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RESUMO

O vazamento de gasol¡na de um tanque subterrâneo na Regiäo Metropol¡tana de Sâo

Paulo provocou o aparecimento de gasolina em fase livre e dissolvida numa residência

situada a 170 metros. A contaminação foi caracterizada e a remediação da fase livre foi

realizada através de bombeamento duplo. Neste trabalho são apresentadas as

características deste s¡stema e as justificativas desta opçåo, bem como as vantagens e

desvantagens do bombeamento duplo em relação ao bombeamento total.

Os trabalhos de avaliação consistiram no uso de ferramentas para determinação da

velocidade de migraçáo de água subterrânea e da fase livre de gasolina no meio

poroso e fraturado, determ¡nação da espessura de fase livre no aqúífero baseado em

medições da espessura da lâmina medida nos poços de monitoramento e a tentativa

de correlacionar a espessura de fase livre medida no poço e a taxa de remoçäo.

A fase livre foi observada apenas na residência impactada, sendo que o fluxo do

produto deu-se preferencialmente pelo meio f¡ssural. Através dos cálculos efetuados,

constatou-se que a velocidade da fase livre foi de aproximadamente 35 % a mais do

que a da água subterrânea, tanto no meio poroso como no fissural.

O sistema de remoção de fase livre mostrou-se efic¡ente na sua recuperação, tendo

removido o total de 211 litros de gasolina no período de aproximadamente seis meses,

eliminando a ocorrência de fase livre. Assumindo-se que o volume vazado tenha sido

aquele informado pelo proprietário do posto (850 L), o volume removido (211 L)

corresponde a 257o deste valor, dentro das expectativas de remediaçâo propostos pela

USEPA (1996).



ABSTRACT

Gasoline leekage from an underground storage tank ¡n São Paulo Metropolitan Region

has caused free phase gasoline to appear at a household 170 m downgradient from the

site. The contamination in the subsurface was assessed and the free phase gasoline

was removed through dual pumping system. This work presents the dual pumping

systems characteristics and the reasons of this choice for remedial action, as well as

the advantages and disadvantages of the use of this system compared to total fluids

pumping.

The assessment of the underground contam¡nation determined the velocity of the

groundwater and free phase gasoline migration through the porous med¡um and the

fractured med¡um; the free phase gasol¡ne thickness ¡n the aqu¡fer based on free phase

thickness within the monitoring wells; and the tentative correlation of the free phase

thickness within the wells to the effectiveness of the remediation.

Free phase gasoline was only observed at the impacted household and the flow of the

product occurred rather through the fractured medium as opposed to porous medium.

ïhe results showed that the free phase gasoline flow velocity was approximately 35%

higher than that of the groundwater, either in the porous medium and in the fractured

medium.

The chosen free phase remedial system was considered efficient to remove gasol¡ne

from the aquifer. A total of 211 L of gasoline was removed within six months of

continuous pumping, completely eliminating the free phase gasoline. Assuming that the

total volume of leaked product was 850 L, as declared by the gas station owner, the

recovery corresponds to 25o/o of the total, within the acceptable range proposed by

USEPA (1996).



T. TNTRODUçAO

Após um episódio de vazamento em tanque subterrâneo num auto posto s¡tuado na

Grande São Paulo e a reclamação da presença de gasolina numa residência s¡tuada a

aproximadamente 170 metros a jusante do auto posto, iniciou-se uma série de

atividades para caracterizar a extensäo da pluma de fase livre e efetuar a remoção da

mesma.

O processo teve início em 01/Jun/2000 com o início das atividades de caracterização

ambiental. A partir de 08/Jun instalou-se o sistema de remediação que foi desativado

em 2OlNov, com a remoção da fase livre.

O projeto envolveu a definiçäo de um modelo conceitual de fluxo e transporte, o qual foi

testado e modificado no decorrer do trabalho para se adequar à realidade das

observaçöes de campo.

A caraderização ambiental corresponde ao diagnóstico da área, e envolve a

caracterização geológ¡ca e hidrogeológica necessária para conhecer o ambiente

subterråneo e a extensão e geometria da pluma de contaminação, através da

instalação dos poços de monitoramento e bombeamento, da execuçäo dos ensaios de

condutividade hidráulica e coleta de amostras de água para análise química.

Neste trabalho, a remediaçäo amb¡ental consiste na retirada da gasolina sobrenadante

através das técnicas do skimme/ at¡vo e do bombeamento duplo, e serão

apresentados o dimensionamento, montagem e operação do sistema.

É importante salientar gue as alternativas e os modelos conceitua¡s utilizados neste

trabalho não consistem na única maneira de se trabalhar com o problema, mas apenas

uma das possíveis alternat¡vas.

t 
É de uso comum na l¡teratura o termo skimmer, que consiste no equipamento que é inser¡do na

interface hidrocarboneto/água e promove a captação exclusiva da fase livre. Este equipamento pode
estar associado à uma bomba que promove a retirada do produto cont¡nuadamente, e neste caso é
denominado skinlter ativo, ou possuir um recipiente com capacidade entre I ,5 e 6 litros, que deve ser
constantemente mon¡torado e esvaziado (skirnmer passivo).



2. OBJETIVOS

São os objetivos principais deste trabalho:

o Apresentar a metodologia e as técnicas para cubagem de contaminante em fase

l¡vre e a relação entre as espessuras, verdadeira e aparente, de fase livre

existente no aqüífero e no poço de monitoramento;

. Estabelecer o modelo hidrogeológico para o fluxo e transporte em meio poroso e

meio fissural adequado às investigações de campo;

o Determinar a velocidade da água subterrânea e da fase livre de hidrocarbonetos

no meio poroso e fissural;

r Apresentar a técnica do bombeamento duplo para remoção de fase livre;

o Estabelecer os procedimentos para monitoramento da evolução do processo de

saneamento.



3. REV|SÃO BIBLIOGRÁFrcA

A preocupaçäo com os vazamentos de combustível e suas conseqüências vem sendo

abordada de forma incisiva desde o início da década de 1980 através, pr¡ncipalmente,

dos trabalhos efetuados pela Agência Ambiental Norte Americana US EPA, (United

States Environmental Protection Agency) que subsidiou diversas normas e

proced¡mentos editados pela ASTM (American Society for Testing and Materials) e pela

API (American Petroleum lnstitute). No Brasil a preocupação com os vazamentos em

postos de gasolina vem sendo cada vez mais abordada pelas un¡vers¡dades e através

do esforço conjunto dos órgãos ambientais, notadamente o de São Paulo (CETESB),

profissionais de consultoria e as empresas distribuidoras de combustível.

