exposição de humanos em termos de
Dose Diária Tolerável (Tolerable Dailly lntake -TDl).

Este método vem sendo desenvolvido desde 1994 pelo RIVM
(Research for Man and Environment - Netherlands), e é baseado em uma
abordagem científica de análise de risco, incluindo avaliação de rotas de
exposição e dados ecotoxicológicos.



Basicamente, este método define três níveis:

Limite S - indica anomalia local no solo ou água subterrânea;

Limite T - indica que há evidências de contaminaçåo e demanda
maiores investigações;

Limite l- representa o nível de intervenção, o que significa que há
riscos potenciais a humanos e ao ecossistema, e medidas de intervenção
såo necessárias. A prioridade da intervenção é específica de cada local
através de elaboraçäo de uma avaliação de risco.



4. CARACTERíSTICAS GERAIS DA ÁREA DE ESTUDO

4.1 H|STÓR|CO

A área de estudo constitui-se de uma planta industrial voltada a
produÇão de tintas industriais e imobiliárias, em cujo processo manipulava-
ie unia grande quantidade de compostos orgânicos durante o processo
industrial.

Atualmente, o processo industrial não mais utiliza compostos orgânicos
monoaromáticos cömo base da matéria prima, pois todas as tintas
produzidas são a base de água.

A referida planta industrial teve seu início de atividades a
aproximadamente 40 anos atrás, naquela Çpoca o índice de ocup_ação
hlmana no local era reduzido. Enketanto, ao lonqo dos anos a expansão dahùmana no local era reduzido. Enketanto, ao longo dos anos a er expansão da

pode-se dizerocupação humana aumentou vertiginosamente, e atualmente' pode-se dizer
que'a þlanta industrial está envolvlda por uma área densamente ocupada' o

{ue poderia impor um risco potencial à saúde pública.

Ciente da responsabilidade legal e do risco ambiental envolvido a
corporaçáo controladora da planta inclustrial adotou uma postura pró-ativa.e
dei¡diu iealizar um diagnóstico ambiental na área com o objetivo principal de
diagnosticar o cenárioãmbiental no que concerne a qualidade do solo e da
água subterrânea do local.

Para tanto foi efetuado um Diagnóstico Ambiental do Solo e Agua
Subterrânea bem como iniciado um Projeto de Remediação (intervenção)
emergencial na área, os quais forneceram os dados utilizados nesta
dissertaçåo.

4.2 LOCALTZAçAO

A área industrial obieto do estudo localiza-se no Jardim Arpoador,
situado na zona sudoeste ilo município de São Paulo/SP, na altura do Km 18
da Rodovia Raposo Tavares.

A localização exata da área industrial não será apresentada por motivo
de confidencialidade para com o propr¡etário da área'

A área industrial ocupa de meia encosta ao^ topo de um morrote
alongado, ocupando uma árèa estimada de 70.000 m'.

A vizinhança caracteriza-se por uma densa ocupaçåo urbana
constituída princiþalmente por edificaçÕes residenciais.

Os cursos de água existentes na região.são os córregos lcaraí e ltaim,
situados respectivarñente a NE e SE dã planta industrial. -Tais córregos
apresentam ' como característica os seus cursos - retificados, .leitos
cänalizados e o uso como coletor de esgoto sanitário residencial da
população local.



4.3 CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

O Contexto Geológico é formado por rochas do embasamento cristalino
pré-cambriano representado, principalmente, por rochas quartzo feldspáticas
tais como gnaisses e migmatitos. Localmente, afloram gnaisses e
migmatitos, com lineamento preferencial NE-SE e mergulho subvertical.
Podem ocorrer sedimentos aluvionares argilosos condicionados a antigos
leitos de drenagens, como por exemplo, os córregos lcaraí e ltaim. (Figura
7',).

O embasamento pré-cambriano encontra-se bastante intemperisado e
fraturado, sendo cortado por veios de quartzo milimétricos a centimétricos,
recobertos localmente por um aterro.

Considerando a sua localização e o clima subtropical reinante na
região, estas rochas foram submetidas a um processo de alteração gerando
uma espessa camada de solo de intemperismo. O solo de alteração
resultante apresenta fino arcabouço quartzoso e matriz argilosa de
coloração arroxeada a avermelhada, decorrente da grande concentração de
feldspatos e micas na composição original das rochas.

Os poços e sondagens existentes na área industrial, indicam que a
espessura de solo e rocha alterada são superiores a 20m, podendo chegar
em alguns locais, até 40m de espessura.

4.4 CONTEXTOHIDROGEOLóGICOREGIONAL

Considerando a presença de um espesso manto de alteração sobre
rochas cristalinas do embasamento, a água subterrânea encontra-se
acumulada principalmente na interface deste manto com a rocha e/ou
fraturas e fendas existentes no embasamento pré-cambriano.

A camada de solo de alteração, bem como, o manto de rocha alterada
possue porosidade suficiente para armazenar alguma água subterrânea,
funcionando, por vezes, como aqüífero de transferência para recarregar os
sistemas de fraturas sotopostos.

Este manto de intemperismo tem porosidade e permeabilidade
crescente, do topo para a base, sendo a zona de contato o setor de maior
fluxo subterrâneo.

Os poços de monitoramento perfurados na área revelaram que o nível
freático encontra-se em torno dos 6m na base do talude sul e 25m no topo
do talude, no centro da área industrial. As vazões explotadas pelos poços
variam de 2 a I m3/h sendo captadas do aquifero profundo fissurado. Os
poços existentes têm em geral entre 150 e 200m de profundidade.

4.5 TDENTTFTCAçÃO DE ÁnerS DE R|SCO POTENCIAL

A área estudada compreende uma indústria de tintas a base de
hidrocarbonetos ("solventes") aromáticos e água, cujo início das operaçôes
data de mais de 40 anos.
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Figura 7 - Mapa geológ¡co reg¡onal da área de estudo. Fonte: Mapa geológico da região
metropolitana de Säo Paulo - EMPLASA, Escala l:25Í1.000



A identificação de áreas que impõe maior risco potencial de
contaminação do solo e água subtèrrâneâ foi realizada de aóordo com os
seguintes óritérios:

+ Existência de estruturas subterrâneas (tanques, tubulaçöes, poços
de infilhação, etc);

=+ Tipo de produto;

=+ Tempo de operação;

=+ Volumes de materiais manipulados.

_-A melodologia empregada consistiu de uma auditoria do tipo FASE I
(ASTM 1537) com duração de 01 dia na qual foram localizadas'em olanta
todas as inconformidades relativas a solo ê água subterrânea encontiadas.
Essa auditoria consistiu de visita de reconheciriento da área e entrevista dòì
responsáveis da.fábrica no que tange as atividades atuais e pretéritas da
fábiica no que diz respeito a manióulacãò ¿e mãier¡as
industrial, dest¡naÇão de resíduo sóiido ê efluentes e hi:industrial, destinação de resíduo

;ão de matérias primas, processo
e efluentes e histórico de eventos

ocorridos tais comô vazamentos, derramamentos, infiltraçoèi ãñtre ouiros.
A.interpretação desses dados deu origem a um mapa de áreas de risco
ìcrars apresentado na Figura B. Tais áreas foram obieto de investioacãopotenciais apresdntado na Figura B. Tais foram objeto de investigação

durante este trabalho de dissèrtação.
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5. MATERIAIS E METODOS

Os trabalhos foram focados na qualidade de solo e água subterrânea e
compreenderam as seguintes atividades principais:

Caracterização hidrogeológica;

Amostragem de vapores do solo;

Análise química do solo e água subterrânea em relação a
concentraçåo de compostos contaminantes;

Prospeção geofísica utilizando geo radar;

Delineamento da contaminaçáo no solo e da zona de contaminaçäo
na água subterrânea;

Delineamento da presença de fase livre sobre a superfície do lençol
freático;

Estimativa de cálculo do volume de hidrocarboneto na forma de fase
livre;

a

a

a

a

a

. lmplementação de medidas de intervenção visando a extração da
fase livre do aquifero;

. Monitoramento do sistema de extração e das concentrações de
contamínantes na água subterrânea;

lmplementação de sistema de infiltração de água para flushing da
coirtaminaçáo residual na zona não saturada;

Avaliação dos resultados obtidos.

5.1 Caracterizaçäo da Geologia Local e Hidrogeologia

5.1.1 Técnicas de Perfuração do Solo

A sondagem do solo tem com principal objetivo permitir o acesso direto
ao subsolo, õu seja, possibilita tánto o recdnhecimento. da geologia do
subsolo como tambéni a amostragem de solo necessár¡a ao estudo da
qualidade ambiental do mesmo.

Atualmente, a técnica mais difundida no Brasil em trabalhos de
investiagação ambiental é a sondagem trado, por não utilizar. água na
perfuraçäo, baixo custo e praticidade quando a profundidade de trabalho é
inferior a 5m de profundidade.

Com a inovacão tecnológica, muitas outras tecnologias de perfuraçäo e
;traoem têm dido utilizadãs. notadamente em projetos de remediação eamostragem em projetos de remediação e

investioãcao detalhada. A limitacäo de tais técnicas é no momento mais uma
ouestaö de maior custo do que'de ef¡ciência técnica, inclusive em algumas
d¡tuacões a orodutividade dàs técnicas modernas mecanizadas compensa
seu 'maior iusto unitário (R$/metro perfurado) em comparação com o
hadicional trado manual.

O Quadro 1 compara tecnicamente e economicamente as. principais
técnicas de perfuração de solo empregadas em ¡nvestigação ambiental:



euadro 1 - Técnicas de perfuração utilizadas em investigação ambiental de áreas contaminadas

Trado manual

Calacterlstlcas

Percussão com GEoPROBE

(Direci pu sh technologYl

O tl-ado manual é a'técnica mais utìlizada no Brasil em trabalhcs de

oerfuracão devido a sua facil¡dade de operação e baixo custo em

þerturaéoes rasas (.sm profundìdade)

A Figura 9 ilustra o equ¡pamento de perfuraçåo que cons¡sle do trado

propriamer¡te dito, as hastes, e a cruzeta

A cruzeta é acoolada a hastes de 1m e estãs por sua \,ez conecldêÊ ao

tr¿do, fomando üm conjunto de perfuraçåo a trado

O trado tem aproximadamente 30 cm de comprimento e sua função.é

6cav¿r o solo e armazenalo em seu corpo, a cada 30cm, é necessário

sacar todo o conjunto para retirar o solo €sca\êdo e em seguida retomâ-

lo para a\ançar ma¡s 30cm e assim sucessi\€mente.

õGEõFnõEE ¿ attralmente a tecnologia disponf\æl ma¡s mcdema'

Corìsiste de um sìstema de cravaçäo percussi\o sern adiÉo de æu€ que

pcde alcançar em sol6 brandæ facilmente 30m de profundidade (Figura

10 ).

Permite realizar concomitantgîente à perfuraçåo, amGtræem continua

dê solo. ìnteqEl e Douco defomada (Figura 11) e de vaporcs do solo ln

situ (Fióura ì2). A perfuraçáo é executada corn dìåmero de 1 ou 2' de

diåmetro ¡ntemo.

Quando alcânça a profundidade do nl\rel de água é pGsi\el 
-e)€cutar..aa.*trag"t Oã fuúa suOtenânea medìante um sistema de fìttro rdrátil

(F-rgura 13 )
Entre as caracierfst¡cas do GEOPROBE destacam-se a ele\¡ada

orodutMdde áé 6omidìa, a recuæraçåo quase integral de amostra, e a
h¡nìm¡zaçåo da poss¡b¡l¡dade de contaminação cruzada'

Trado helicoidal ôco mecanizado

(Ho ow stem augeÒ

Aplicação

O- tãõ-Ïmcoid-ã-E uma tecnologia mais utilizada na construção de

ãocos de monitøamento a secõ Porérn pemite também realizal

ãõtræem conttnua de solo a semelhanç¿ corn o GEOPRoBE'

Consiste de uma sonda rotatìva conjugada a um martelo pneumático

responsáræis r€specti\¡¿mente pela perfur4ão com trado helìcoidal e a

amc6træem contfnua. (Figura 14)

O diåmetro de perfuração do trado helicoidat såo de 10 yf e 6 W exleÎ'o

á a;ii 
" 

a y; iîlerr;o, pemitindo construìr poços de mon¡toramento d-e

¿'J Z', põ, outto 
" 

amostragem continua é feita com diåmetro de 2 ou 4'
e 

-o"ri 
ir"c¿ó com trado ñelico¡dal é edremamente rápida e também

-iriimiza (ß efeitos de contam¡næâo cuz?d,a Em condições normais em

sd6 mdes ou brand6 é possi\êl perfurar até 100nì/dia'

Sondæens rasas, inferìores a 5m de prolundEade ou

loc€is de difTcill €ìc€sso ou rcduz¡do espaço de
mânobra:

Prcjetæ de baixo custo ou de detalhamento de nh,el

básico:

ProietG que não demandem elevada qualìdade da
amostra, pois está sujeita a contaminaÉo cruzada;

Sondagens com a1e 3um oe prcIuno¡oaoe;

Proietos de in\,estigação geológica para fins de
renie¿iæ¿o para detalhamento da contamìnaçáo do

solo e da pluma no 4ulfero
Prcjetos que exijam um maior requinte e refinamento

da qualidade das amostras.

Situações em que seja nec€ssátia rapidez na

execução do trabalho.

tsmre zu a 4u
R$/metro.

Sondagens cøn até 50m de profundidade ou

sondæens de maior diåmetro;

Prdet6 de inlestigæão geológica paîa fins de

rørieoiaçao para detalharnento da contaminaçåo do

soloe da pluma no æuÎfero

PrcidcÊ de rerned¡æão onde såo necessáriG poços

de monitorarnento, poços de bornbe¿merìtcy'efraçåo,

e poç06 de injeção ou extraÉo de \apor€s

P(iet6 que exijam um maior requinte e r€'finanEnto

da qualÌdade das amc6tras.

Situaçõ€s em que é necessário rapidez na Ð€cuçåo
do trabalho.

ENKE 151'U,UU A

1800,00 R$/dia

ENTTE öU,UU A öU,W
R$/m para
perfuÉção em 10
yj
Entre 80.00 a
100,00 Rqm Para
ærfuraçåo em I 7,'
mais 70,00 a 90,00

Pam re\,€st¡mento

e'n2" ou 4" Ø



Figura 9 - Equipamento de perfuração de trado manual

Figura 10: Perfuração percussiva com GEOPROBE.



toþucl o"formad o utilizando
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Figura 12 - Amostragem de vapores ín situ









Quadro 2 - Cr¡térios para locação de poços de monitoramento

Critério de locação Objetivos
1. I endènc¡a r€g¡onal d0€

flux6 subtenâneoG;
'l) Reconhecirneflto epedito do padrão

topográficoi

2) ldent¡ficaçåo de divisores de água e nlleis
de base (rios e outros)

3) Msudmente, est¡mar o desnhæl (gradiente)
topográfico da ár€.