3.1 Distribuiçäo dos hidrocarbonetos em subsuperfície

Após o ep¡sód¡o de vazamento em um tanque de armazenamento subterrâneo, os

hidrocarbonetos se infiltram no solo e interagem com o mesmo manifestando-se de

diversas formas. Os compostos hidrocarbonetos de petróleo podem se particionar em

cinco fases em subsuperfície (EPA, 1996):

Vapor (no gás do solo);

Residual (retido por açäo da capilaridade);

Adsorvido (na superfície das partículas sólidas, incluindo matéria orgånica);

Dissolvido (dissolvido na água);

Fase livre (hidrocarboneto líquido, móvel).

O particionamento entre as fases é determinado pela dissolução, volatilização e sorção.

A Figura 3.1 ilustra a distribuição dos hidrocarbonetos no ambiente subterrâneo.

Após o vazamento, os hidrocarbonetos tendem a m¡grar descendentemente sob

influência das forças gravitacionais e capilares. Enquanto a fonte de vazamento

continuar fornecendo produto, o solo va¡ se tornando mais saturado de h¡drocarbonetos

e o centro de massa da pluma vai migrando descendentemente, deixando uma fase

a

a

a

a

a



Figura 3.1 Distribuição Vertical das Faslltos Hllrocarboletos
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residual de hidrocarbonetos imóveis no solo ao lado e acima da frente de avanço da

pluma. Se o volume de hidrocarbonetos vazados é pequeno em relação à capacidade

de retenção do solo, os hidrocarbonetos tenderão a ficar retidos por capilaridade no

solo e a massa total de contam¡nante ficará imobilizada. Para haver acúmulo de fase

livre sobre o nível d'água, o volume vazado deve ser suficiente para exceder a

capacidade de retenção do solo entre o ponto de vazamento e o nfvel d'água.

A Figura 3.2 ilustra a progressäo do hidrocarboneto vazado de um tanque de

armazenamento subterrâneo. A Figura 3.2 (A) mostra a massa de hidrocarbonetos

antes de ating¡r a franja capifar. Se a fonte de produto cessasse neste momento,

provavelmente não haveria fase livre. Na Figura 3.2 (B), o vazamento continuou e o

volume vazado é suficiente para iniciar o acúmulo de fase livre e o deslocamento da

franja capilar. O produto livre está começando a deslocar a franja capilar e alguns dos

seus compostos solúveis estäo se dissolvendo na água subterrânea. Na Figura 3.2 (C)

a fonte de contaminantes cessou. Os resíduos de hidrocarbonetos permaneceram no

solo abaixo do tanque. A pluma de fase livre se espalhou lateralmente e uma pluma de

contam¡nante dissolvido está migrando no sentido do fluxo subterråneo.

A massa de hidrocarbonetos das fases residual e livre irá se volatilizar e solubilizar

parcialmente para se tornar componentes do vapor do solo e da água subterrânea,

respectivamente. A volatilização e solubilização das frâçÕes mais leves, ou seja,

compostos com menor peso molecular e menor pressão de vapor, tendem a tornar a

massa remanescente de hidrocarbonetos mais densa e menos móvel.

Quanto aos hidrocarbonetos da fase vapor, estes sâo muito mais móveis e podem

migrar relativamente a grandes distâncias ao longo de caminhos de fluxo preferenciais

como fraturas, juntas, camadas de areia e linhas de utilidades subterrâneas (EPA,

1996). Segundo EPA ('1991), esta via de transporte pode espalhar os contaminantes

numa área maior do aqüífero numa velocidade até 10.000 vezes mais rápida do que

através do movimento da água subterrânea, já segundo Mc Nerney (apud JOHNSON &

KREAMER, 1994), os hidrocarbonetos podem m¡grar até 50 vezes mais rápido que a

água subterrânea. O processo de transporte dos vapores no meio poroso, segundo



Figura 3.2 Progressão do vazamento de
hidrocarboneto de tanque

subterrâneo
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Johnson & Kreamer (1994) e Arthus, P. et al. (1995) ocorre primeiramente através de

dois mecanismos: advecçäo e difusão. A força motriz para a difusão é o gradiente de

concentrâção enquanto para a advecção é o gradiente de pressão.

Preferencialmente, os componentes mais solúvels da massa de hidrocarbonetos irão

se dissolver na água subterrânea acima (na zona não saturada) e abaixo do nível

d'água (zona saturada) (EPA, 1996).

A proporçäo em que a massa inicial de contaminante se distribui nestas diversas fases,

pode ser estimada a partir do mapeamento da pluma de fase livre e dissolvida e da

concentração do contaminante no solo e no vapor do solo. Deve-se atentar para o fato

de que a retenção capilar consegue manter na forma imóvel quantidades significativas

de produto puro, que age como fonte permanente de contam¡nação do aqüífero e como

fonte de vapores para a superfície (EPA, 1996).

Os efeitos das heterogeneidades na granulometria e no teor de umidade do solo

causam variações na intensidade da retenção capilar, gerando as diferenças existentes

entre a espessura exagerada da fase livre medida nos poços de monitoramento e a

espessura real da fase livre existente sobre o nível d'água. Este exagero é mais

pronunciado nos locais com efeitos capilares maiores (exemplo: argilas e siltes) e

menos pronunciado naqueles meios onde a capilaridade exerce menores efeitos

(areias).

Diversos autores trabalharam no sentido de quantificar a proporção de hidrocarbonetos

na fase residual retidos por capilaridade na zona saturada e näo saturada. Dentre eles

podemos citar Huntley et al. (1994a), que relaciona a variabilidade nas espessuras

medidas nos poços de monitoramento com as heterogeneidades granulométricas

existentes no solo ao seu redor. Farr et al. (1990); Lenhard & Parker (1990); Ostendorf

ef a/. (1993); Busby ef a/. (1995); Waddill et al. (1997); Cota ef a/- (1999) entre outros,

trabalharam utilizando as curvas de saturação de solo, devido à estreita relação entre

as caracterfsticas de capilaridade do meio poroso e a mobilidade da fase pura de

hidrocarboneto, para determinar os parâmetros a serem utilizados nas equaçöes de

Brooks e Corey e/ou Van Genuchten. Estas equaçöes permitem quantificar a proporção



de hidrocarbonetos retidos por capilaridade e, conseqüentemente, a mobilidade da fase

pura e seus efeitos nas relações entre a fase livre medida nos poços de monitoramento

e a espessura verdade¡ra no aqi¡ífero. Os efeitos da histerese no teor de umidade da

zona não saturada e da retenção de arlLNAPL nas espessuras das lâminas nos poços

de monitoramento foram tratados por Marinelli & Durnford (1996).

Embora os efeitos da histerese influenciem na dinâmica da distribuição da água-ar-

LNAPL no meio poroso, Farr et al. (1990) estudaram o comportamento do fluxo trifásico

desprezando os efeitos da h¡sterese e considerando a situaçäo de equilÍbrio estático,

visando evitar a complexidade de variáveis ao se considerar os efeitos da histerese.

A Figura 3.3 mostra a relaçáo entre a espessura do hidrocarboneto no aqüífero e

aquela medida no poço de monitoramento instalado em solos de diversas

granulometrias (EPA, 1 990).

Os mecanismos de transferência de massa (particionamento) entre as fases consistem

num processo dinâmico, de modo que as proporçöes dos contam¡nantes nas diversas

fases mudam ao longo do tempo, seja por decaimento através da biodegradabilidade,

ou por transferência de massa da fase pura para as fases dissolvidas e de vapor. Em

virtude destas razões, os erros associados à quantificação do hidrocarboneto nas

diversas formas em que se manifesta no ambiente subterrâneo sâo bastante

significativos.

Aliado a estes fatores, temos os efeitos do etanol, que é ad¡c¡onado à gasolina e

favorece a solubilização de maior proporção dos hidrocarbonetos em água, reduzindo

as tensões interfaciais e conseqüentemente alterando a capilaridade, afetando no

movimenlo e distribuição dos hidrocarbonetos no aqüífero (OLIVEIRA, 1997; POWERS

& HEERMANN, 1999). O fenômeno da cossolvência produzido pela mistura água-

gasolina-etanol, também afeta o transporte da gasolina, pois a presença do etanol na

água torna-a menos polar e conseqüentemente mais compatível com as moléculas dos

compostos orgånicos (POWERS & HEERMANN, 1999). A questão da mudança nos
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Figura 3.3 Relaçäo entre a espessura do hidrocarboneto no
aqüífero e aquela medida no poço de monitoramento

para diversos tiPos de solos

g
oro
(Ú o RrEbol=>¡f
EH'
ãs
UDf-
!Do*E
OO,o.E 6-oI
€g9ü
8e
OO
õc5o¡Ã.9 4-
ËEoEooñ5
0) :=
Þd)
C. 1DOG
ô-(t * 2-().v

-go
É.



efeitos de biodegredabilidade e adsorçäo de BTEX na presença de etanol são também

discutidos por Calabrese & Kostecki (1992).

Segundo uma simulação efetuada do vazamento de gasolina num aqüífero de are¡a

média com profundidade do nível d'água em torno de 5 metros, a maior proporção do

contaminante está na fase livre (62%) seguido pela fase sorvida (33%) (que envolve a

adsorção, dissoluçäo na solução do solo, fase gasosa e retida por capilaridade), e

f¡nalmente a proporção de 1 a 5o/o dissolvida na água subterrânea. Esses valores nâo

consideram os efeitos da adição do etanol Groundwater Technology lnc., 1983 (apud

oLrvErRA,1992).

Segundo Eiger (1997), a proporção média da distribuição entre as fases é de

aproximadamente 90% na fase livre, 8% na fase residual e aproximadamente 2% na

fase dissolvida e de vapor, considerando-se um solo com porosidade de 40olo e sem

considerar os efeitos da adição de etanol.

3.2. Mapeamento da pluma de fase livre e estimativa para a deteÌminação do

volume de fase livre removivel

O mapeamento da extensão da pluma de fase livre, pela sua própria natureza, cons¡ste

num processo de tentativa e erro, onde, na fase de implantaçåo dos poços, a

localização de cada poço adicional é feita baseado nos resultados do poço que o

precedeu (EPA, 1996).

Especial atenção deve ser dada aos poços de monitoramento construídos para

investigar hidrocarbonetos menos densos que a água (LNAPLS - Light Non Aqueous

Phase Liquids), cujos flltros devem se estender desde acima da franja capilar até

abaixo do nfvel d'água (FETTER, 1993).

12



A recuperabilidade da fase livre do ambiente subterrâneo é dependente de diversos

fatores, entre eles (EPA, 1996):

as propriedades físico quÍmicas da fase livre;

as propriedades de transporte;

a viabilidade técnica dos equipamentos de remoção utilizados.

As propriedades físico-quÍm¡cas dos hidrocarbonetos determinam como a fase livre irá

se manifestar em subsuperflcie; como vapor, líquido ou dissolvida na água

subterrânea. Estas propriedades também d¡zem quão rápido a fase livre ¡rá se mover e

onde, em relação ao nível d'água, ela irá se acumular. As propriedades do meio

geológico influenciam a vazão e a direção na qual a fase livre irá se mover. É

importante salientar que apenas uma parte do volume total do produto vazado poderá

ser recuperado. Uma grande parte do produto livre irá se tornar remanescente em

subsuperfície como fase residual.

O trabalho de Sale (1997), apresenta uma equação baseada na lei de Darcy aplicada

ao fluxo da fase livre numa matriz cujo fluido molhante é a água. Esta equação

relaciona a vazão de produto em fase livre removível em funçäo dos principais

parâmetros que influenciam o processo de recuperaçåo da fase livre:

Q,=K"k,"h"w.i" (1)

Onde:

eo = (m./s)

1ç = (r/s)

kro = (m2lm2)

ho = (m)

wo = (m)

io = (m/m)

a

ia

o
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Embora simpl¡sta, esta equação apresenta quais os parâmetros que regem o aporte de

fase livre no processo de recuperação.

lG é a condutivídade do hidrocarboneto e é análoga a condutividade hidráulica. Este

termo caracteriza a capacidade da formação em transmitir hidrocarboneto, assumindo

ser o hidrocarboneto o único fluido presente. Este parâmetro é uma propriedade

intrínseca do meio poroso, da viscosidade e da densidade do hidrocarboneto.

Todos os demais parâmetros na equação säo variáveis que podem ser manipuladas

para maximizar ou inadvertidamente minimizar as taxas de recuperação de

hidrocarboneto.

k- é a permeabilidade relativa da formaçäo ao hidrocarboneto. Este parâmetro varia de

menor que um a zero, dependendo da saturaçâo de hidrocarboneto. Para otimizar a

recuperação de hidrocarboneto, a saturação de hidrocarboneto deve ser a maior

possível, de modo que krp deve ser o maior possível.

ho corresponde à espessura da fase livre. Este parâmetro deve ser maximizado. Em

muitos casos o rebaixamento abrupto, ou a remoção abrupta de fase livre nas

vizinhanças imediatas de um sistema de recuperação, causam uma diminuição de ho

até próximo a zeto, e conseqi¡entemente, f imitando o sistema de recuperaçåo.

wo é a área de abrangência do sistema de recuperaçâo de fase livre. Este parâmetro

pode ser otimizado utilizando-se trincheiras ou através de linhas de poços de

recuperaçåo.

io é o gradiente que move o óleo, e é função de ambos gradientes, de capilaridade e de

pressão de água. Pequenos gradientes de pressäo säo gerados pelos skimmers. Os

bombeamentos que causam rebaixamento produzem grandes gradientes de pressão,

que tipicamente decaem ao longo do tempo. Entretanto o bombeamento associado à

reinjeçäo pode criar e manter grandes gradientes de pressão de água.