Delrn¡r áreas de jusante e
montante em relação a áre¿ de
estudo

Delinear o sefltido do fluxo
subteÍåneo e a tr4etória de um
potencial pluma de contaminæão
Estimar a profundidade méd¡a
dG poçG de monitoramento.

2. Localzaçåo das tontes
potenciais de polu¡ção.

1) Análise suc¡nta do processo ¡ndustrial
básico;

2) Checagem de maté¡ias pr¡mas, resÍduG
sólid6 e eflluentes gerados;

3) ldentif¡caçáo de áreas de tanc€gem de
matér¡a prima/produto, l¡nhas de efluentes,
áreas de disposiçåo de resíduG e/ou
lançamento de efluentes, entre outras.

ldentflcar as lontes pdenc¡a¡s a
serem mon¡toradas p€16 poçc
ldentificar G contaminantes
potencia¡s a sere.n mon¡toradc

3. Localização de receptores
potenciais

1) Reconhecimento da área localizada a
jusante das fontes potenciais de
contam¡nação;

2) ldent¡ficação nessa área de potencias
reptores potenc¡ais, ou seja, curs6 de água,
poços tubulare6, criaçáo de an¡ma¡s, e
pr¡ncipalmente pessoas que possam ser
impactadG pelo deslocamento de uma
pluma de contaminaÇão

Uellnlr areas que nAO Oe\¡em Ser
¡mpactadas por qualquer tipo de
c¡ntam¡naçäo

Prerænir ¡mpacto à receptores
situadc6 ajusante

Com'base nesses critérios foram locados 15 poços de monitoramento
na área sendo um deles de montante de toda área, 08 poços locados nos
limites de jusante da área, e os restantes distribuídos no inter¡or da planta
industrial, como apresentado na Figura 16.

Todos os trabalhos executados nesta fase foram baseados na norma
no06.010 (Abril de 1988) da CETESB/ABNT, que na época se traduzia em
seu respectivo projeto de norma.Na construção dos poços de monitoramento
empregou-se o sistema de sondagem a trado manual acoplado a um tripé.

A perfuração com trado manual foi realizada com diâmetro de 4" de
diâmetro até a profundidade de no mínimo 2 m abaixo do N.A (nível de
água), sendo que a cada metro foi feita amostragem de material para
descrição do perfil litológico.

Os furos foram revestidos com tubo de PVC-Geomecânico de 2" de
diâmetro interno com a extremidade superior (boca) colocada a 50 cm
acima da superfície do solo e uma seção filtrante de 3m na extrem¡dade
inferior do tubo de revestimento, no mínimo 1m de filtro fìcou acima do nível
de água. A conexão entre os segmentos de tubos de PVC é realizada pelo
sistema rosca/luva, não sendo utlizada qualquer substancia para unir os
segmentos a fim de evitar a possibilidade de contaminações provenientes de
colas e adesivos.

O espaço anelar entre o tubo de 2" e o furo de 4", compreendido pelo
espaço entre a extremidade inferior e 0,5m acima da extremidade superior
da seção filtrante, foi preenchido com pedrisco lavado de granulometria
variando de 1 a 4mm, para 'Íazer a função de pré-filtro, sobre este foi
colocado uma camada de 1,0 m de bentonita para isolamento da seção
filtrante. O restante do espaço anelar foi preenchido com o material da
escavação com 50% de bentonita até a profundidade de 50 cm abaixo da
boca do poço.



Figura 16 - Localização dos poços de monitoramento



O espaço anelar final foi preenchido com cimento de modo a garantir a
estanqueidade, principalmente nas suas porçöes mais superficiais, tendo
sido dado acabamento ao cimento a cerca de 2 cm acima da superfície do
solo.

No ANEXO I estão apresentados os perfis técnico-construtivos dos
poços de monitoramento.

Durante os trabalhos de perfuração foi realizada a descrição táctil-
visual dos testemunhos da sondagem para composiçäo do perfil litológico.
Foram ainda coletas amostras representativas do solo para análise química
dos compostos contam¡nantes potenciais.

5.1.3 Medidas de Nível de Água

Os níveis de água dos poços de monitoramento foram medidos com
sensor elétrico de contato nos dias de coleta de amostra de água
subterrânea para análises químicas. Os valores mensurados foram utilizados
na elaboração da superfície potenciométrica da área.

A leitura dos níveis dos poços em poços com altas concentraçôes foi
realizada com o auxílio de um medidor eletrônico de interface óleo e água, o
qual utiliza um sensor de contato elétrico para identificar a superfície de
água e um sensor ótico de infra-vermelho para identificação de
hidrocarbonetos.

As medidas de nível foram referenciadas a cota arbitraria (RA)
equivalente a 100 metros.

5.1.4 Ensaios de Condutividade Hidráulica

Pa'a a determinação dos valores de condutividade hidraulica (K),
alguns ensaios foram realizados de acordo com as recomendações do
Boletim no4 de Junho de 1996 da ABGE.

A condutividade hidraulica foi determinada através de ensaios de
rebaixamento e recuperaçäo cujo procedimento e fórmulas de cálculo são
apresentadas no Quadro 3 abaixo:



3 - Características condutividade
t¡po de
Ensaio Cálculo*

(Carga Var¡álel)

(carga variá,æl)

(acima do ì.¡A):

r =!!(t|'

Poço de
mofl¡toramento:

16: ,

Poço de
monitoramento:

* 
*21"¡,t ¡,

.5¿,,

*veÌlÍlcar no Anexo llas condlções pãra apltcação das fórmuta6

5.1.5 Sentido e Velocidade do Fluxo Subterrâneo

O sentido e velocidade de fluxo subterrâneo foram obtidos através da
superfíc¡e potenciométr¡ca, que foi elaborada pela ¡nterpolacão das caroas
hidráulicas individuais em cada poço na área de êstuilo. As carõas
hidráulicas individuais são obtidas d'o lêvantamento topográfico e medidido
nível de qgua nos. 15 poços de monitoramento existeniesl O posicionamento
do nível de água é expresso em termos de cota absoluta em ielação ao nível
do mar, porém, excepcionalmente foi adotada uma cota arbitráría de i00m.
Portanto, o.mapa potenciométrico representa a var¡ação do nível de água
em funçåo do espaço, e reflete o seu ôomportamento.

Considerando um meio homogêneo e isotrópico o sentido do fluxo
subterrâneo. é. perpendicular as lihhas equipontências por sua vez o
gradiente hidráulico (i) entre dois pontos A (montante) è B fiusante) é
definido por:

i = Âh / Áx onde:

Ah = diferença da cota no nível de água entre os pontos A e B

^x 
= distância do ponto A em relação ao B

A velocidade de fluxo subterrâneo é dada pela Lei de Darcy expressa
pela seguinte fórmula:

V1a,u¡ = K.i/ns, onde:

V1a,o¡ = velocidade de fluxo entre os pontos A e B;

K = condutividade hidráulica do aquífero;

i= gradiente hidráulico entre A e B;

Enchrse o fulo âté a bocâ, tomando-se esle instante como lempo
zeto. Em ensa¡os realizêdos acima do nf\el de água do leíeno, o
nlvel de água deve ser mantido está!€l na boca do furo por cerca de
l0 m¡nutos para saturação,

lnterompe-se o fornecimento de água, tomando-se este inslante
como zero, e a intervalos curtos no início, e mais longos em sêguida,
acompanha-se o reba¡)@mento do nflelde águâ no luro,

Recomenda-se que o ensaio seja conctufdo quando rebai)@mento
alingir 20% da carga inìciâl apticadâ ou 30 minutos de ensaio.

Bombeia-se a água do fuao até se obter um rebaixamento de pelo
menos 1m abaixo do nível de água do teteno, até se âtingir
condiçöes de fluxo permanentes, ou prótìmas (\a¿óes constantes).

lnterromp+se o bombeamento, e em intervalos de tempo
semelhantes ao ensaio de rebaixamento, confola-se a recuperaçáo
do níì¡el de água.

Recomenda-se que o ensa¡o seja concluldo quando tebaixamento
atingrr 20% da carga inicial ãplicâda ou 30 minutos de ensaro.



ot

ne= porosidade efetiva do meio aquÍfero
Em trabalhos de diagnóstico hidrogeológico é admissível estimar-se os

valores de n" segundo a literatura a respe¡to- A Tabela 2 apresenta alguns
valores típicos de porosidade efetiva para os principais tipos.de litologiaé.

Tabela 2 - Velores típ¡cos de porosidade efetiva
utilizados em ¡nvestigações ambientais

5.1.6 Vulnerabilidade do Sístema

A avaliação da vulnerabilidade do aqüífero foi definida através da
aplicação do método de FOSTER e HIRATA 1988. Este método
estabelece o índice de vulnerabilidade natural de aqüíferos, baseado nos
segu¡ntes parâmetros:

Þ condições de confinamento do aqüífero;

Þ características litológicas (granulometria, consolidaçäo e litotipo);

Þ profundidade da água subterrânea.

A Figura 17 apresenta um diagrama para cálculo da
vulnerabilidade de aqüíferos. Utilizando tal diagrama, como o aqüífero
local é do tipo näo confinado, foi assumido o valor 1,0 para esta variável.
Em relação à constituição do aqüifero, foi assumido o valor de 0,4 (solo
residual). Quanto à profundidade da água subterrânea, foi assumido o
valor 0,8, pois em geral a superfície do lençol freático encontra-se em
profund¡dade entre 10 e 20 metros.

O f ndice de Vulnerabilidade Natural (NVl) do aqüífero local é obtido
pela mult¡pl¡cação desses três fatores, como segue:

NVI =1,0x0,4x0,8=0,32
Portanto, apl¡cando-se o diagrama, o aqüífero local possui

vulnerabilidade média baixa.

Fonte: DOMENICO e SCHWARTZ 1990: WALTON 1988
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5.2 Caracterização Química do Solo e Água Subterrânea

As análises químicas do solo foram realizadas em amostras de solo
provenientes de furos de sondagens realizados nas áreas fontes potenciais
identificadas no item 5.1 .1 .

Em geral foram selecionadas amostras para análise em pelo menos 02
profundidades distintas, uma de solo superficial e outra de solo profundo.

Em relação a âgua subterrânea foram amostrados os 15 poços de
monitoramento construídos e as respectivas amostras foram enviadas ao
laboratório de análises ambientais.

Os parâmetros analíticos adotados para caracterização ambiental
foram escolhidos notadamente em função de composto ou elemento químico
encontrado em cada área fonte potencial como apresentado na Tabela 3
abaixo.

Tabela 3 - Relação entre área fonte e perâmetro analít¡co selecionado

Parâmetro Analít¡co Area font€ potenc¡al Pr¡nc¡pal uso

Metais pesadG (As, Cr, Pb) Area de processo

A¡ea de dispG¡çao de matéria

prima dou reslduc
Árêã dê infìltrâcåo de eflûentes

Util¡zad6 corno

pigmentG (Cr e Pb) e
como fungiaida (As)

Benzeno, Tolueno, Et¡lbenzeno e

X¡leno (BTEX)

Arcas de Tancagem

Linhas subterrâne¿s de produto e

efluente

Area de processo

Árêá de ¡nfiltrâ.ão de efluentes

T¡nham a função de

d¡lluentes na fabricaçåo

de alguns tipo6 de

tintas

Etanol, Butanol, Propanol e

lsobutanol

Areas de Tancagem

Linhas subtenåneas de produto e

efluente

,Ârea de processo

Árê, dê ¡nfiihâcåô.ie efluentes

Tambán têm a funçáo
de d¡luentes

lnicialmente as análises foram realizadas no Brasil pelos laboratórios
da Solvay S.4., com o refìnamento do estudo as anälises passaram a ser
realizadas pelo laboratório da Tauw bv da Holanda.

5.3 lnvestigação Detalhada da Área de Estudo

O refinamento do cenár¡o consistiu de um detalhamento da
investioacáo de solo e áqua subterrânea na área mais crítica denominada
Area d-e 'separação de ñesina, situada no meio da área da propriedade
estudada. O objétivo principal do detalhamento foi obter dados suficientes
para elaborar um plano de intervenção da referida área. As atividades
realizadas serão descritas nos itens subseqüentes.



cÐ

Técnicas de lnvestigação lndireta com Georadar (GPR)

O Georadar é um método de investigação geofísica que utiliza ondas
elehomagnéticas, o GPR opera na faixa de frequência de l0 a 1000 MHz, e
a propriedade do material a ser investigado é a permissividade dielétrica. As
aplicações do GPR na geolog¡a amb¡ental incluem entre outros, o
mapeamento da estratigrafia do solo/subsolo, a determinação do nível de
água e do embasamento, a identificação da presença de poluentes no
subsolo, principalmente de fase livre e de estruturas enterradas.

Um sistema de GPR consiste em quatro módulos - antena
transmissora, antena receptora, unidade de controle e unidade de
armazenamento e apresentação dos dados, que pode ser um notebook.

Um pulso (onda) de energia eletromagnética é irradiado para o interior
do solo pela antena transmissora. A energia é refletida de volta para o
interior do solo pela antena transmissora. A energia refletida é captada pela
antena receptora, sendo então o sinal amplificado, formatado, armazenado e
apresentado.

A penetração do pulso de radar no interior do solo é limitada
fundamentalmente pela condutividade do terreno. Ondas de radar com
freqüências que variam de 10 a 200 MHz apresentam maior profundidade de
penetração do que as freqüências situadas no intervalo de 300 a 1000 MHz.

As principais características que tornam o levantamento GPR indicado
às finalidades de levantamentos geológicos ambientais são:

> O Georadar fornece perfis ao longo de linhas, produzindo
seçÕes em tempo real;

Þ Adequaçäo do equipamento às condiçöes locais - altas
freqüências igual-a maior resolução, baixas freqüências igual
a maior penetraçåo;

Þ Discretização das heterogeneidades litológicas e do nível de
agua;

Þ Possibilita a identificação de poluentes - orgânicos e
inorgânicos - infìltrados no subsolo.

Amostragem de Vapores

A metodologia de deteção de compostos voláteis (So,' Gas Survey) foi
utilizada para investigar a concentração de compostos voláteis no solo em
torno do separador dé resina. Baseado nestas concentrações, alguns pontos
foram aponlados para atividades complementares, como por exemplo radar
de solo, sondagem a trado e poços de monitoramento.

A deteção de compostos voláteis consistiu de:

o definição de pontos de deteção de compostos voláteis em torno do
separador de solventes (Figura 18);

. instalação de sistemas de armazenamento e amostragem de vapores
nos pontos de deteçäo, como visto na Figura 20;

. medição da concentração de voláteis utilizando tubos de difusão de
gases conectadqs a uma bomba de vácuo de 100mL como mostrado na
Figura 19.