O conhecimento do volume de hidrocarbonetos em subsuperfície é necessário para

avaliar a performance do sistema de recuperaçåo de fase livre, em termos do volume



total recuperado e do tempo necessário para a sua remoção. Em alguns casos o

volume vazado não é conhecido, mas pode ser estimado através do produto em fase

livre existente em subsuperfície. Diversos métodos podem ser utilizados para estimar o

volume de hidrocarbonetos existente no ambiente subterrâneo, entre eles podemos

citar (EPA, 1996):

o Compilação de informações históricas sobre o vazamento através do controle de

estoque.

Correlação entre a espessura de fase livre existente nos poços de

monitoramento com o volume total de fase livre.

Avaliação e projeçäo (extrapolação) dos volumes de remoçäo efetuados.

O primeiro método permite aval¡ar o total de hidrocarbonetos (residual e livre)

presentes em subsuperffcie. Os últimos dois métodos nos dão estimativas do volume

de fase livre. Nenhum dos métodos permite precisão, devido às incertezas dos dados.

Estimativa de volume baseado em dados de estoque

Os regishos de estoque precisos permitem aval¡ar a quantidade vazada, porém devido

à volatilizaçäo e biodegradação,, estes valores geralmente såo maiores que a

quantidade existente em subsuperfície.

Estimativa do volume baseado na espessura de fase livre nos poços

Quando o LNAPL s¡tua-se acima ou dentro da franja capilar e constrói-se um poço de

monitoramento, a perfuração destrói a franja capilar e o LNAPL migra para dentro do

poço. A superfície da água que se estabiliza dentro do poço estará mais baixa que o

topo da franja capilar em seu entorno, então o LNAPL irá fluir para dentro do poço

vindo desta posição elevada. O LNAPL continua a fluir para dentro do poço e deprime a

superflcie da água até o equillbrio de densidades se estabelecer. Para manter o

equilíbrio, a altura da coluna de hidrocarboneto irá deprimir o nlvel d'água no poço,



desta forma uma espessura aparente de hidrocarboneto, muito maior que a real, é

medida. Esta espessura aparente é maior em meios finos (argilosos) e menor em

meios arenosos, onde a lâmina medida pode ser ma¡s representativa da realidade. A

medida da espessura aparente nåo depende somente da franja capilar, mas também

da espessura atual de hidrocarbonetos na formação, em áreas com espessura

relativamente finas de LNAPL, o erro entre a espessura aparente e real pode ser mais

representativo que em áreas de acumulações espessas (TESTA, 1994).

As flutuações do nível d'água podem resultar em grandes diferenças na medição da

espessura no poço, muito embora os volumes verdadeiros no aqt¡ífero nåo tenham

mudanças significativas.

Enquanto o nível d'água desce, a camada de fase livre também desce e fase pura é

deixada para traz na zona näo saturada como fase residual. Quando o nivel d'água

sobe, a camada de fase livre também sobe, entretanto fase residual também é deixada

abaixo da zona saturada. Se, durante a ascensão, o nível d'água subir mais

rapidamente que a camada de fase livre, lentes de fase livre podem ficar abaixo do

nível d'água (FETTER, 1993). Durnfo¡d et al. (1991) sintetizam as limitaçöes dos

métodos utilizados para est¡mar o volume de fase livre existente no solo em relação as

medições de lâmina nos poços:

l. As lâminas verificadas nos poços mudam ao longo do tempo com as flutuações

do nível d'água. Cada diferente medida resulta numa diferente estimativa do

volume de fase livre existente, muito embora o volume de hidrocarbonetos em

fase livre e residual não tenha mudado.

2. Nenhum dos métodos ut¡l¡zados, baseado nas medições das lâm¡nas,

consideram a fase residual, e estas porções podem ressurgir como fase livre

com o movimento do nível d'água.



Os métodos baseados nas medidas das propriedades do solo e dos fluidos

requerem medidas (curva característica do solo, p. ex.) que são difíceis de se

obter no campo e cujas medições em laboratór¡o náo repetem com precisão as

condições do campo.

Nenhum dos métodos considera as variações espaciais (heterogeneidade) nos

parâmetros do aqüífero. O movimento da fase livre é fortemente dependente das

heterogeneidades do aqüífero, que raramente sâo representadas

adequadamente.

Estimativa do volume baseedo em extrapolações dos volumes de fase livre

removidos

A diferença entre o volume de produto vazado e o volume recuperado é igual ao

volume remanescente em subsuperfície. Geralmente o volume vazado não é conhecido

mas pode, teoricamente, ser determinado. O conhecimento de qualquer dos volumes

(vazado ou remanescente) vem acompanhado de incertezas que são impossíveis de

determinar. É importante afirmar que as taxas de remoçâo de fase livre tipicamente

exibem um decréscimo exponencial ao longo do tempo. A taxa de decréscimo pode

inclusive variar devido a heterogeneidades no solo, influência da saturação residual e

da permeabilidade relativa. As estimativas de produto remanescente tanto na fase livre

como residual variam constantemente com o tempo durante as atividades de remoção

de fase livre.

A Tabela 3.1 apresenta as vantagens e desvantagens de cada método.

A recuperabilidade do LNAPL da subsuperfície refere-se à quantidade de LNAPL móvel

disponível. Segundo Testa (1994), quando a recuperaçäo de fase livre atinge 30% do

volume derramado, pode ser considerado um sucesso, já segundo EPA (1996), o

volume recuperável representa de 20 a 50 % do total vazado.
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Os fatores que afetam a recuperabilidade incluem: permeabilidade relativa,

viscosidade, quantidade de hidrocarboneto residual, distribuiçäo em área da pluma, etc.

A recuperabilidade de pequenas plumas de extensâo limítada e espessuras

concentradas é mais efetiva do que uma pluma de lâminas de pequena espessura

numa área extensa (TESTA, 1994).

A quantidade relativa de massa presente em fase livre e residual é grande se

comparada com a quantidade de massa dissolvida ou em fase de vapor. Os resíduos

de hidrocarbonetos podem representar de 50 a 80% do volume total inicialmente

vazado (EPA, 1996).

A relaçâo entre a fase livre e a residual tende a decair com o tempo em função da

migração da pluma e outros processos que retém a fase livre (ex. variaçöes do nível

d'água). A permeabilidade relativa (e mobilidade) da fase livre decresce quanto mais

produto em fase livre é removido e o nlvel de saturação da fase livre decresce. Quando

a saturaçäo se aproxima da saturação residual, o produto em fase livre irá parar de

migrar para o poço de monitoramento. Neste momento o s¡stema de recuperaçåo pode

parar de trabalhar ininterruptamente e pode começar a trabalhar de forma intermitente

ou ser desativado completamente. Pequenas quantidades de hidrocarboneto podem

cont¡nuar a migrar para os poços, mas as taxas de aporte comumente não såo

suficientes para justificar a operação continua do sistema de recuperação (EPA, 1996).