Figura 18 - pontos de deteção de compostos voláteis em torno do separador

de solventes

Figura 19 - Sstema de armazenamento e amostragem de vapores
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Figura 20 - Sistema de armazenamento e amostragem de
vaoores

Os compostos investigados foram Benzeno, Etilbenzeno e Tolueno.
Cada composto foi detectado por um tubo de difusáo específico. Por essa
razâo cada ponto foi medido três vezes. Esses compostos foram
selecionados de acordo com seu potencial de volatilizaçåo em comparação
com os valores de Constante de Henry de cada composto que é diretamente
proporcional a volatilização. O Benzeno, Etilbenzeno e Tolueno são os
compostos mais voláteis entre os compostos potenc¡almente existentes.

lnstalação de Poços de Monitoramento e Extração na Área do
Separador de Solvente

Tendo em vista os resultados do diagnóstico ambiental partiu-se para
tomada de açoes de intervenção cujo primeiro passo foi a construção de 04
poços de monitoramento, sucedida da construçâo de 01 poço de
bombeamento e de extração de fase livre.

Utilizando como ferramentas de apoio a deteção de compostos voláteis
no solo, o georadar (GPR) e os resultados analíticos de solo, os critérios de
locação (Quadro 4) aplicados à locação dos poços foram os seguintes:



Quadro 4 - Critér¡os de locação dos poços de monito¡amento e extração

T|PO DE POçO Gritério de locaçäo
1. Poço de Mon¡toramento (PM-16, 17, l8 e l9) Estes poços foram locados nas margens da área

contam¡nada ac¡ma referida, com o intuito de
monitorar uma possível falha do sistema de
extração de fase livre, bem como monitorar a
fase d¡ssolvida.

2. Poço de Extração (PB-l ) Este poço fo¡ locâdo no suposto centro da fìgura
geométr¡c€ formada pela projeção em superflc¡e
da zona de ocorrência de fase l¡vre no aqulfero,
com o objetivo de a área de influência do poço,
sobrepor-se à área da projeção e ass¡m
max¡m¡zar a efìciència do sistema.

A locação do poço de extração e dos poços de monitoramento é
apresentada na F¡gura 21.

Os poços de monitoramento foram construídos com tubos de
revestimento schedule 20 e filtros esp¡ralados com abertura de 0,5mm,
ambos d_e aço galvanizado, com d¡âmetro interno de 2", o comprimento das
seções f¡ltrantes foi de 4 metros. A utilização de aço em contiaposiÇáo ao
PVC foi imperiosa em virtude da extrema agressividade do contaniinante
estudado que com o decorrer do tempo provoõaria a deterioração do PVC e
conseqqentemente a perda da utilidade do poço.

A construção dos poços de monitoramento foi realizada através de
sondagem à trado manual de 4" de diâmetro com amostragem de solo para
descrição geológica a cada metro, leitura de concentraçõès de compostos
voláteis e em determinadas profund¡dades foram selecionadas amostras de
solo para fim de análise química.

Os perfis construt¡vos dos poços de monitoramento são apresentados
no Anexo l.

O poço de extração PB-1 foi construído utilizando-se a tecnologia de
perfuração a seco com uma sonda mecânica acoplada a trado helicoidal
oco. As grandes vantagens dessa tecnolog¡a em _relaçäo as técnicas
tradicionais de construçäo de poços de monitoramento repousam no fato de
que a perfuração com trado oco não ut¡l¡zada água como fluido de
perfuração, apresenta um desempenho ou produtividade muito maior e
permite a coleta de amostras indeformadas que resulta numa melhor
qualidade construtiva do poço, o que é primordial em poços aplicados a
remediaçäo.

Dessa forma tem-se a garantia da qualidade do poço de extração o que
implica numa maior taxa de extração de fase livre do aquífero tanto devido a
maior eficiência física do poço como também por evitar a dissolução do
produto devido a adição de água durante a perfuração.

Amostragem e Análise Química de Solo.

Durante a construção dos poços de monitoramento foram coletadas
amostras de solo para verificaçåo do comportamento da concentração dos
contaminantes em profundidade.
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Os parâmetros analisados foram os seguintes:

BTEX; contaminante principal

Fenol;

C resol;

Matéria orgânica. e teor de argila; variáveis necessárias para fixação
dos valores de intervenção þara solo

área do separador

Poço Goord X Coord Y Cota NA(ml

PM-8 63,0738 50,8727 111,54

PM-16 57,1212 44,1775 111,78

PM-17 57.1212 54,4248 111,83

PM-18 48.2191 50.4977 1 1 1,18

PM-19 42.5883 26.'t382 't11,18

O Fenol e o Cresol são produtos da degradação de BTEX em ambiente
anaeróbio e condições metanotróficas (Grbic-Galið e Vogel 1987)

As análises foram realizadas na Holanda no laboratório Tauw bv.

Detalhamento hidrogeológico na área de intervenção

, O objetivo do detalhamento hidrogeológico na área de intervenção é
fornecer subsídios para o gerenciamento do sistema de remediação 

-a 
ser

implantado. As principais informações que devem ser obtidãs deste
detalhamento säo o comportamento do aquífero no local, ou seja,
profundidade do nível de água, sentido e velocidäde de fluxo.

A Tabela 4 abaixo apresenta os dados de OuU97 utilizados na
elaboração da superfície potenciométrica da área de intervenção.

Tabela 4 - Dados utilizados para elaboração de superfície potenciométrica da

Com base nesses dados foi elaborado o mapa potencimétrico da área
de intervenção antes do início da operação do sistema duplo de
bombeamento. A metodologia utilizada na elaboração dessa superfície foi a
interpolação de dos dados pontuais dos níveis de água dos poços de
monitoramento através da utilização do software Surfer 6.0.

Amostragem e Análise Química da Água Subterrânea

Após a instalaçåo dos poços de monitoramento e de bombeamento
foram realizadas a coleta e análise quím¡ca de amostras provenientes dos
poços de monitoramento da área com o objetivo de definir o cenário
ambiental de partida do sistema de intervenção.

. Os parâmetros analít¡cos selecionados foram aqueles apresentados no
item anterior e as análises foram realizadas no laboratório Tauw bv da
Holanda.



6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 lnvestigação Amb¡enta

6.1.1 Geologia Local

Pelas informações provenientes dos perfis litológicos dos poços de
monitoramento foi possível caracterizar a geolog¡a local e construir Seções
Geológicas Esquemáticas da área (Figura 22a e 22b).

A espessura do manto de alteração na área industrial atinge
profundidades superiores a 26m próximo ao PM-05, e caracteriza-se p-or
intercalaçoes de sequências areno-síltico-argilosas, de cor castanho
avermelhado a marrom, apresentando estruturação parcialmente preservada
da rocha original. Um aterro de composição semelhante, contendo matéria
orgânica e entulho recobre a área com espessura variável atingindo no
máximo de 2m. No extremo noroeste da área industrial, próximo ao PM-03,
existem sedimentos aluvionares argilosos sobre o manto de intemperismo,
proveniente da variação do córrego lcaraÍ.

Especificamente, na área do separador a geolog¡a caracteriza-se por
um manto de intemperismo derivado de rocha granítica com ma¡s de 20m de
espessura. O solo de intemperismo é predominantemente constituído de
areia f¡na argilosa s¡ltosa, avermelhada a roxa, com níveis centimétricos de
quartzo e caulinita. Raramente, até os 20m de profundidade, verifica-se a
presença de estrutura or¡ginal da rocha preservada.

6.1.2 Amostragem e Resultados Analíticos das Amostras de Solo

As amostragens de solo foram realizadas nos setores de risco
potencial como apresentado anteriormente, sendo os pontos de sondagem
apresentados no mapa da Figura 15.

Os resultados da primeira fase de amostragem e análise de solo säo
apresentados na Tabela 5.
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Tabela 5 - Resultados de concentração de compostos orgânicos no solo, la fase

de amostragem, OuUl994

ldentificação lntervalo

(m)

ST-06

ST-06

ST-07

ST-08

ST.1O

ST-10

ST-10

ST-12

ST-12

ST-13

ST-13

ST-14

PM-06

PM-08/ST-09

PM-08/ST-09

PM-08/ST-09

PM-0g/ST-11

PM-10

284

ll5
339

0.92

<0.10

o.1l-0.21

2.04

0.19-0.20

2.08

<0.10

3.06

8.0

4.6

220

221

253

<0.10

<0.10

1-2

2-3
1-2
1-2

5-6
10-'11

12-13

1-2
3-4
1-2

3-4
1-2

6-7
5-6

10- 11

13-14

13-14

13-14

0.7

0.66

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.{0

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

0.38

0.33

0.28

<0.10

<0.10

157

140

162

<0.10

<0.10

<0.10

0,43

<0.10

0.57

<0.10

0.75

1.9

1

101

75

82

<0.10

<0.10

11

299

131

0.24

<0.10

<0.10

0.61

<0.10

0.65

<0.10

1

2.6

0.96

87

85

114

<0.10

<0,10

<1.

<1.

<1.

<1.

<1

<1

226

<1

<1

<1

<l

<1.

<l

28

252

98

<l

<f

0

<1

t

<1

<1

Limite de Deteçåo 0,10 0,10 0,10 0,10

10260.2

0.11 13 2.5

0,01 0.01 0.01 0.01 0.01

As análises fuamrealizadas no SOLVAY S.A. laboratorios'

- Paramdrc nåo analisado

Padråo Hdand & pxa2o/o de matéria orgånica e 10olo de argila

os resultado iniciais da 1a fase de amostragem indicam que:

. Benzeno sua concentraçäo foi ma¡or que o Limite "1" nas

sondagens (sT-06 e 07) e d PM-08 situado nas Proximida{es. do

separ;dor àe solvente. Em 5T-06 (1-2m) e PM-08 (5-6m) a

concentraçäo máxima fo¡ respectivamente de 0,94 mg/kg e 0,38

mg/kg. em sr-oz (1-2m) a concentração máxima foi de 0,66 mg/kg;
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. Tolueno - sua concentração foi também maior que o Limite I do
padrão Holandês nas sondagens (5T-06 e 07) e PM-08 situados nas
imediações do poço de separação de solvente. Em 5T-06 (1-2m) e
PM-08 (5-6m) a concentração alcançou seu máximo,
respectivamente, 157 mg/kg e 101 mg/kg. Em ST-07 (1-2m) a
concentração foi 162 mg/kg. Tolueno foi também detectado em ST-
10, 12, 13,14 e PM-06 acima do Limite'S".

. Etilbenzeno - sua concentração foi também maior que o Limite I nas
sondagens (5T-06 e 07) e PM-08 s¡tuados nas imediações do poço
de separação de solvente. Em ST-07 (2-3m) e PM-08 (13-14m) a
concentração alcançou seu máximo, respectivamente, 299 mg/kg e
114 mg/kg. Em 5T-06 (1-2m) a concentração foi 162 mg/kg.
Etilbenzeno foi também detectado em ST-8, 10, 12,13, 14 e PM-06
acima do Limite S.

. Xileno - a concentração foi maior que o Limite I nas sondagens (ST-
06, 07 e ST-14) e PM-08 situado nas imediações do separador de
resina. A faixa de valores varia de acordo com o intervalo de
amostragem sem tendência definida como pôde ser observado em
5T-06 e PM-08. Em 5T-06 (1-2m) e PM-08 (13-14m) a concentração
alcançou seu máx¡mo, respectivamente, 284 mg/kg
(aproximadamente 57 vezes o Limite) e 253 mg/kg
(aproximadamente 50 vezes o Limite). Em ST-07 (1-2m) a
concentração foi 339 mg/kg (aproximadamente 69 vezes o Limite) e
em PM-06 (6-7m) foi I mg/kg. Etilbenzeno foi também detectado em
ST-13 e PM-06 acima do Limite Holandês T e em ST-08, 10 e 12
acima do Limite Holandês S.

. Butanol - foi detectado em ST-10 e PM-08 com concentrações
variando de 28 a 292 mglkg.

Os resultados da primeira fase de análises químicas de solo indicaram:

. Elevadas concentraçôes de BTEX na área do separador de resina;

. As concentrações de BTEX na área de Tancagem de Matérias
Primas (ST-14) e na área de descarga (ST-13) demandam maiores
investigações nesses locais.

Baseado nos resultados encontrados, com o objetivo de ratificaçäo dos
resultados, uma série de amostras de solo foi coletada e env¡ada para um
laboratório holandês para anál¡ses de compostos orgânicos (HIDRO
AMBIENTE 1994).

Os resultados dessa segunda fase ind¡caram:

.Tolueno - concentração acima do Limite I em PM-08 com uma
tendência de aumento do topo para a base, a 5-6m de profundidade (140
mg/kg) e a 13-14m de profundidade (2100 mg/kg).
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.Et¡lbenzeno - concentração acima do Limite I em PM-08 com uma
tendência de aumento do topo para a base, no intervalo de 3-4m ( 1 50
mg/kg) e entre 13-14m (7000 mg/kg). Em ST-14 a concentração é também
maior que o Limite I (33 mg/kg).

.Xileno - concentraçäo do Limite I em PM-08 revela uma tendência de
aumento do topo para a base, no intervalo 3-4m de profundidade (570
mg/kg) e no intervalo (13-1am) (21900 mg/kg). Em ST-14 a concentração é
também maior que o Limite I (275 mg/kg).

.Fenol - concentrações são maiores que o Limite T em PM-8, (3-4m de
profundidade), em PM-09, (10-1 1 e 14-15m de profundidade), em PM-15 (5-
6 e 10-1 lm de profundidade) e em ST-20, (5-6 e 13-14m de profundidade).
Em todas as outras amostras a concentração de Fenol é maior que o Limite
s.

Os resultados desta segunda fase de análises confìrmaram:

. Elevadas concentrações de TEX na área do separador de resina;

. Altas concentrações de etilbenzeno e x¡leno na área de tancagem de
matérias primas (ST-1 4);

. Ocorrência de fenol em todas as amostras. lsto é importante porque
este elemento não é utilizado no processo indushial e é um indicativo de
biodegrqdação dos contaminantes.

A Figura 23 apresenta seções transversais do perfil litológico com
sobreposição da isoconcentraçäo de compostos orgânicos na área do
separador de resina a part¡r dos quais os seguintes aspectos podem ser
observados:

.Tolueno, etilbenzeno e xileno têm concentraçÕes que tendem a
aumentar em profundidade, sendo as maiores concentrações localizadas
próximas ao nível da água subterrânea. A concentração está distribuída em
um raio de l0m da fonte (separador solvente).