Os efeitos das heterogeneidades granulométricas na recuperabilidade da fase livre

podem ser vistas em Waddill & Parker (1997a), onde para vazamentos pequenos, as

heterogene¡dades no solo tendem a diminuir a eficiência do processo de remoção da

fase livre enquanto para grandes vazamentos, as heterogeneidades no meio poroso

praticamente não influenciam o processo de remoçåo.
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3.3. Sistemas de remediação em áreas contaminadas por hidrocarbonetos de

petróleo

A remediaçåo do local contam¡nado se faz necessária em virtude de dois aspectos

pr¡ncipais: os riscos associados a explosôes e a segurança de um modo geral e os

riscos à saúde proveniente da exposiçäo aos compostos presentes nos combustiveis.

A ocorrência de vazamento configura perigo constante de incêndio ou explosão nos

locais atingidos. Vapores de gasolina podem explodir sem ignição prévia ao ating¡rem

concentrações da ordem de 14.000 ppm no ar, quando a mistura de combustível mais

comburente é suficiente para que haja combustão espontânea. Além disso, alguns dos

mais de 200 compostos orgânicos presentes na gasolina e dos mais de 400 presentes

na composição do diesel são conhecidos carcinogênicos (OLIVEIRA, 1992).

A preocupação com os vapores emanados e as conseqüências de seu aprisionamento

em estruturas subterråneas, considerando o risco de explosåo, foram abordados por

Herbel (1998).

Neste trabalho, enfatizamos somente os processos envolvidos na remoçäo da fase

livre, pois esta representa, de modo geral, a primeira etapa no processo de

remediação.

3,3,1. Recuperação de fase livre

O volume de produto em fase livre recuperável é significativamente menor que o
volume derramado. Esse fato pode ser o resultado da ação conjunta de diversos

fatores, entre eles a biodegradação e volat¡l¡zação, porém o mais importante é a

retençåo capilar (Hunt et al., 1988).
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Existem quatro técnicas gerais utilizadas para remover fase livre (EPA, 1996):

1) Remoção de fase livre com skimmers;

2) Remoçäo de fase livre associado ao rebaixamento do n[vel d'água;

3) Extração de vapores/extração de água subterrânea;

4) Recuperação de fase dupla (liquido/vapor).

Pode ser utilizado, como ferramenta adicional na recuperãção de produto

sobrenadante, o uso de trincheiras. O uso de trincheiras aplica-se quando o nfvel

d'água é relativamente raso e conseqüentemente a pluma de fase livre está menor que

3 a 4,5 metros abaixo da superffcie do terreno. Para otimizar o fluxo do sobrenadante

na trincheira, a água da trincheira pode ser bombeada, cr¡ando um gradiente que induz

o sobrenadante. A fase livre armazenada na trincheira pode então ser removida através

de bombeamento do sobrenadante, associado ou não ao rebaixamento do nÍvel d'água

na trincheira (EPA, 1988; FETTER, C.W., 1993).

Neste trabalho seräo abordados a remoção de fase livre através do skimmer e do

skimmer associado ao rebaixamento do nível d'água, (bombeamento duplo). Será

ainda utilizada a trincheira como ferramenta auxil¡ar no processo de contençäo da

pluma de fase livre.

3.3.1.1. Remoção de fase livre com skimmers

O objetivo a ser atingido através do uso dos skimmers é a remoção de fase livre com

pouca ou nenhuma água. Os skimmers são equ¡pamentos que flutuam na ¡nterface

água/hidrocarboneto e removem apenas a fase livre (EPA, 1988).

Em geral este sistema é utilizado na fase inicial do processo de remediação, em locais

onde a quantidade de produto em fase livre é grande. De modo geral a condutividade

hidráulica deve ser ma¡or que 104 cm/s para garantir suficiente fluxo de produto ao

skimmer Os sklrnmers são freq[¡entemente util¡zados em situações de emergência ou

em áreas de remediação de curto prazo (EPA, 1996).



Existem diversos tipos de skimmers disponíveis no mercado, de dimensões e

características distintas para atender às diversas especificidades de situações, porém,

de modo geral, possuem os mesmos princípios de funcionamento.

Os skr':mmers podem ser instalados em poços com diâmetro a partir de 2" e dividem-se

basicamente em duas partes:

A primeira consiste no dispositivo de captação da fase livre, que pode ser através de

membranas oleofílicas (que permitem a passagem apenas do hidrocarboneto) ou por

gravidade específica (onde existe apenas o orificio para captação do produto). Tanto

um quanto o outro deve ser ajustado na interface fase livre/água. Não existem

restrições ríg¡das quanto à escolha no dispositivo de captação de fase livre, porém

geralmente utiliza-se o sk¡mmer provido de membrana oleofllica quando o

hidrocarboneto é menos v¡scoso (gasolína, óleo diesel, etc.) enquanto o skimmer por

gravidade especifica é utilizado quando a fase livre é mais viscosa (óleo de motor, por

ex.).

A segunda parte consiste na remoção do produto, que pode ser fe¡ta através do

bombeamento (skimmer ativo) ou armazenamento num compartimento existente no

skimmer, o qual deve ser monitorado e esvaz¡ado periodicamente (skimmer passivo).

Quanto ao bombeamento, no sk,'|nmer ativo, este pode ser feito através de bombas à

vácuo pneumáticas ou elétricas. Geralmente dispõe-se de um equipamento que

controla os pulsos de ar e o intervalo entre os pulsos de ar (bombas pneumát¡cas),

permit¡ndo-se assim ajustar as vazöes e os intervalos de funcionamento. Nos

equipamentos elétricos utiliza-se um tempor¡zador para ajustar o período de

bombeamento, ou reg¡stros de vazão.

Se a profundidade da ¡nterface óleo/água estiver maior que I m, então é necessária a

ut¡lização de uma bomba pneumática tipo bladder (ou bexiga), que deve ser introduzida

no poço de bombeamento para recalcar o produto removido.
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O produto removido é então armazenado diretamente em tambores, com sensores de

nível que desligam automaticamente o equipamento de bombeamento (bomba

pneumática ou elétrica) quando o tambor estiver cheio.

A Figura 3.4 ilustra os sklmmers ativo e passivo.

O sistema deve ser mantido em operação até não haver mais remoção substancial de

hidrocarbonetos (ex.: menor que 5 L / mês). Após a paralisação do sistema os poços

devem ser monitorados mensalmente para garantir que não haverá o acúmulo

significativo de fase livre. Durante o monitoramento, caso seja verificada a existência

de lâm¡na em torno de 3 cm, deve-se acionar novamente o equipamento. O critério de

término pode ser especificado através do tempo no qual o poço deve ser monitorado

(ex: dois anos) sem lâmina ou com lâmina menor que três centlmetros (EPA, 1996).

3.3.1.2. Remoção de fase livre com rebaixamento do nivel d'água

A recuperação de fase livre associada ao rebaixamento pode ser feita através do

bombeamento simples ou bombeamento duplo:

Sistema de bombeamento simples (Single Pump Sysfem - Sistema de

bombeamento único, orr Total Pump - Bombeamento total):

Simultaneamente coleta fase livre e água subterrânea através de uma única

bomba, a qual é instalada no poço de bombeamento e cuja captação fica

situada na profundidade onde se pretende at¡ngir o reba¡xamento. A bomba

irá então remover tanto a água como a fase livre que será separada

posteriormente em superfície, na caixa separadora água/óleo.