.A concentração de fenol é maior na zona não saturada, onde ela é
também maior que o Limite T, por outro lado estão amplamente espalhados
tanto na zona vadosa como saturada com valores acima do Limite S.
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6.1.3 Hidrogeologia

Leitura dos Níveis de Água

A primeira leitura dos níveis de água dos poços de monitoramento foi
realizada em 10/10/94, essa leitura foi realizada em relaçäo à extremidade
superior do revestimento e então referenciada a cota arbitrária RN 100,00
correspondente a cota do piso da fábrica, como apresentado na Tabela 6
abaixo:

Tabela 6 - Medidas de nível de água em l0/OuU1994

PM P rof.
Total (m)

Cota do
poço (ml

Prof. NA (m) Cota NA (m)

PM-02
PM-03
PM.04
PM-05
PM-06

PM-07

PM-08

PM-09

PM-10

PM-11

PM-12

PM-13

PM-14

PM-15

I I,U

13,5
7,5
18,5
26,5
8.4

7.00

15.0

18.4

13.5

12.O

15.0

9.0

15.00

22.0

108.15
91 .75
111 .77
122.80
98.99

94.63

111.54

112.15

112.M

1 1 1.85

109.33

100.96

102.24

125.21

11.U
5.88
16.07
24.22
6.45

4.85

13.2

16.23

12.03

11.'l

14.46

9.1

13.46

21.22

96.31
85.97
95.7

98.58
92.54

89.78

98.34

95.92

100.01

100.75

94.87

91.86

88.78

103.99

Ensaios de Condutividade Hidráuf ica

Os resultados dos ensaios de condutividade hidráulica são
apresentados na Tabela 7.
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Tabela 7 - Ensaios de condutividade hidráulica

K (cmfs) lnte.valo têstado
(m)

Referênc¡a

sT-02

ST{4

sT{5

sI{6
sT- t5

ST-16

Maic/94

Maìcr'94

Maicr'94

Ma¡c/94

Out/94

OuU94

2.5 x '10-

1.2 x 10

2.9 x 10

7.1 x 10s

3.6 x 10j

8.6 x 106

0-3
o-2

o-2

o-2

0-2
o-2

Acima NA

Acima M
Acima NA

Ac¡ma NA

Ac¡ma NA

Acima NA

O valor médio de condut¡vidade hidráulica na zona não saturada fo¡ de
¡ -. ¿a-52,3 x 10-5 cm/s enquanto que na zona saturada tal valor foi de 2,6 x 10

cm/s, ou se¡a, os valores de condutividade indicam que a zona saturadacm/s, ou seja, os condutiv¡dade indicam que a zona saturada é
ligeiramente mais permeável que a náo saturada.

Sentido e Velocidade de Fluxo

A Figura 24 apresenta o comportamento das linhas equipotenc¡ais do
aquifero para 10110194, utilizando-se os dados da Tabela 6.

As principais consideraçôes em relação a tal superfície são:

Þ sentido geral do fluxo subterrâneo para Noroeste, no sentido do
Córrego lcaraí;

Þ localmente, como entre os poços PM-15 e PM-4 ocorre inflexáo
do sentido do fluxo para SO.

Pode-se ainda calcular a velocidade de fluxo subterrâneo aplicando-se
a Lei de Darcy:

VaP = - K'i/n'
Sendo:

K - valor médio de condut¡vidade hidrául¡ca

¡ - grad¡ente hidráulico

n" - porosidade do aquifero
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Então, os seguintes dados foram assumidos no cálculo da velocidade
de fluxo subterrâneo:

Þ condutividade hidráulica média na zona saturada de 2,6 x 10-5
cm/s,

Þ gradiente hidráulico (i) entre a principal fonte de coçtaminação e
o limite de propriedade a jusante é i= -6,7 x 10-'(OuU94) de
PM-08 até o limite Sul (próximo a PM-03);

Þ porosidade efetiva de 0,2 correspondente a areia fina síltica
argilosa.

A velocidade de fluxo 6 y= 12,6.10-5 x6,710110.2 = 2,8 m/ano (OuU94)
na área do separador de solvente.

Segundo os estudos de Cavalcante (1990), no perfil do manto de
alteraçåo de rochas cristalinas a condutividade hidráulica aumenta com a
profundidade até o cpntato com a rocha sä. Desta forma para valores de
condutiyidade de 10-5 cm/s nos níveis superiores pode-se òbter valores de
até 10-+ cm/s no contato com a rocha sã. Assim podemos considerar que a
velocidade de fluxo das águas subterrânea pode chegar a valores de aié 30
m/ano.

6.1.4 Resultados Analíticos das Amostras de Água

Com o objetivo de caracterizar a qualidade da água subterrânea local,
foi realizada uma campanha de coleta de amostras de água de cada poço de
monitoramento, do poço profundo, e em do¡s pontos do córrego lcaraí, um a
montante e outro a jusante. Foi realizada em OuU1994 uma campanha de
amostragem para analisar compostos orgânicos na água subterrânea.

O procedimento adotado nesta etapa foi regido pelo constante no Guia
de Preservação e Coleta de Amostras da CETESB, consistindo:

. Purga do Poço - retirada de 3 a 4 vezes o volume de água cont¡da
no poço, tem o objetivo de se eliminar a água cujas características
não såo as mesmas a da água da formação, devido a processos de
volat¡lização, oxidação e complexaçåo. Ut¡lizou-se um sistema de
bombas elétricas submersas e bailer de aço.. inox, que consiste em
um tubo com um sistema de válvula com 60mm de diâmetro. Para a
coleta no córrego foi utilizado um becker de plástico.

. Recuperaçáo do nível de água - após a purga, aguarda-se a
recuperação do nível de água do poço para se efetuar a coleta.

. Coleta de amostras e determinaçÕes rn slÍu .' Os parâmetros físicos
químicos pH, Eh e Condutividade Elétrica foram determinados
através de equipamentos digitais de campo da marca DIGIMED.

¡ Preservaçäo de amostras - as amostras destinadas para análises
de orgânicos foram refrigeradas a 5oC e preservadas com HCl.

Os resultados das determinaçÕes rn srfu são apresentados na Tabela 8.



Tabela I - Resultados das Determinaçöes ,n sif¿r

Poço Prof. Aspecto

NA(m)

pH Eh (mV) CE (r'

S/cm)

'18/10/94 8.94 turbldo Qulmlco 5.36 121

10/02/95 7.53 turbido Ouím¡co 5.77 59
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PM-02 - 18/10/94 ll.8rr tu¡bldo 5.18 271

18110194 5.88 turb¡do 5.26 96

18/10/94 16.07 turbldo 6.15 172

18/10/9,1 24,22 turbldo 6.38 136

18/10/94 6.45 tu¡bido
t0/02'/95 5.58 turbido

Qufmlco 5.74 t85 220

Qufmlco 5,85 1A7 139.4

18/10/94 4.85 turb¡do 5.69 156

'18110194 13.2 turbldo Qufmlco

10/0295 '10.85 tu.b¡do Qu¡mlco 9.94 l0
1A|1OI94 16.23 Turb¡do Qu¡mico 5.3 177

10102195 15.77 turbldo nênhum 5.4 141

74

4
PM-10 l8/'10/S4 12.03 Turb¡do 5_41 21A

18/10/94 11.1 Turb¡do 6.29 l-91

PM-12 '18/'10/94 14.46 Turbldo 5.91 217 tl9
PM-13 1811U94 9.1 Turbido 5.9 205 121

PM-14 18/10/94 13.46 Turbido 4.95 tgl 1r0

PM-15 18/10/94 21,22 Turbldo
'10/0295 22.36 turbldo

nênhum 6,35 270

Qufm¡co 5.52 12O

120

44

14110194 - turb¡do 6.79 A2

l8tl0/94 - turbldo Essoto 6.2 58

'Parâme(rcs ln silu não ñedklos devklo à dparente alta concentração de co¡nposlos orgêniros.

Os resultados analít¡cos são apresentados na Tabela 9, sendo
comparados aos padrões holandeses de qualidade ambiental de água
subterrânea porque inexistiam padrôes nacionais similares.
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Essas elevadas concentrações são decorrência da existência de fase
livre sobre o lençol freático que gera uma fase dissolvida de elevadas
concentrações.

A Figura 25 ilustra a distribuiçäo em planta dos poços de
monitoramento e os resultados analíticos em 10/1994 e 0211995.

O cenário apresentado resultou na tomada de decisão para a execuçåo
de uma investigaçäo detalhada, cujos resultados serão apresentados ños
¡tens subseqüentes.

6.2 lnvestigação Detalhada da Área de Estudo

6.2.1 lnvestigação lndireta com GPR

Nos trabalhos de investigação indireta foi utilizada a técnica de
investigação geofísica através de perfis com Georadar - GPR (Ground
Penetration Radar), tendo por objetivo a identificação da ocorrência de fase
livre de contaminantes - hidrocarbonetos aromáticos - na área do separador
de solventes.

Os serviços geofísicos com Georadar foram realizados pela empresa
Geopesquisa lnvestigações Geológicas S/C Ltda.

Descrição dos Serviços Realizados

O levantamento foi realizado no setor do Separador da área industrial,
através da execuçäo de 29 (vinte e nove) perfis, com antena de 100 Mhz,
disposto em torno do poço de monitoramento PM-8, conforme apresentado
no Mapa 1 (Anexo lll)

Os perfis GPR foram executados em uma malha ortogonal, tendo como
centro p PM-8, sendo 8(olto) perfis com sentido N-S, 11 (onze) S-N e
1O(dez) E-W.

Os resultados foram processados utilizando-se o software GRADIX
1.06 da lnterpex, objetivando destacar o nível de água local e a ocorrência
de fase livre de contaminantes infiltrados. Na interpretação dos dados
tomou-se como pressuposto básico a descrição geológica e leitura de
profundidade de nÍvel de água e espessura da fase livre efetuada no PM-8,
executada no mesmo dia do levantamento geofísico.

O levantamento resultou em seções com profundidades de alcance de
investigaçäo com aproximadamente 15m, com velocidade de propagação de
60m/ns.

Os levantamentos executados no sentido E-W foram descartados por
apresentarem forte interferência eletromagnética, nåo sendo possível a
filtragem das interferências.

Dos perfis executados, foram selecionados 12 nos quais caracteriza-se
a provável ocorrência espacial da fase livre no subsolo, sendo a disposição
desta ocorrência apresentada no Anexo lll.
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Os perfis selecionados para processamento e interpretação são
apresentados no Anexo lll.

Resultados Obtidos

A interpretação de dados teve como objetivo salientar o refletor (efeito)
originado pela ocorrência do nível de água e as atenuações e/ou
interferências causadas pelos compostos orgân¡cos no subsolo.

Dos perfis executados/interpretados, 7(sete) apresentam fortes
atenuações na superfície do refletor do nível de água, sendo interpretados
como ocorrência de fase livre sobrenadante.

Foi identificada e interpretada a ocorrência de fase livre de compostos
orgânicos com espessura de até 2,5m (perfil W-2), em uma área com
aproximadamente 85m' em torno do PM-S. A geometria da ocorrência do
sobrenadante em mapa sugere uma dispersåo do contaminante com
direção preferencial para SO, com localização do ponto de infiltração a
montante do PM-8, sentido NE

A interpretação da ocorrência de fase livre de contam¡nante no subsolo
é apresentada, no Anexo lll

6.2.2 Resultados Analíticos das Amostragens de Vapores

OL dispositivos coletores de gases foram dispostos na área do
separador em uma disposição de malha de pontos regular como já ilustrado
no item 5.3.

Os resultados da deteção de vapores no solo são mostrados na Tabela
11.

A representaçäo das linhas de isoconcentraçÕes para Benzeno,
Tolueno e Etilbenzeno é apresentada respectivamente nas Figuras 26,27, e
28.

Tabela 1l - Resultados de deteção de vapores no solo (ppm) por

Tolueno

GD-1
GD-2
GD-3
GD-4
GD-5
GD€
GD-7
GD-8
GD.9
GD-10
GD-11
GD.12
GD-13

tubos de difusão em 19/08/94

Obs. ( - ) = abaixo do l¡mite de deteção de 10 ppm
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Figura 26 - lsoconcentração de Etilbenzeno no solo - Agosto 1994

LEGENDA
o Ponoo de tê¡tur¡

- - 
lsoconcêntração {Þpm)

aaa aa

. .:2::--=t.--Æ=:{

"'æ -'--:¿:---- ! 
-| 

\\'\\-
Figu'a 27 - lsoconcentração de Benzeno no solo - Agosto 1994

As Figuras 26,27 e 28 mostram que o comportamento dos vapores no
solo é muito similar para todos os compostos, exceto para valores de
concentração que alcançam níveis maiores que 500 ppm para Tolueno e
Etilbenzeno em GD-s e GD-8 em contraposição a máxima concentração de
50 ppm para Benzeno. A pluma de vapores de solo tem um formato oval
com aproximadamente 10m (L-O) x 32m (N-S) centrado no ^separador de
resina, sendo que a projeção em superfície da área tem 320 m'.
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Figura 28 - lsoconcentração de Tolueno no solo - Agostol994



6.2.3 Fase Livre Sobrenadante

Quandoovolumedehidrocarbonetogeradoporumderramamentoou
uut"rãr'tôã qian¿è o Uàstante para vencei as forças ¡nterst¡ciais e alcançar
;;;ä';ã*ãàä, há-t f;maéa'o de uma camadã sobrenadante na franja
äõiäioäi"nø'tre¿t¡co ¿enominada fase líquida não aquosa leve ou fase
livre menos densa que a água.

Um das características principais é que a espessura (aparente) da

camadasobrenadantenumpoçodemonitoramentoébemmalorquea
ããö"lir*-ir"ìii n" ørtàcdo.'A literatura menciona que normalmen\e^ 3
;;ñ;;; äoãiânie ã ¿é'z a 4 vezes a espessura real (TESTA 1993;

rËrren 1gg2), mas esta relação depende da litologia, da denstdade do
produto e de outros fatores.

A esoessura aparente de 153cm foi medida em PM-8 por meio de um

medidor db interfacé de óleo/água no dia 10/02/95, ou se¡a,_a espessura real

de hidrocarboneto na formação pode ser estlmada êfiÌ '/q Qâ espes.sura

ãoarente (40cm) consideranàò-se 
'a litologia constituída por areia. fina siltico

a'rgilosa, òu sejä, quanto menor a granulometria e permeablllda6e' malor a
Oiãòrèpãncia ehtie'espessuá-reàl"e aparente, em razáo da maior franja
capilar.

AFigura29apresentaomodeloconceitualdocenárioambientalda
ârea.