Sistema de bombeamento duplo (Dual Pump Sysfems - Sistema de

bombeamento duplo): consiste numa bomba que recupera somente a fase

livre (skimmer) e outra bomba que bombeia apenas a água subterrânea. O

skimmer fica posicionado na interface óleo/água, definida no nível dinåmico

gerado pelo rebaixamento. A bomba de rebaixamento por sua vez, capta a
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Figura 3.4 Skimmer Ativo e Passivo
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água abaixo da interface, de modo que fica dispensado o uso de caixa

separadora água/óleo-

O sistema de bombeamento simples é melhor aplicado em locais que tenham

pequenas quantidades de fase livre e cujo aqüífero tenha transmissividade baixa (T<

0,5 m2lh) a média (T = 0,5 mlh a 13 m2th'1, ¡â o s¡stema de bombeamento duplo é
melhor aplicado em locais com lâminas mais espessas e cuja transmissividade do

aqüífero varie de média (T = 0,5 m2lh a 13 m2lh) a alta (T > tS m2lh), para fac¡litar a

abrangência do cone de rebaixamento (Ram ef a/., 1993).

A Figura 3.5 mostra os equipamentos utilizados para remoçåo de fase livre assoc¡ada

ao rebaixamento do nível d'água, e a Figura 3.6 mostra o efeito produzido pelo

rebaixamento associado ao sk¡mmer. O projeto do sistema deve considerar a

necessidade de minimizar o rebaixamento e conseqt¡entemente reduzir o volume de

água gerada, pois deve-se considerar que existe a possibilidade de que a água

bombeada tenha quantidades significativas de hidrocarboneto em fase dissolvida.

O sistema de remoção de fase livre associado ao reba¡xamento do aqtiffero é mais

utilizado quando da necessidade de haver um controle hidráulico da pluma. Devido aos

custos gerados no tratamento da fase dissolvida, estes sistemas säo melhor utilizados

em áreas com moderad a a alta condutividade hidráulica (maior que 104 cnr/s).

Geralmente o sistema de rebaixamento associado à recuperação de fase livre é
utilizado em operações em longo prazo (maior que um ano) (EPA, 1996).

Os principais componentes do projeto do sistema consistem em:

Número, localização e profund¡dade dos poços;

Taxas de bombeamento;

Seleção da bomba utilizada;

Disposição da água bombeada e tratada.

a

o

a

o
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Figura 3.5 Remoçäo de Fase Livre de Hidrocarboneto com
Rebaixamento do Aquífero
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Figura 3.6 Efeito produzido pelo rebaixamento na
recuperaçäo da fase livre

-'Poço Bombeado

Pluma de Fase Livre

_ zona de captura
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de fluxo induzido

pelo bombeamento do poço

Fonte: Adaptado de API (1996)
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O sucesso do sistema de recuperação de fase livre associado ao reba¡xamento

depende da seleção do número de poços bombeados, a localizaçäo dos mesmos e o

nível de reba¡xamento, de modo a remover o maior volume de fase livre possível com o

menor volume de água gerado.

A otimizaçâo na recuperaçäo da fase livre em um poço afeta a remoção global de fase

livre do local contaminado como um todo. Os efeitos de um único poço bombeando no

volume total de h¡drocarbonetos é ma¡s pronunciado em locais de baixa condutividade

hidráulica (menor que 104 cnr/s). A recuperaçäo total se torna função linear do número

de poços bombeados devido à abrangência da influência hidráulica de cada um deles,

principalmente em locais com condutividade hidráulica alta (maior que 104 cm/s). Estes

critérios são definidos em função do mapeamento da extensão da pluma de fase livre e

do efeito da extensão do cone gerado pelo rebaixamento.

Considerando-se que a taxa de aporte de hidrocarbonetos para o poço é função da

transmissividade da camada de fase livre, quanto maior a låmina de fase livre, maior a

sua transmissividade e conseqüentemente a camada de fase livre é capaz de transmitir

melhor a fase livre para o poço.

De modo geral, uma alta produçâo de água poderá resultar numa grande remoção de

fase livre. Entretanto a superprodução de água poderá drenar grandes porções do

aqüífero e desta forma promover a retenção por capilaridade de hidrocarbonetos numa

grande área do aqülfero, tornando um produto inicialmente recuperável em fase imóvel

(Charbeneau & Chiang, 1995).

No sistema de bombeamento simples (Total Pump), o processo tende a emulsificar o

hidrocarboneto na água, aumentando a concentraçäo do produto na água bombeada.

Como resultado, após o bombeamento, se faz necessário o tratamento da água

bombeada através da caixa separadora água/óleo e eventualmente um sistema

posterior que reduza as concentrações dos compostos na fase dissolvida (air-stripping,

colunas de adsorção em carvão ativo, etc). O tratamento com caryão ativo pode

remover até 99,99% dos compostos orgânicos encontrados na gasol¡na (EPA, 1988).
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O equipamento a ser util¡zado no bombeamento simples consiste numa bomba de

rebaixamento, preferivelmente pneumática, instalada num poço de bombeamento

preferivelmente de d¡âmetro mínimo 4". A profundidade que deve se situar o ponto de

captação da bomba é aquele em que se deseja manter o rebaixamento. A bomba

pneumática deve estar associada a um painel de controle que permite regular a vazâo

a fim de atender a expectativa de rebaixamento. O produto bombeado (água e
hidrocarboneto) é então conduzido para uma caixa separadora âgualôleo (Figura 3.7),

onde é feita a separação da fase livre por diferença de densidade. A fase livre é entâo

conduzida para um tambor enquanto a água que sai da caixa separadora é enviada

para o destino final.

No sistema de bombeamento duplo, a bomba de reba¡xamento deve ter sua captaçåo

pos¡c¡onada no mlnimo 0,5 metros abaixo do nível em que se pretende at¡ngir o

rebaixamento (para evitar a entrada de hidrocarbonetos no sistema de rebaixamento),

e deve ter sua vazäo ajustada para manter o rebaixamento constante.

A Tabela 3.2 mostra as vantagens e desvantagens entre o bombeamento total e o
bombeamento duplo.

A relação entre a retenção de hidrocarboneto no horizonte não saturado, criado pelo

cone de depressão proporcionado pelo rebaixamento, e a discussão sobre o
bombeamento pulsante e contínuo como melhor forma de recuperação de fase livre no

bombeamento duplo são discutidos por Kaluarachchi ef a/. (1995).