O volume de solo saturado de hidrocarboneto como fase livre

soUreña¿ante 
'-fo¡ - 

cãlòutaOð estimativamente baseado nos seguintes
pressupostos:

ÞAfaselivretemcomofonteoseparadorderesinaeafaselivre- 
"iiãi¡ã 

iupostãmènte distribuída ao seu redor num raio de 10m'

ãuã fõ¡ est¡mado com base no levantamento de compostos
üõuteis preseniés no solo, -sendo 

adotado o raio menor do

elipdðiã"i-'"ádó-peta p.rojeção em superfície da distribuiçäo de

vaþores orgânicos no solo;

Þ Admitiu-se que a espessura média.defase livre na formação em

toda a área cirðunicrita no raio de 10m do separador era de

40cm, de forma que fosse compensad.a a'ma¡or espessura oa

cãmàäa na fonte è adelgaçamento nas bordas;

Þ A porosidade efetiva do solo foi e.stimada em 0'20 para.solo de

alt'eração arenôso fìno siltico arg.ilo l tollln{o-se por.blase os

üärorèitipicoJ ãþiesentados por-Wl EDEMEI ER ef a/ 1 995 ;

Os oressupostos foram admitidos pelo bom sendo com o objetivo, de
simnlificar e faiilitar os cálculos de volume de fase l¡vre no suÞsolo. vale
i#Ë;;;;;"'-ðä'iao"J-oiêponíveis referem-se apenas um poço 

-de
monitoraniento. Os demais dados de suporte provëm de lnvesllgaçoes
indiretas.
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Assim sendo, os cálculos foram procedidos utilizando-se fórmulas
triviais de volumes de sólidos como apresentado abaixo:

a) Cálculo do volume de solo saturado pela fase livre (V""¡)

Vssfl=TIxR2xhtt
Onde:

R = raio menor do elipsó¡de formado pela área de ocorrência de fase livre;

hrm = espessura da camada de fase livre na formação.

Resolvendo a equação:

Vssr = ?r X R2 x hL= 3,14x102 x0,4 = 125,6 m3

b) Cálculo do volume de hidrocarboneto no solo saturado como fase
livre (Vr)

V1¡= Vs5nX fìe

Onde:

VssÍt = volume de solo saturado com fase l¡vre (m3);

Ne = porosidade efetiva do solo.

' Resolvendo a equação:

Vr= Vssnx ne= 125,6 x0,2 = 25,1 m3 ou 25.100 L

Esses 25.100L representam o volume total de hidrocarboneto
acumulado sobre a franja capilar e/ou superfície do lençol freático na
forma de fase livre.

TESTA 1993 afirma que através de técnicas convencionais de
extraçåo de hidrocarbonetos como o bombeamento de água e
utilização de skimmers para realizaçåo de bombeamento duplo
apresenta uma eficácia de operação de até 30% do total de
hidrocarboneto acumulado no subsolo como fase livre, existindo a
possibilidade de melhor performance quando são utilizadas técnicas de
indução de vácuo (slurping) ou introduçåo de valores (spargtng). Entre
os principais fatores que podem afetar o desempenho da recuperação
de hidrocarbonetos do subsolo, o autor cita a permeabilidade,
viscosidade, quantidade de hidrocarboneto res¡dual, distribuição em
área da fase livre e presença de estruturas enterradas e superfìciais.

6.3 lntervençäo na Área do Separador

6.3.1 lnstalação de Poços de monitoramento e Extração

Tendo em vista que os trabalhos de diagnóstico ambiental apontaram
para um severo cenário de elevadas concentrações de compostos orgânicos
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do aquífero com uma camada espessa de produto na forma de fase livre na
área do separador. Dessa forma, foram tomadas açöes de intervenÇäo cuio
objetivo foi reduzir o volume de fase livre, sendo i¡ue primeiro paslo foi'a
construção de 04 poços de monitoramento e 01 poço de extração.

A locação do poço de extração e dos poços de monitoramento é
apresentada na Figura 21 .

A Tabela 12 abaixo apresenta um resumo das características técnicas
e construtivas dos poços construídos.

Tabela 12 - Características construtivas dos poços construídos na área do
separador

O poço de extração PB-1 foi construído utilizando-se a tecnologia de
perfuração à seco com uma sonda mecânica acoplada a trado oco chamada
de hollow stem auger. As grandes vantagens dessa teqnologia em relação
às técnicas tradicionais de construção de poços de monitoramento
repousam no fato de que a perfuração com trado ôco nâo utilizada água
como fluido de perfuração, apresenta um desempenho ou produtividade
muito maior e permite a coleta de amostras indeformadas que resulta numa
melhor qualidade construtiva do poço o que é primord¡al em poços aplicados
a remediaçáo.

Dessa foram tem-se a garantia da qualidade do poço de extração o que
implica numa maior taxa de extração de fase livre do aquífero tanto devido a
maior eficiência física do poço como também por evitar a dissolução do
produto devido a adição de água durante a perfuração.

6.3-2 Amostragem e Análise Quimica de Solo.

Durante a construçåo dos poços de monitoramento foram coletadas
amostras de solo para verificação do comportamento da concentração dos
contaminantes em profundidade.

to Data Método

Perfuração

Cota
(m)

Dlâm.

(pol)

Materlal

Reveslfiltros
Prof.
(m)

Seção

flltrantê

lm)

Nível do

água*
(m)

L¡tologia
principal

PB-1 23t9/97 Trado

mecánico

111,67 4" Aço
gal\¡¿nizado

20 12 Solo reÊ¡dual

silte arenoGo

roxo

PM-16 07n97 Trado

manual

111,78 Aço
galvanizado

14,6 4 12,10 Solo res¡dual

silte arenoso

roxo

PM-17 ognt97 Trado

manual

111.83 2', Aço
galvanizado

13.1 4 11,79 Solo res¡dual

silte arenoso

roxo

PM- 18 25nt97 Trado

manual

1 '1 1,18 2', Aço
gahranizado

14,7 4 13,00 Solo res¡dual

silte arenoso

roxo

PM-19 06/8/97 Trado

manual

111,18 Aço
galvanizado

ß,4 4 13,00 Solo res¡dual

silte arenoso

roxo



Os parâmetros analisados foram os seguintes:
. BTEX;

. Fenol;

. Cresol;

. Matéria orgânica;

.Teor de argila.

Foram coletadas 03 amostras por furo a2,3 e 13m de profundidade,
sendo que os resultados das análíses químicas de solo sâo apresentadas na
Tabela 13.

A interpretação dos resultados indica que o solo apresenta elevadas
concentrações de Etilbenzeno, Tolueno e Xileno em PM-16 e PB-1 ,

notadamente em amostras coletadas a ma¡ores profundidades, chegando as
concentrações atingir até 7.000 vezes o Limite ldo Padrão Holandês em PB-
1 em amostra retirada a 8m de profundidade.
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Os resultados denotam que ocorrem elevadas concentrações de BTEX,
princ¡palmente de Xileno em todos os poços amostrados. As ôoncentrações
såo especialmente altas 9m PM-8, PM-16 e PB-1 com valores até 2000
vezes maiores que o Limite lem PM-8. Tais níveis extremos de
concentração são decorrência da presença de fase livre nesses poços,
notadamente em PM-8. Os poços PM-17; 18 e 19 apresentam ménóres
concentraçÕes, pois estão localizados na perifer¡a, ou mesmo fora, da área
de ocorrência de fase livre.

6.3.5 lnstalação e Operação de Sistema Duplo de Bombeamento

Descrição dos Equipamentos Utilizados

Com o objetivo de promover a extração de LNAPL existente sobre a
superfície do lençol freático foi procedida á instalação de um sistema duplo
de bombeamento pneumático para extração de hidiocarbonetos. O sisteina
instalado é um HW-250-SOS-4 com HWSO (Hig¡, Water Shut Off-sensor de
nível de áSqq e TFSO (Iank Full Shut Qff-sensor de tanque cheio) fabrícado
pela Clean Environment Equipments.

A Figura 31 apresenta uma visäo geral do sistema de bombeamento
duplo instalado.

O sistema HW250/SOS é um sistema completo, automático, para a
recuperação de hidrocarboneto e água, que reduz a espessura da camada
de hidrocarbonetos sobrenadantes á uma fina película, menor que 0,25mm,
a profundidades de até 76m. Este sistema possui dispositivos de segurança
e. proteção, tal como o Sensor de Tanque Cheio (IFSO), que desliga todo o
s¡stema q¡.rando o tambor de produto recuperado se eñche, e o Sênsor de
Nível de Agua (HWSO), que desl¡ga temporariamente a bomba de produto
para prevenir que esta bombeie água para o tanque de produto, na tripótese
do nível de água do poço se elevar e encobrir a captação do skimmer.

O sistema é composto por um skimmer seletivo de óleo/água (SOS-
2P), Figura 32, uma ¡oinna ¿è bexiga (btadder pump), Figura 33,-que ieva o
hidrocarboneto coletado até a superfície, uma Auto Pumþ (AP-4/BL), Figura
34, que bombeia a água até a superfície, um painel de controle com os
temporizadores, os sensores de tanque cheio e nível de água, todos
contidos numa caixa de segurança, além de mangueiras e conexões.

A AP-4/BL (Auto Pump) é uma bomba pneumática de água de
captaçåo inferior que tem como objetivo principal o rebaixamento do nível de
água do poço para a formaçáo de um cone de rebaixamento que aumenta a
razâo de extraçâo de hidrocarboneto.
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Figura 31 - llustração do eqû¡pamento de bombeamento duplo (H¡drocasrtoneto/Agua), modelo
HW/25O/SOSi-4
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Figura 32 - llustração de skimmer ativo seletivo de óleo e água
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A operação do sistema inicia-se quando a bomba de rebaixamento
(Auto Púmp\ 'é acionada e desligada 

' através de um sensor de nível
iocalizado rio inter¡or do poço. Quanîo o nível de água está acima do sensor
pneumático de nível, ob ðontroladores lógicos pneumáticos autorizam o
bnvio de ar comprimido para a Auto Pumþ, conlorme a bomba se enche,
uma bóia interna sobe, eirtrando em contato com um'gat¡lho" localizado na
parte superior da bomba, o qual está ligado a uma alavanca mecânìca que
bimultanêamente abre a válvula de entrada de ar comprimido e fecha a
válvula de exaustão do ar contido no corpo da bomba. Conseqüentemente, a
pressáo cresce no interior da bomba e desloca o líquido coletado para
superfície, através de uma válvula de descarga.

Com o prosseguimento do ciclo de descarga, a bóia interna desce e.,

antes que a bombã se esvazie completamente, a bóia aciona o "gatilho'
inferior'que aciona novamente a alavánca mecâni-ca, fechando a entrada de
ar compiimido e abrindo a válvula de exaustão. O ar pressurizado é entáo
expelido e a bomba passa a ser capaz de se encher mais uma vez, iniciando
um novo ciclo.

Como resultado, forma-se um cone de depressão que induz a fase livre
sobrenadante da periferia do cone para seu interior.

Os controladores pneumáticos possuem temporizadores ajustáveis que
oermitem a escolha dô tempo em que a bomba de produto tipo bexiga
ittaddeÒ ficará acionada e d'esligada. Quando o timer-eslâ na posição On
èycle, ci ar comprimido é introduzido na bomba, fazendo com que a
manciueira internà se retraia. Durante o ciclo Off, o ar mandado para a
Blad-der,é çortado, fazendo com que a mangueira se expanda, bombeando o
produto coietado pelo skr''ømer.

O skimmer é posicionado no interior do poço e sua bóia de captação
acompanha a variäçáo do nível de água até o. limite de seu curso. O
hidroöarboneto aderitra o sk¡mmer através da tela da bóia de captação'
sendo coletado pela tela hidrofóbica oleofílica no interior da bóia e conduzido
para uma manqueira flexível, sendo então trazido a superfície pela bomba
'bladder alé o tãmbor de armazenamento de produto.

Quando o ar comprimido é introduzido novamente, a mangueira interna
da bomba se retrai, bdmbeando o hidrocarboneto contido na bomba para o
tambor de armazenamento na superfície. Este processo se repete
automaticamente com uma freqüência determinada pela setagem dos
timers.

Ao ser atingido o nível máximo de. estocagem no tambor, um dos dois
sensores do Tan\ Futt Shut O¡T automaticamentê desliga todo o sistema, até
oue seia reiniciado manualmente, voltando ao seu funcionamento normal.
H¡esmd se o nível de água no poço se elevar, encobr¡ndo o ponto de
caotacão na bóia. a bombã de proðut-o será desligado automaticamente pelo
Hiþh Water Shut Off , até que o nivel de água volte aos limites de ação do
skimmer.

O orande diferencial HW/250/SOS-4 é a versatilidade e facilidade de
operaçåó e a boa eficiência na extraçåo de fases livres- Outro ponto
iriportänte é a ausência de risco de explosáo uma vez que todo o. sistema
de' bombeamento tem como forÇa motiiz a pressäo pneumática, inclusive
todos os controladores lógicos qúe acionam e desligam as bombas.
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Procedimento de lnstalação do Sistema

A Figura 35 apresenta um fluxograma do procedimento ideal para a
instalação do sistema de bombeamento.

A seqüência de atividades proposta foi adotada parc¡alme.nte com o
objetivo dé evitar a formaçäo de bolsões residuais de contaminantes no
soío. Tal seqúência deve sér iniciada pela instalação do skimmer alivo sem
a bomba de'água para reduzir ao máiimo a espessura da fase livre sem a
necessidade de fórmação de cone de rebaixamento, a seguir instala-se
bomba de áqua em co-niunto com o skimmer. A bomba de água deve ser
posicionadaó mais profúndo possível e deve ser ajustada parâ provocar um
iebaixamento iniciai de 0,5ni. O sk¡mmer é posicionado nesse nível e o
volume de hidrocarboneto recuperado deve sdr medido periodicamente' No
momento em que haver reduçãb das taxas de recuperaçäo ou intermitência
na recuperaçåo, o nível de água deverá ser rebaixado mais 0,5m. o
processó então entra num ciclo evolutivo com rebaixamento .grada.tivo do
irível de água até atingir um nível de recuperação de produto insignificante
ou for atingido o limite operacional do poço.

Um dos principais fatores técnicos lim¡tantes a adoção total. do
procedimento icieal é a probabilidade de ocorrência de problemas técnicos
iros equipamentos. No iaso especifico deste trabalho o maior entrave foi a
impossibitidade de um monitòramento diário do sistema de extração,
principalmente durante os momentos imediatamente posteriores a
instalação do sistema.
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Figura 35 - Fluxograma do proced¡mento adotado para a instalação do s¡stema de

bombeamento



lnstalação de Sistema Passivo de Extração

Os PM-8 e PM-16 apresentavam uma espessa lâmina de fase livre

r>1ocml, sendo esses poçãJãe 2" de diâmetro seria possível a instala_çáo

à'"';ËiJ,ï,ã;tïo ãè-oo?ntidá*ento pois este necessita'de pelo menos 4" de

äiâ;;ñ;.'Rãõir, ô-oojetivõ-àã utìti2açao do sistema pa-ssiv.o foi reduzir,a

äiäJ;;"';;"'fa;" -iiv;e- de hidroðarboneto nos referidos poços de

monitoramento.

Tal sistema consistiu de um coletor (gkiqtmÇÒ passivo de-extraçäo de

niO roiirUäñàìör Oenom¡ñã¿ï OË SôS--)Þ iabricado iela Clean Environment

Equipments lnc.

Esse equipamento tem seu funcionamento. baseado na dinâmica

naturãioã ùïitãro, o, s"Ë,'oðotìe extrâçao.do hidrocarboneto de acordo

Ëð* ãnùioìäìuoL'por gráù'dããé, Ao triOrcicarboneto contido nos interstícios

ã;"';ñ'p;;ã--o iriter¡ór-dJ pôco de monitoramento' Dessa forma' a

;JcuiËäçã;';o'i 
"tiã 

ii.t".ã è mais lente e. pontual de oue com o sistema

ativo, a vantagem " 
o .ãiìäi 

-"ü.io ò;"ì""¡ónát e menòr probalidade. de

öåiãcaä àË ïäåo ,"-"¡duaið oëv¡ãJã vaiiaçäo dos níveis de ásua durante a

remed iação.

A Figura 36 apresenta uma ilustraçáo do SOS-2P'

O modo de operação do skimmer passivo consiste de seu

oos¡ciãnarñênio ñò ¡nter¡oiib poço até que ä metade da sua faixa de

fiü;å;'ä;Ëìä iåä.iiäãäã nã-süp.jrticié dä tamina de oroduto. A corda de
q,,nnrte é então t¡xaoa nä Ëitt"tñi,jåãJ¿ïpoçó, mant'enoo o skimmer.na

ii5ti,ìã¡irãä'ä;.äËjä Äiãíà ðe ;ãp1ãçáo äcémpanna a variação do nível

ã;'#;;;i¿ õ-liniite Ue seu curso.'O hidrocarbbneto adentra o skim.mer

äi¡."iËËiå'Ëlä ää"bî¡ä-6" åptaõão, ien¿o cotetado peta tela hidrofóbica

oleofítica no interior da bbìi;ioñãu:¡ãã por uma marigueira flexível até o

reservatório transParente'

O esvaziamento do skimmer é manual e realizado mediante sua

retiradJa ãõ'öãcã äãren"é"r'äö'i"r"rvatório por uma válvula locali?Fda em

;;ä-¡;;;.'ö skimmer'-;tão 
-é 

reposicionado no poço até novo

monitoramento.

O skimmer utilizado tem capacidade de armazenamento de 0'9L e é

""p"i¿ä"i"¿ùiiiä 
c"maua sóËréñãoánte até..uma película <= 0'2Q1mt

Ãlãim como, os demais eqiìpamentos d,e remediação o skimmer pa:,slYo-9

;ìñ;üriã;'ã'";aieiiäis rãdÈientes a açäo dos contaminantes presentes no

aqüífero.

O equipamento foi utilizado alternadamente-. nos poços !e
monitoramento qr" po..L-àt-iãsi l¡u'e (PlU-! I PM-16) e posteriormente

também na fase inicial de bombeamento em Pts-1 '
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Operação e Monitoramento do Sistema

A ooeracäo do sistema foi realizada por etapas como pode ser
observadö pelö histórico apresentado a seguir:

Quadro 5 - Histórico da Operação e Monitoramento do Sistema

arefa executada
fase l¡vre com s

de fase livre

o monitoramento do sistema consistiu do monitoramento dos níveis de
aoua ã då fase livre dos poÇos, das concentrações de contaminantes na

ãð;ä ;rËt"¡¡ã;a ä ã¡ñ¿ã tãiieaí¡zaco o controte'de hidrocarboneto retirado
e disposto em tambores.

osensordeníveldeáguadosistemadebombeamentofoiposicionado
oara manter constante a pófundidade do nível de água em l3'5m' o que

iesultou numa vazâo de bómbeamento de 90L/h.

O monitoramento dos níveis de água e de sobrenadante dos poços de

mon¡tãrä.ãåàìö tÞfr¡-e eÞM-tO), e do cóntrole de hidrocarboneto extraído de
pe-ì e disoostb em tamboreS foi realizado, em média, duas vezes por

iJränã. öi*r-ùttãäosã"is" monitoramento säo apresentados nas Tabelas
15,16 e 17.

Alternadamente foi utilizado um skimmer do tipo passivo para redução
da esoessura de fase livre nos PM-8 em PM-16, uma vez que estes por

ter"r'ãiãmètio de 2" näo admitem bombeamento duplo



Tabela 15 - Monitoramento de PM-8 e

NP - nfveldo Produto NA- nlvel de água FL - espessuaa da fâse llvre (NP-NA)

00
0,0
4,5
7,8
8,5

13,5

14,5

15,0
15,5
16,0
16,0
16,0
1ô,0
1ô0
16,0
16,5
1ô,ô
11,4
1ø.2
1A2
18,7
18,7
18,7
'tø,7

18,7
1A7
18,7
19,0
195
1S,5
19,5
195
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
1S,9
20,2
20,8
21,2
21,4
217
22,O

22,6
22,ø
22,8

21.1
236
23,9

Dados destacados em azuì índicam que a bomba de água estava funcionando naquela data



A utilização do skimmer passivo para redução da espessura da fase
l¡vre em poços de 2" Ø se mostrou eficaz uma vez que a espessura de fase
livre refletiu um adelgaçamento da ordem de 10 ve/es quanho da operação
do skimmer passivo por períodos prolongados, ou seja,'a espessurä variou
de 30-50cm a 3-5 cm após a utilização d-o skimmer nás condições descritas
abaixo.

O skimmer era alternadamente operado nos PM-8 e PM-16; quando a
recuperaçåo de produto reduzia-se a menos de 0,2Usemana, por èxemplo,em PM-8, o equipamento era transferido para PM-1b e ass¡ni
sucessivamente. Dessa forma, era imposto um peiíodo de recuperaçäo no
qual ocorria a recomposição da espedsura da lâmina de fase livre nö poço
de monitoramento.

..Assim, pode-se dizer que a eficácia do skimmer passivo é
condicionada a sua utilização ininterrupta durante um longo þeríodo de
temp_o para que a fase livre de produto leve seja lentamente èxtraída do
aqüífero. No caso específìco, seria necessária a-utilização de um skimmer
passivo por poço para atingir esse objet¡vo.

Um aspecto técnico limitante é que o skimmer passivo, apesar de
possuir uma faixa útil de trabalho de aproximadamente 30 cm, vide Fiqura
36, ele pode apresentar períodos inoperäntes pelas seguintes rázÕes:

variaçáo do nível de água maior que 30cm por causas naturais,
ou seja, aumento da recarga/descarga do aqüífero;
variação momentânea da profundidade da interface
água/produto devido devido ao efeito "s/ug" causado pela
introdução do skimmer do poço;

caso a lâmina de produto seja espessa (>30cm), a sua extraçáo
pelo skimmer resultará na elevação do nível de água devidoao
alívio da carga, o que poderá gerar uma condição em que o
nível de água ultrapasse o ponto de captaçãò superiór do
skimmer.

Dessa forma, foi adotada a precauçäo de posicionar o ponto inferior de
captação do skimmer na profundidade equivalente ao ponto localizado
exatamente na metade da lâmina de produto.

As Figuras 37 A e B e Figuras 38 A e B ilustram.p comportamento da
recuperação de produto e var¡ação da espessura da fase livre ao longo do
tempo, respectivamente para PM-8 e PM-16.
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Tabela 16 - Monitoramento de PB-1 e pré instalação do sistema de extração
PB-1

atlva?NP (m) NA (m' tL(cm)

21t11197

ogn2t97

17t12ß7

30/1/98

06/02l98

2APJ9ø

03/03/98

06/03/98

09/03Æa

10/03/98

121út9A

16/3/98

2013t98

24t3t9B

26/03ß0

31/03/98

06/04/98

12,6

r2,58

12,9

12,47

13,91

'13,4

3 ¡03

1,455

11,83

13.4

13,76

1,735

1,4,07

'141

14.05

13.99

13 g1

12,6

12,54

12,9

12,87

13,93

13,45

l3 445

11 451

t1 a35
'13,4

13,9

12,72

11,75

1427

14,48

14,5ð

0

0

0

0

2

5

0,2

0,5

0

14

1,5

20

a3

59

Sim

Siñ
Sim

Sim

Sim

Sir¡

Sim

Sim

Sim

Sim

A.espessura de lâmina de fase livre em PB-'l apresentou seguinte
comportamento durante o período pré-instalação do sistema dupio de
bombeamento:

Þ a formação de fase livre em PB-1 levou aproximadamente 4
meses, da sua construçâo até que o bombeamento fosse
iniciado;

Þ o bombeamento de PB-1, 2hldia, foi iniciado em 26/01/98 e em
30/1/98, havia de formado uma lâmina de 2cm de espessura;

Þ o bombeamento de PB-1 , 2hldia, foi mantido de forma
intermitente alé 2013198, quando passou a ser em regime
24hldia

Þ em 15/3/98, já tinham sido instalados 03 poços de infìltração da
água bombeada;

Þ no período de2OI3l98 até 06/4/98, a lâmina ile fase livre em PB-
1 apresentou notável espessamento causado pelo efeito do
bombeamento de gerou uma diferença de potencial suficiente

. para induzir um fluxo maior de produto para o poço, e aux¡l¡ado
pela infiltraçáo de água na zona näo saturada que mobilizou
contaminantes na zona näo saturada, além de aumentar o
gradiente hidráulico;

Þ durante o período ac¡ma refer¡do foi utilizado um skimmer
passivo para extração de produto;

Þ o skimmer ativo não fora ainda utilizado pois estava sendo
planejado o início do bombeamento num regime de 24hldia.

O bombeamento do PB-1 deveria ter sido realizado, desde o início,
num regime 24hldia, para minimizar variações bruscas do nível da interface
produto/água. Na pratica o que ocorreu foi um problema de inviabilizada
técnica e econômica para tal uma vez que or¡g¡nálmente a água bombeada
seria destinada à Estaçáo de Tratamento de Efluentes lndustriais, o que
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ocorreu é q.ue o. volume de água gerado diariamente teria que ser levado até
a ETE ou através de tubulação ou armazenada em tamborés para depois ser
levada até a estaçäo. As dúas opções se mostraram inviáveis técniiamente
e economicamente para a industria. Dessa forma foi necessário inovar e
criar uma alternativa viável para tal, que foi a instalaçåo da rede de poÇos
de infiltração a qual permitiu a operaçáo do sistema núm regime Ce Z¿fil¿¡ä e
rncrementou sens¡velmente os níveis de recuperação de produto.

O monitoramento do nível de água e da fase livre, após a instalaÇão do
sistema de bombeamento duplo, nåõ foi realizada periodicamente em pB-1,
pois o espaço anelar remanescente do tubo de'revestimento de 4"Ø sé
mostrou insuficiente para a ¡ntrodução da sonda do medidor de interface (+-
1"Ø). Atualmente, esse problema- é contornável, pois já existem sondäs
menores, porém naquela época seria necessário construir-se um novo poço
de maior diâmetro, o que sèria inviável economicamente.

_ A Figura 394 e 398 ilustram respectivamente a variaçäo do nivel de
áSu? g produto em PB-1, bem como õ comportamento da iecuperaçåo de
produto ao longo do tempo.

Tabela 17- Monitoramento do volume de produto extraído de pB-i

O produto extraído do aqtiífero era armazenado em tambores de 220L,
no qual eram realizadas medidas da espessura da fase livre. Assim que o
tambor era cheio este era liberado para destinaçäo adequada.
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O cálculo do volume de fase livre dentro do tambor foi realizado em
funçåo da espessura da fase livre no seu interior:

Volume do Tambor (V)= 220 t-

Altura do Tambor (Ht)= 90 cm

Espessura da Låmina de Produto no Tambor (Fl-'{)= y¿¡or ..0'Oo
Volume de Produto no Tambor (Ver) = ?

V ¡Ht= 229¡ ¡ ggcm = 2,4 Ucmi assim a volume de produto do tambor era cãlculado
da seguinte forma:

V = Fh x 2,4 Ucm

O sistema duplo de extração ficou instalado em PB-1 por 187 d¡as,
esteve operacional em 146 dias e em manutenção por 41 dias. O volume
total de produto retirado do aqüífero foi 430,51 em 146 dias operacionais o
que se traduz numa razão média de 2,95L extraídos por dia. Desses 430,5L,
420,6L foram extraídos com bombeamento duplo (água/ar) e o restante com
bombeamento de água e skimmer passivo. Esse resultado pode ser
considerado como satisfatório se analisado pelo viés de baixa mobilidade da
contaminação no aqüífero devido a baixa permeabilidade e reduzido
gradiente hidráulico da área.

Ainda assim, o sistema de bombeamento duplo foi paralisado em
2918198 com o objetivo de se avaliar outras técnicas de remediação que
conjugadas ao bombeamento duplo, pudessem resultar em aumenio airida
maior nos níveis de ef¡cácia do processo de remediação. No entanto, esta
dissertaçâo restringe-se a avaliar os resultados conseguidos até 2918/98.

As condiçöes de bombeamento foram estabelecidas para que o nível
de produto ou água mantivem-se constante entre 13,5 a 14m de
profundidade, através do posicionamento do sensor de nível de água
(HWSO), o que resultou numa vazão média de 901/hora, e a bomba de
produto foi setada para pulsar a cada 180 segundos.

Nessas condições, o bombeamento do PB-1 induziu a formação de um
cone de rebaixamento como ilustrado na Figura 40.

Considerando-se a manutenção dessa vazão num regime de 24hldia
durante 146 dias chega-se a um volume total de água bombeada de
aproximadamente 315.000 L extraídos do aqüífero.

Noto.u-se que a vazão da bomba de produto. poderia ter sido inclusive
menor pois a recuperação de produto era ¡ntermitente, porém os fimers do
equipamento eram dimensionados para um máximo de 180 segundos de
tempo de espera.

Apesar de que teoricamente a bomba de produto devesse bombear
exclusivamente hidrocarboneto, na prática isso não ocorreu, pois quando a
espessura da lâmina adelgava-se o coletor seletivo não conseguia executar
com eficiência a sua função, bombeando o produto misturado, à água. Essa
ineficiência de funcionamento é creditada aos seguintes motivos:

Þ devido a baixa permeabilidade do aqüífero e reduzido gradiente
hidráulico, a variação do nível de água durante o acionamento
da bomba era considerável, em torno de 0,5m o que certamente
causava distúrbio na lâmina de fase livre e conseqüente mistura
de fases;
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Þ essa mesma variaçáo poder¡a expor a tela seletiva hidrofóbicado aparelho ao contato com a água causando sua
despolarizaçåo e conseqüente redução de sua eficiência;

Þ a densidade da fase livre deveria variar de acordo com as
condições de bombeamento, o que também poderia suieitar
inefìciência do sistema pelos mesmos motivos aCima descrifos.