Tanto no bombeamento total como no bombeamento duplo, o término do

funcionamento do sistema é dado em função de se atingir uma taxa mínima de

remoção (ex: menor que 7,6 litros por mês) ou, no caso do bombeamerlto total, menos

que 0,02% na razão entre a água bombeada e o volume de fase livre recuperado. Além

disso, as espessuras em todos os poços de mon¡toramento instalados devem ser

menores que três centímetros. O monitoramento do sistema deve ser mensal e ocorrer

no período de dois anos (EPA, 1996).
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Figura 3.7 Representação Esquemática da Gaixa Separadora

área de captação

/de hidrocarbonetos

dreno de á

entraoa ,1¡¡

A

hidrocarboneto

l!]l[a(l€-+l

área de captação
de hidrocarbonetos

A

nívelde operação

30



SISTEMA

Bombeamento Duplo

IKFI'

Duas bombas recuperam água e hidrocarbonetos

separadamente

Evita a emulsificação do produto

Separação instantånea do hidrocarboneto

Bombeamento Total com
caixa separadora água/óleo

t(tt)ttPt(tt-¡)

VANTAGENS

(,¡)

Requer apenas uma bomba

Min¡miza os custos com equipamentos

Os custos para mult¡plos poços é reduido æla utilÞaçáo

de uma única unidade separadora

t( l tt

Requer dois equipamentos e sensores

É necessário manter o sk;4?mer sempre bem posicionado

e manter constante a vazão de rebab@mento para evitar
que o skimmer saia da posição desejada

O custo associado a múttiplos poços é alto em funçáo da
necessidade de duas bombas por poço

DESVANTAGENS

Uma única bomba promove a m¡stura do hidrocarboneto na

água, dificultando o processo de separu¡çåo e gerando um

volume de água contaminada rehtvamente grande

Requer de 1 0 a 1 2 m¡nutos de residência na cab€ separadorã

Quanto maìor a vazäo. ma¡or deve ser a cabø sêparadora

de



A previsâo do tempo necessário para remediação é difícil de obter, pois a taxa de

recuperação de óleo apresenta uma tendência de queda constante ao longo do tempo

de bombeamento. A queda na taxa de recuperaçâo reflete uma redução na

transmissividade na camada de óleo que, por sua vez, ocorre devido à redução da

espessura e das saturaçöes de óleo (Cota, ef a/., 1999).

Quanto ås águas provenientes do rebaixamento, ex¡stem três opções para descarga

(EPA, 1ee6):

Lançamento nas águas superficiais ou sistema público de tratamento;

lnjeção no aq i¡ffero;

Tratamento da água.

Devido aos custos associados ao tratamento da água, o lançamento no sistema público

é bastante viável (EPA, 1996). O lançamento em corpos d'água superficiais deve

obedecer aos critérios da legislação específica, No Estado de São Paulo, a CETESB

utiliza-se da classificação dos corpos d'água receptores de acordo com o Decreto Le¡

8468, de 8/SeU1976 que aprova o regulamento da Lei 997 de 31/Maio/1976 (Artigo 7),

enquanto que no sistema de esgotos deve ser observado o mesmo Decreto, porém no

Artigo 18.

A dísposição da água de rebaixamento no aqüífero deve considerar os efeitos

decorrentes da injeçåo de água, como por exemplo, os efeitos associados à recarga

próxima, pois geralmente os postos de gasolina ocupam pequenas áreas, e a

conseqüente elevação local do nível d'água que pode trazer modificaçöes no nlvel

d'água dos poços e a eventual retenção de fase livre. Deve também ser aval¡ada a

capacidade que o solo oferece à infiltraçåo em locais onde coincide o nfvel d'água raso

com vazões relativamente altas de bombeamento.

a

a

r¡
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3.4. Geologia Regional

A região de interesse s¡tua-se no compartimento geomorfológico denom¡nado Planalto

Atlåntico, constitufdo por morros e espigões relativamente baixos. Geologicamente, a

região apresenta as unidades a seguir, conforme pos¡ção estratigráfica do superior ao

inferior (Riccomini et a1.,1992; lPT, 1981), apresentadas na Figura 3.8.

o Sedimentos Aluv¡onares (Aa) - constitui-se de conglomerados basais

sobrepostos por areias grossas a conglomeráticas com estratificaçöes cruzadas,

gradando para areias finas a médías, com porções de argilas arenosas; situam-se em

várzeas e baixos terraços com espessuras menores que 10m; possuem idades de 1,8

M.a até o recente;

. Formação São Paulo (TQs) - sedimentos de idade terciário/quaternária

depositados na Bacia Sedimentar homônima, correspondem a depós¡tos de sistema

fluvial meandrante em regime climático semi-árido; constitui-se por argilas, siltes e

areias argilosas finas; algumas falhas tectônicas sinsed¡mentares cortam esta unidade;

o Suítes Graníticas Sintectônicas (PSyC) - a fácies representativa desta região é a

denominada de Cantareira; apresenta diversas características textural, composicional e

mineralógica; são mais comuns os gran¡tos gnáissicos de foliação concordante com o

frend regional, granulaçåo fina a média e composição granítica a granodiorltica;

registram-se idades do Proterozóico Superior;

o Complexo Pilar (PSpX) - é representada por xistos diversos intercalados a

filitos, metassiltitos, quartzitos, mármores e calco-silicáticas; assim como as suítes

graníticas sintectônicas (PSyC) tiveram sua formação no Proterozó¡co Superior e;

. Complexo Embu (PSeM) - as rochas desta unidade estão inser¡das no Grupo

Açungui e constituem-se de migmat¡tos homogêneos; possuem idades de 640 M.a.

também situando-se no Proterozóico Superior; posicionam-se na base da seqüência

observada na regiäo.
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Figura 3.8 Mapa Geológico da Regiäo de lnteresse
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4. METODOLOGIA

Em virtude de todo o processo de caracterização e saneamento basear-se no

conhecimento das características hidrogeológ¡cas, as investigaçöes devem ser

conduzidas a partir de um modelo conceitual inicial adotado, o qual pode ou näo sofrer

modificações em virtude dos resultados obtidos durante a investigação.

Desta forma, a Figura 4.1 apresenta um fluxograma para a elaboração do modelo de

fluxo e transporte e, no Capítulo 6, seräo avaliados e justificados os passos adotados

no fl uxograma apresentado.

4.1. Caracterizaçâo Ambiental

4.1.1. Conhecimento do problema

A primeira etapa do processo consiste na identif¡cação da área de interesse, para a

obtenção de informações sobre o episódio de vazamento. Estas informações devem

ser obtidas junto ao proprietár¡o do posto, junto à empresa distribu¡dora de combustível

e junto aos moradores eventualmente vitimados pelo vazamento.