. Numa próxima fase de remed¡ação, após o advento de técnicas
conjugadas de remediaçáo como, por éxemplo, a extração de vapores na
zona não saturada gerada pela formação do cone de rebaixamentó, o nivel
de agua do poço poderá ser gradativamente rebaixado até atingir seu limite
operacional, de forma a iñcrementar a efìciência do sistema. Esse
procedimento implicará num aumento na vazäo de bombeamento que por
sua vez demandará a ampliação da rede de poços de infiltração é/ou na
introdução de um sistema de tiatamento da ágira-bombeada para que essa
possa ser descartada na rede coletora de esgotos.

Assim, obteve-se parcialmente o resultado deseiado de recuoeracäo de
pro_duto do aqüífero aträvés do bombeamento duplo de águaiar, devendo-se
salientar que esse método é proporcionalmente ñrais eficiente êm aqüíferos
de maior permeabilidade, sendo indicado para a remoção de lâminas de
espessuras de fase livre de ordem centimétrica espalhadãs por uma grande
área ao redor da fonte de contam¡nação.

lnsàlação e Operação de Sistema de lnfíltração

Um sistema de infiltração de água bombeada foi projetado e
posteriormente implementado na área de bombeamento com o obietivo
primordial de acelerar o processo de recuperaçäo de fase livre.

O subsídio técnico para tal ação foi o conhecimento da existência de
fase residual de contaminante na zona não saturada. Tal conhecimento foi
adquirido pela interpretação de resultados analíticos de amostras de solo da
zona não saturada e pelo tipo construtivo do poço de infìltraçäo, sendo este
um poço tipo cisterna de 1m de diâmetro por 10m de profundidade revestido
por anéis de concreto, sendo ass¡m prevista, e depois constada, um
considerável volume de fase residual na zona näo saturada.

A água infiltrada sem tratamento com uma concentração média de
contaminantes de 100 mg/L provocaria um deslocamento dos gânglios
residuais no solo conectando-os e empurrando-os por gravidade, véncéndo
as forças capilares e alimentando à camada de fase livre sobre o lenÇol
freático. Caso fosse infiltrada água tratada o resultado provavelmente não
seria adequado, pois a água trãtada provocaria a diluição dos gånglios
aumentando o volume da fase dissolvida.

Ademais, a presença de metanol e etanol na fase dissolvida e,
portanto, na água ¡nfiltrada, favorece a mobilização dos hidrocarbonetos
devido à reduçäo da tensåo interfacial nos interstícios da fase residual de
hidrocarbonetos.

Outra função do sistema de infiltração foi controlar hidraulicamente o
espalhamerto da pluma_ de contaminação, confinando a contaminação a
zona de influência do sistema de bombeãmento.
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O sistema de infìltração é composto por 1O(dez) poços de infìltraçäo
parcialmente penetrantes na zona não saturada com erñ média 10m 

- 
de

profundidade e 2"de diâmetro, dispostos em torno do poço de bombeamento
num raio de até 10m. Os poços foram construídos óom tubos de PVC
rosqueáveis em cuja extremidade inferior foi conectado uma segmento de
1m de seção filtranie. A locação dos poços de infiltração pode sér vista na
Figura 40.

lnicialmente foram instalados 03 poços de infiltração, porém estes se
mostraram insuficientes para a vazâo de água bombeada de PB-l , o que
implicou na instalação de mais 07 poços de infiltraçåo que contribuíräm
também para um melhor controle hidráulico da pluma dè contaminação.

A água extraída do poço de bombeamento (PB-1) foi bombeada a uma
vazão máxima de 9Ol/hora induzindo um rebaixamento máximo de 2m. A
água era temporariamente disposta em um tanque de armazenamento de
1000L para decantação de sólidos suspensos e posterior distribuiçäo por
gravidade da água reservada pelos 10 poços de infiltração da área. Assim,
est¡ma-se que a vazão de infiltração em cada poço variou de B a 10 L/h. O
total de água infiltrada é aproximadamente igual ao total de água bombeada
durante a operação 24hldia. ou seja, aproximadamente 2160 L/dia.

A eficácia do sistema foi comprovada pelo significativo aumento da
recuperaçäo de fase livre através do bombeamento de PB-1 a partir de
Junho/98, ou seja, 45 dias após início do processo de infiltraçäo de água,
onde se observa uma elevação da taxa de recuperação da ordem de 2 a 3
vezes. 

.

6.3.6 Evolução da Concentração de Compostos Orgânicos

Com o objet¡vo de acompanhar a evolução da concentração de
compostos orgân¡cos na água subterrânea durante a operação do sisterna
de bombeamento duplo (água/produto), foram iealizada 03 campanhas de
amostragem e anál¡se química dos poços de monitoramento (PM-8, PM-16,
PM-17, PM-18 e PM-19) e PB-1.

Essas campanhas foram realizadas em FEV/98, MAI/98 e AGO/98.

Em relaçäo a PM-B säo ainda apresentados os resultados obtidos em
monitoramentos anteriores realizados em OUT/94, FEV/95 e JUN/97, numa
época que os demais poços ainda não tinham sido implantados.

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 13.

Analisando-se a evolução das concentrações, Figura 41, entre FEV/98
e AGO/98 é possível tecer os seguintes comentários:

> os compostos contaminantes analisados podem ser listados por
ordem decrescente de nível de concentração: Xileno,
Etilbenzeno, Tolueno, Benzeno, Butanol, e Metanol.

Þ Feriol e Cresol são produtos de degradação dos hidrocarbonetos
aromáticos (BTEX), em condições metanogênicas (baixo
potencial Redox) sendo que o radical hidroxila (OH) pode ser
proveniente do metanol presente na água subterrânea, e estão
presentes na água subterrânea em baixas concentrações;
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As concentrações de BTEX em PM-8 e PB-1 tiveram uma
tendência de redução, sendo esses poços respectivamente
localizados a montante e no ponto de bombeamento, conclui-se
que a concentração da fase dissolvida diminui a montante do
ponto de bombeamento;

Embora tenha havido redução das concentrações, as mesmas
podem ser consideradas como elevadas e aci-nra do padrão de
qualidade adotado;

As concentraçoes de BTEX em PM-16, PM-17, PM-18 e PM-19
tiveram uma tendência de elevação, sendo esses poços
localizados a jusantg do ponto de bombeamento, conclui-s'e {ue
a concentração da fase dissolvida aumentou a jusante do poirto
de bombeamento, ao contrário do que poderia sê supor;
Em relação ao Butanol, observa-se que houve uma tendência de
elevação das concentrações em PM-16, PM-17 e PB-.| ,

enquanto que em PM-8, PM-18 e PM-19 houve uma tendência
de queda;

As concentraçöes de Metanol apresentaram uma tendência de
çdução em PM-8 e PM-19, enquanto que em PM-16, PM-17 e
PM-18, verifica-se um comportamento de elevaçäo das
concentrações.

6.2.7 Volume de Produto Remanescente

O volume de produto remanescente é definido como aquele volume
que cessado o processo de remediação, permaneceu retido no subsolo.
Neste trabalho, tal volume será conside'rado'como correspondente à camada
de fase livre sobrenadante situada na interface com a fránja capilar ou nível
de água.

O volume de hidrocarboneto residual na zona não saturada não será
considerado nos cálculos, pois não é escopo deste trabalho.

O cálculo do volume de produto remanescente deve ser estimado de
acordo com os dados ex¡stentes referentes a espessura final da camada de
LNAPL nos poços de monitoramento existentes na área de estudo, dados
referentes a perfuraçÕes realizadas no local, anál¡ses químicas, deteção de
compostos orgânicos no solo e levantamento geofísico com GPR.

O principal dado de apoio disponível é a espessura aparente de fase
livre nos poços de monitoramento e bombeamento. A Tabeia 18 apresenta
as medidas obtidas nos poços indicados logo após a paralisàção do
bombeamento em29lglg8 e 06 meses depois em 1113199.



abela 18 - de Fase Livre Antes e Depois da
Poço Data NA (m) NO (ml FL"p(cm) FLñ"(cm)

PM.8 07t8t97

29t9t98

11t3t99

11,42

12,45

11.65

11,22

12,17

r 1.3'1

20

28

34

4

7

8,5

PM.16 17tAß7

29t9t98

f113/99

12,O8

't2,85

11.67

12,62

12,52

11.41

50

33

'12,5

8,2

6.5

PB.1 17t12t97

30/9/98

1 r /3/99

12,87

12,24

12.12

12,87

12,22

12.11 I

0,5

0.25

FLdF = êspessura aparentê do fase l¡vre no poço
FL* = e5p"""ua" a"al d6 fase livre na formaçäo

Pelos dados apresentados na Tabela 17 acima se verifica oue não
houve reduçåo significativa entre a espessura de fase livre de antes do início
do processo- de bombeamento e o final do processo de bombeamento, bem
como após 06 meses da paralisação do proòesso de bombeamento.

Por.outro lado, se formos comparar com a espessura da camada
quando do início das atividades de invest¡qacöes èm 02/95 quando a
espessura de fase l¡vre na formação era de 40 bm em pM-8, notä-se uma
reduçåo da espessura da ordem-de 10 vezes, é importante'salientar que
essa diferença não necessariamente é um efeito da eiicácia do processo'de
bombeam.ento, .pols é possivel que essa discrepância possa ier sido um
produto da variação dos níveis de áoua e de óroduto no Þoco devido a
variaçöes sazonais e ou induzidas pelo nível de água no pM-ó. '

Para se avaliar com mais fundamento é necessário observar a variacão
do^ comportamento da fase livre em área projetada na superfície. No ¡t'em
9AZ q área projetada de ocorrência de fdse-livre foi (super) estimada em
32p..n" tomando-se..por. base os resultados da amosträgèm'de compostos
voláteis no solo, realilzada em Fev/1995.

..Por outro lqdo, em Q7l81p7, ury mês após a instalação dos poços de
monitoramento PM-16 e PM-17 e quinze diad após a consirução de pM-18 e
PM-19, a fase livre na formação em PM-8 era de 4 cm enqúanto no PM-16
t!¡l espessur-a era de 12,5cm. No demais poços, não foi detèctada fase livre.
Como não foi realizado levantamento dê ðoncentracäo de qases aoós a
construçäo dos poços PM-16 a PM-19 torna-se tarefá difícil õstimar ä área
projetada de fase livre, pois ainda que tenhamos mais poços de
monitoramento com dados, nåo se têm dâdos sobre os l¡m¡tes dè täl área,
g1-a.yez que nenhu-m dos poços construídos com esse propósito pM-17 a
PM-'|9 apresentou fase livie. 

- 
No entano, vale salientar' q u'e esses poços

estáo situados a uma distância que varia de 6,Sm (pM-17)'a 14 (pM-ìg)'do
separador .de ,resina o que imþlica que ao menos a fãse livre näo se
espalhou significativamente pela área no período entre 02/95 e 08/97.

O cenário da distribuição da fase livre apresentada na Figura 42
construído mediante a interþolação das espessuias reais de fase'jivre na
formação, apesar das suas restiiçÕes em rèlaÇão aos limites da ocorrência
de fase livre, proporciona umá aproximação ¡azoâvel do padrão da
distribuição da fase livre no local. Fazendo b cálculo da área ätravés de
recurso do AUTOCAD, obteve-se o valor superestimado de 620 m2.
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. Finalmente, ao término do processo de bombeamento realizou-se nova
avaliação_ da distribuiçäo de fase livre na área tendo-se agora além da-
¡ntormações- provenientes dos PM-16 a 19, de dados relativoõ a pB_1 e aos
poços de infiltração. Foi elaborado novamente um cenário de distribuicãode
tase l¡vre no subsolo que resultou na Figura 43, que mostra a fasè livre
prgetand_o duas elþses, tendo como centro PM-B e pM-16, cujo ponto de
lntersecção é o PB-1. A área de fase livre de pM-B tem um'raio menor
aproximado de 5,5m, enquanto que a área de pM-16 tem raio menór
aproxima.do.de 6,0m. A superfície 

'total 
comp[eendida pelas Ouas ¿rea Oé

ocorrência de fase livre gira em torno de 260ri12.

Dessa forma conclui-se que o bombeamento duplo foi eficaz na
re_dução da área de oconência dè fase livre em a te SBo/o, mas por outro taOð
não houve redução da espessura da fase livre nos poços de mônitoramentó.

No,que tange ao volume total de produto retido no solo como fase livre,
parece ter.havido uma reduçåo significativa em função do bombeamentó
como também da.. ação dè outios fatores comó a volatilização, a
b¡odegradaçäo e a dissolução.

A Figura 44 ilustra o modelo ambiental da área em seção transversal.
Utilizando-se a metodologia descrita no item 6.7, na qual utiliza-se o

raio menor da elipse formada þela projeção em superfíc¡e dä fase livre e a
espessura média da camada de fase livre na formaÇäo, estimou-se o volume
de fase livre nas situações antes do início e- depois do término do
bombeamento como apresentado a seguir:

.Þ Antes do início do bombeamento (Figura 42)
Vssfl = ¡ x R2 x h¡r= 3,14 x 122x 0,08 = 36 m3

Vr = Vss¡ x n" = 36 x 0,2 = 7 m3 ou 7.000L

Onde:

Vssft = volume de solo sâturado com fase livre (m3);

Vn = volume de fase l¡vre nos interstícios;

Nu = porosidade efet¡va do solo.

R = raio menor do elipsoide formado pela projeçáo em superfície da fase

hrm = espessura méd¡a da camada de fase livre na formação

Depois do término (Figura 43)

Vssr=(nxR21er,r,o¡xhtr(pwo) )+ (nx R21ena-ro) x hrr(pr,¡-ro) )=
= (3,14 x5,52x0,04) + (3,14 x62 x0,03)= 3,8 + 3,4 = 7,2 m3

Vr = Vssr x n.=7 ,2 x 0,2 = 1,4 m3 ou 1400L



LEGENDA :

fl"unãs 43 - Isóoocos de fose tlvne no

,/ Lh¡lte do Áneq

o
o

PM-08

#

a
PM-19

Fonte de Contqnlnoçoo
(Seporodor de Reslnq)

Poço de Monltorqnento

Poço de bonbeor¡ento

Poço de lnflttroçôo

Isópccas de fose tlvre
no fonnoçóo (cn)

for"rlocõo, op6s o térmlno do bombeomento



120,0 jI
ll
ll

110,0 jI
-l

l
III

100,0 II
Il
I
I

90,0 J

Figura 44 - Moð.elo conceitual do cenário ambiental após a intermpção do bombeamento

E

E

F

Ë

LEGENDA :

n Sedlmentd¡ aluviæare¡

W Ate¡¡o ¡iltico argiloro

|-] ëf}'..'*t*oå'-* *Ë, *. "."*

- 
þüa oiltora (rocha alterada)

- - - MveI de aeuÂ (NA)

ffi
r: :. ij. .

Fa¡e r¡¡ldual

Fase IIYre

Fa¡c Di¡rolvlda

ESCALA

t/5Oo



115

. Assim v¡r1lqa-se que houve uma redução do volume de fase livre na
formaçäo de 7.0001 para 1400L o que signifida B0% de redução. Levando_sè
em consrderação qug a retirada de produto através de bombeamento foi de
aprox¡madamente 430 L ter-se-ia que se supor que o restante do volume
lgOuz,i{q, isto é, 51701 tivessem'sido votät¡tizàdos, biodegra¡ãd;,-ou
drssolv¡dos na água subterrânea, o que parece ser pouco prõvável. Déssa
torma, conctut-se que a área de ocorrência de fase livre existente antes do
rnrcro do bombeamento era menor que a área estimada neste trabalho. ou
seja, deveriam ter sido instalados màis poços de monitoramento dá ãreã ãã
estudo para delimitar a periferia da zona dé ocorrência de fase livre.

Em termos de volume de produto recuperado, considerando-se oue o
volume tecnicamente recuperávêl através de'bombeamento gira em tornoie
30% do volume to^tal .(TESTA 1993), pode-se afirma que ðo volume total
remanescente (1400L) pode-se ainda promover a reóuperaçåo de 420L
através da técnica utilizada.
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7. CONCLUSÕES

A investigação ambiental de solo e das águas subterrâneas realizada
na área apontóu um setor denominado de separador de resina com elevadas
concentrações de compostos orgânicos, inclusive com a ocorrência de fase
livre (LNAPL) na interface com o lençol freático.

A fonte geradora dessas concentrações foi um.poço raso de infiltraçáo
construído a 20 anos atrás, que foi usado durante 10 anos no processo de
separaçáo por densidade de hidrocarbonetos leves presentes nos efluentes
industriais daquela época.

Os principais compostos orgânicos presentes em ordem de importância
sao o Xileno, Etilberizeno, Tõlueno, 'Butanol, Benzeno e Métanol. A
concentração máxima de compostos orgânicos em Ago/98 para Xileno
atingiu a i70.000 ug/L no PM-16 e 91.000 ug/L no PM-8, com ocorrência de
espessa lâmina de fase livre de até 30 cm nesses poços.

A metodologia utilizada no diagnóstico compreendeu sondagens a
trado para amostrãgem de solo, poços de monitoramento perfurados à trado,
levantamento de vapores orgânicos e geo-radar apresentou resultados
satisfatórios para delimitar ós setores de elevadas concentrações de
compostos orgânicos no solo e água subterrânea.

Atualmente, existem técnicas mais modernas e eficazes tanto para
amostragem de solo, como o GEOPROBE, e para construção de po_ços de
monitorahento, como o Trado Helicoidal Oco. Essas novas técnicas
minimizam efeitos de contaminaçáo cruzada e principalmente geram
amostras mais representativas no aspecto qualitat¡vo e quant¡tativo.

O levantamento de vapores orgânicos executado com tubos de difusão
apresentou bons resultados, no entánto, atualmente seria muito mais prático
e eficiente utilizar-se um equipamento de PID (Photo lonizatior Detecto).
Para efeito de delimitação de áreas com presença de fase livre a técnica
apresentou boa correlaçäo.

O georadar apresentou interferências em estruturas enterradas näo
permitintäo a avaliáçáo de todos os dados. No entanto, os dados- que
buderam ser interpietados denotaram anomalias (Anexo lll) que foram
inicialmente correlàcionadas com ocorrência de fase livre, mas que no
decorrer do estudo com a perfuração dos poços PM-16 a PM-19, verificou-se
que os dados säo mais correlacionáveis a fase dissolvida, pois o volume de
fäse livre individualizado pelo georadar é maior que o volume calculado
através de dados provenientes de monitoramento dos poços.

O setor de elevadas concentraÇões situado ao redor do separador de
solvente foi inicialmente detectado 

-por 
diversas sondagens e através da

amostragem de PM-8 durante a fase de investigação ambiental realizada em
1994/95. Em Jul/1997, foi realizado um estudo de detalhamento neste setor,
com a implantação dos poços PM-16, 17,18 e 19, onde foi constatado que a
pluma de elevadas concentraÇões de compostos orgânicos estava
boncentrada ao redor de PM-8 e PM-16 tendo em sua periferia os demais
poços.

O poço PB-1 foi instalado em SET/1997 para dar início as medidas de
intervençäo visando extrair fase livre existente no subsolo.



O processo de extração teve inicio em Jan/1998 inicialmente com
bombeamento de água 2hldia, pois não havia como destinar á água
bombeada, sendo a ret¡rada de produto realizada através de um skimmer
passivo. Em Mar/1998 foram instalados poços de infiltração da água
bombeada de forma a permitir o bombeamento 24hldia e principalmente
realizar a lavagem (flushing) da fase residual existente na zona saturada. Em
Abril/1998 foi iniciado o bombeamento duplo de água e produto mediante um
sistema de remediação pneumático automático composto por bomba de
água, coletor seletivo de hidrocarboneto leve (skimmel¡ e bomba de produto.
Este sistema de remediaçäo operou até SeV98, quando foi paralisado para
rcalização de estudos de viabilidades de outras tecnologias para acelerar o
processo.

O sistema de remediação por bombeamento duplo foi capaz de
recuperar 430L de hidrocarboneto em 146 dias de operaçäo, o que se traduz
numa média de 2,95L extraídos por dia o que pode ser considerado como
uma performancg aceitável para uma zona saturada com condutividade
hidráulica de 10-" cm/s. De fato, a permeabilidade do meio poroso é baixa
para a operaçáo do sistema de bombeamento utilizado, que se adequa ma¡s
propriqmente a meios com condutividade na faixa de condutividade entre 10-
"a 10-"cm/s.

O efeito da infiltraçåo de efluente foi considerado plenamente
satisfatório, uma vez que a taxa de recuperaçäo sofreu elevação da ordem
de 2 a 3 vezes. O conceito apresentado como justif¡cativa para a infiltração,
ou seja, que os efluentes infiltrados sem tratamento carreariam a fase
residual para a zona capilar e saturada, aumentando o volume de fase livre
extraído, foi comprovado na prática. O fato da água infiltrada conter elevadas
concentrações de butanol e metanol também contribuíram para tal, uma vez
que tais compostos promovem uma redução das tensões interfaciais dos
bolsões de hidrocarboneto. O K"" foi afetado pela presença de butanol e
metanol, aumentando o potencial da fase aquosa para dissolver e mobilizar os
compostos.

O efeito da infiltração de efluente sem tratamento não teve influência
negativa na fase dissolvida, uma vez que não foi detectado, como era
esperado, aumento significativo de concentrações de compostos orgânicos
nos poços situados na periferia da zona de elevadas concentrações, ou seja,
provavelmente a maior¡a da água infiltrada foi capturada pelo cone de
rebaixamento de PB-1 .

Dessa forma conclui-se que o bombeamento duplo foi efìcaz na
redução da área de ocorrência de fase livre em até 58%, mas por outro lado
näo houve redução da espessura da fase livre nos poços de monitoramento.
Em relação ao volume total de produto ret¡do no solo como fase livre houve
uma redução de 7000L para 1400L o que implicaria numa reduçáo
percentual de 80% em 187 dias, o que parece pouco provável. Assim,
conclui-se que a área de ocorrência de fase livre existente antes do início do
bombeamento era menor que a área estimada neste trabalho (Figura 39), ou
seja, deveriam ter sido instalados mais poços de monitoramento da área de
estudo para delimitar a periferia da zona de ocorrência de fase livre.

No entanto, apesar dos resultados promissores ainda restam 1400L de
hidrocarboneto como fase livre no subsolo dos quais 420L são tecnicamente
recuperáveis por tecnologias tradicionais de bombeamento.

Como atividades futuras visando otimizaçáo e maximizaçåo do
processo de remediação conclui-se que se deve adotar tecnologias
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conjugadas de remediação com o objetivo de aumentar a taxa de remoção
de hidrocarbonetos do subsolo. O sistema proposto seria um
aperfeiçoamento do atual sistema através de:

Þ Adição de poços de extração de vapores logo acima da zona
capilar, dentroda área do cone de rebaixamento de PB-1;

Þ lnduçäo de uma pressão negativa em PB-1 de forma a aumentar
o fluxo de hidrcicarboneto para o interior do poço, além de
concomitantemente promover a volatilização;

Þ lnstalaçáo de um filtro de carvão ativado para tratar os vapores
extraídos;

Þ lnstalação de mais poços de infiltração de efluentes bombeados
não tratados;

Þ lnstalação de poços de monitoramento e poços de extraçäo de
vapores para contlole do processo de remediaçåo;

Dessa forma, poderia ser alcançado o objetivo de minimizar o mais
rapidamente possívél a fase livre existènte no subsolo o que permitiria dar o
pâsso seguinte que seria a realização de uma avaliaçäo de risco para
definiçäo dos valores alvo de remediação.
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ANEXO I

Perfis técnico+onstrut¡vos dos poços de monitoramento

(H|DRO AMBÍENTE 1994)



MW-01
Lithologic and Construciive Prof¡le of Monitoring Well

Date: -"- I
Rap. Iavares

Wearhered ¡Þck so¡t, endy sitt,
yelfomh br@¡, wfth milimerÌc
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Lithologic and Construc{ive Prof¡le of Monitoring Well

<_ Stælcapwlth padloct
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MW. 04
Lithologic and Conlructive proÍle of Monitoring Well

Sandy sllty, rsddhh bþwn so[,
w¡th m lllmertc qua.i2 gBtns,

Sâ¡dy sllty w6.th€rêd rock
edd¡sh brown, wtih m m6Ùk

sandy sttly wcåthêrod rock,
reddlsh brown, wtth ñtr¡ñêr¡tc
quarÞ gralns and non w6atheÞd

w L. (06,76€m )

S¡te Rap. Tavares
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MW-05
Lithologic and Construc{¡ve profile of Mon¡tor¡ng Well

sarìdy s¡tt, réddish b'Þwn sol,

Sandy s¡lly w6ath6rod þck,
rodd¡sh brown, w¡th mtf¡hêt¡tc
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fedd¡3h bfown, wl(h m¡[m6tf¡c
qüârÞgEltts snd mn wsathorod

w L, ( t6,?66n )

Sifel Rap. Tavar€s



MW. 06
Lithologic and Conslruclive Profile of Monitoring Well

-_* StÈe¡ cap wlth Fadlock

Weathe¡ed rock soil, fine to
rnedil¡m 6ândy, reddish brorrn.

+ Sb€lcaso 1'

-- 
Prþt€cüon Pâvém€nt

r_..._-..-.. Aoñtoñltê+soll
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PVCCase 2"
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Bontonlté Seat

Weathered rock, redd¡sh to
brown, with 6trong chemical
6mell nâr the ,,¡vater þble

w.L. ( 06,766m )

Rap. Tavares
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MW-07
Lithologic and Conslruct¡ve profile of Monitoring Welf

Clafy 6andy embqnkment, reddish

Qua¡k feld6patic wealhered ræk.
rich in biotite and muscovite

Rap. Tavares
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MW. 08
Lithologic and Conslruc{ive prof le of MonitoÌ¡ng Well

Sandy Clayly embânkment, red to
purple, moderated chemical srllelt

Sandyclayly so¡t, purpte to tight
browh, strong chemical sme{

Sandy clayly soil, purpte to l¡ght
brown, with kaolin glaihs and strong
chemicalsmell

Date sE P/94

..- a

- cl -'
-. -.' -, cJ
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MW-09
Litholog¡c and Const¡uctive Profile of Monitoring Well

Sþel cap wll¡ Fadlock

Redd¡sh s¡fty clay embdnkment

Compact reddish sitty clay

Reddish silty claywith kaolin gr¿¡ns

Reddish silty claywith mica ptates and
organic level

Shinless Sþêllube 2

Reddish silty clay w(h some o¡ientation

Reddish si¡ty clay with kaotin and
grains and mica quarÞ plates

Date: sEP/94
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MW-10
Lithologic and Construc{ive profile of Monitoring Well

Reddish brorn¡sh s¡tty clây

SlarÕless Stoellubé 2

Reddish brc¡rnis¡ silty clay with
quadz and feldsoar gr¿¡ns

Reddish bro!\,nish s¡lty ctay wifr
guarÞ and feldspar grains, with
some origihal orientation

w.T.( 100,0tn )

stâtntessstêetFitbrsz"

S¡tel
Dâte:

j
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MW-11
Lithologic and Constructíve Profile of Monitoring Well

Redish silty clay weathered rock
contaihing feldspâr and m¡ca

\--- PÞþcllon Pavem.nt

Sta¡ñt€ss Steet tub€ 2"

Bentorìne + Soil

Bentonlto

- 

wT.( 100,75m )

+ pßJ¡lto¡

Silty Clay weathered rock w¡th
fragments of the origìnal rock

Shlnless SeotFittoß 2,

Site: Rap. Tavar€s Datel



MW-12
Litholog¡c and Constructive Profile of Monitoring Well

Redd¡sh silty clay embankment
containing organic mâter¡al

Redish silty clay

Redd¡sh sifty claywith kaol¡ñ gra¡ns
and mica plates

sbiñless sÞelTlbe 2"

Reddish silty clay with kaotin
gr¿¡ns, m¡ca plates and some
odginal odentat¡oh

w.T.(94,87m )

Rap. Tavares Datel

(wlthoutscale)

sE P/94

__d



MW. 13

Lithologic and ConstÌuciive Prof¡le of Monitoring Well

Redish siltv clav

Redish silty clay wìth kaolin and
quarlz graines

Red¡sh browìish s¡lty clay with
kaolin gra¡ns, some orientat¡on

(wlthoutEcal6)

S¡te:

-¡
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MW-14
Lithologic and Construc{ive Proñle of Monitoring Well

Lioht brown siltv clav

"rtà
S¡te:

j



MW-I5
Lithologic and Construct¡ve Profile of Monitoring Well

Siltv clavlv embankment

Redd¡sh s¡tty clay

Reddish sillty clay with kaol¡n
grains. Light chemical 6mell

S¡te

I



ANEXO II
Condições para aplicação das fórmulas de condutividade hidráulica
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ANEXO III

Prospecção geofísica com GpR

(cESPESQUtSA 1994)
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