Nesta etapa deve-se tentar obter as seguintes informações:

Tipo de produto vazado, data ou período do vazamento e volume vazado;

Local do vazamento: tanques, linhas, bombas, processo de descarga de produto

ou processo de abastecimento;

o Se a fonte de vazamento ainda continua ativa ou o problema que gerou o

vazamento já foi sanado;

E devem ser efetuadas as segu¡ntes determinaçöes:

e Definição da área de interesse (área que envolve a área fonte até o provável

limite impactado onde se tem notícia nesta primeira etapa de trabalho);

a

a
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Caracterização do uso e ocupação do solo na área de interesse através da

constatação de áreas comerc¡a¡s, residenciais, escolas e prováveis fontes

contaminantes (oficinas, outros postos, etc);

Caracter¡zaçäo da residência diretamente impactada e coleta de informaçöes

junto aos moradores da mesma (presença de odor ou produto, local, etc.).

4.1.2. Sondagens de investigação e ¡nstaleção dos poços de monitoramento e

bombeamento

As sondagens permitem investigar a geologia e contribuir para o mapeamento da

pluma de fase livre. A caractetizaçäo geológica é fundamental na definiçåo de camadas

geológicas gue possam refletir em propriedades hídráulicas distintas, afetando o

transporte do contaminante.

Foram efetuadas sondagens de investigaçâo com trado manual de 2" no interior da

residência e nas adjacências imediatas à mesma. Estes furos foram posteriormente

reabertos em 6" e 8" para instalação de poços de monitoramento de 4", e poços de

bombeamento em 6", respectivamente. Os furos foram reabertos com trado

mecanizado com broca helicoidal.

O critério para a construção de poço de bombeamento fo¡ a presença de fase livre

durante a perfuraçäo, pois com o diâmetro de 6" fica facilitada a introdução de qualquer

equipamento de remediaçäo.

As sondagens foram feitas a seco, sem a ut¡lização de fluidos de perfuraçäo, e o
material escavado'Íoi caracterizado tátil-visualmente.

Entre uma perfuraçäo e outra, procedeu-se a descontaminação do equipamento de

sondagem, conforme descrito abaixo:

Lavam-se os trados com água potável corrente e detergente neutro;

Enxágua-se com água desmineralizada;

a

a
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Lava-se novamente o trado com água desmineralizada e detergente neutro

(EXTRAN - Merk@) diluído em água desmineralizada na proporção 3:1 (três

partes de água para uma parte de detergente);

Reenxágüa-se com água desmineralizada;

Cobre-se a ponta perfurante do trado com saco plástico novo até seu uso no

próximo local, evitando contaminação através do transporte ou na eventual

colocação deste sobre solo prev¡amente contaminado.

Foram construídos 16 poços de monitoramento em 4" de diâmetro e 4 poços de

bombeamento em 6", sendo um deles referente à trincheira (PB-02) a ser visto no item

4.2.1. Os poços foram construídos obedecendo as recomendaçöes precon¡zadas na Nl

06.010 (CETESB, 1988a).

Os poços possuem seçåo filtrante sempre acima do nlvel d'água, pré-filtro de areia

graduada, selo de proteçäo em bentonita, câmara de calçada, trava e cadeado. O tubo

ut¡l¡zado para a construção dos poços foi o tubo geomecânico tipo revestimento e tipo

filtro DN 100, com a abertura das ranhuras de 0,75 mm. Foi utilizado pré-filtro de are¡a

quartzosa arredondada pré-lavada, própr¡o para poços tubulares profundos, com o

diâmetro médio dos grãos de 3 a 4 mm.

O espaço anelar entre a perfuração e o poço, acima do pré-f¡ltro, deve ser selado para

preven¡r o aporte de eventuais contaminações superficiais (FETTER, 1993). O selo de

proteçâo, constituído de benton¡ta em pó, foi colocado nos trinta centímetros finais,

próximo à boca do poço, e sobre ele foi lançada argamassa de areia-cimento-água na

proporção 1: 0,5: 2,5.

Para o fechamento do poço foi utilizado o cap geomecânico, e como proteção e para

nivelamento de pista, foi colocada câmara de calçada em ferro fundido com trava e

cadeado.

a

a

38



4. 1.3. Levantamento topográfico

Para referenciar os trabalhos executados, bem como determ¡nar a localizaçäo e cota

das bocas dos poços, deve ser efetuado um levantamento topográfico abrangendo toda

a área definida como área de interesse.

No caso dos poços de monitoramento, além da localizaçåo dos mesmos em planta, é

necessário determinar as cotas das bocas dos poços instalados, pois nela que é
referenciada a medição do nível d'água. O valor da cota pode ser estabelecido a partir

de um RN (Referencial de Nível) arbitrário.

4.1.4. Desenvolvimento e purga dos poços

O desenvolvimento dos poços, que corresponde à remoção dos finos gerados durante

o processo de perfuração, é essencial antes das amostragens. As taxas de

bombeamento geralmente utilizadas são de 20 a 40 L/min (EPA, 1991).

A purga corresponde à remoção da água estagnada do poço e deve ser feita antes da

coleta das amostras. Um processo de purga inadequado traz mais erros na

amostragem que qualquer outro passo no processo de amostragem. Não existe um

volume de purga universalmente ace¡to. É recomendada a remoção de três a cinco

vezes o volume de água dos poços (Fenn efal., 1977). A CETESB (1988b) recomenda

esgotar o poço duas a très vezes o seu volume.

As vazöes para a purga, geralmente entre 4 e 20 L/min, devem ser menores que

aquelas utilizadas no desenvolvimento dos poços, para evitar a possível migração de

finos para dentro do poço (EPA, 1991 ).

O desenvolvimento dos poços fo¡ efetuado logo após a ¡nstalação dos mesmos e foi

utilizada uma bomba centrífuga trifásica, 22O V, de baixa vazão (aproximadamente 30

L/min) e potênc¡a de 1/4 HP.



A metodologia utilizada para o desenvolvimento dos poços é descrita a seguir:

a) lntroduz-se a mangueira de sucção da bomba no interior do poço e inicia-se o

bombeamento, descendo progressivamente a mangueira de sucção até atingir o

fundo do poço.

b) Procede-se então, lentamente, a retirada da mangueira de sucçäo até a porção

superior do poço e reinicia-se o processo de três a quatro vezes ou até a água

do poço se tornar límpida.

Entre um poço e outro a mangueira é descontaminada conforme procedimento

anteriormente descrito (ilem 4.1.2.).

A purga foi feita no dia seguinte ao desenvolv¡mento dos poços, e antes da purga foram

tomadas as medidas de nÍvel d'água e espessura da lâmina de fase livre. Esta med¡ção

foi efetuada com lnþrtace Meter da Solinst, modelo 122-M3 com precisão de 1 mm e

fita de 15 metros. A purga foi feita com bomba náutica Whale supersub 12 volts com

vazâo de aproximadamente 5 litros/minuto. A metodologia para a purga é idêntica

aquela utilizada para o desenvolvimento descrita acima, e entre um poço e outro

tomaram-se os mesmos cuidados na descontaminaçåo do equipamento.

4,1,5, Procedimento dê coleta, preservação e acondicionamento das amostras

Após a purga foram coletadas as amostras. Para a coleta utilizou-se ba¡'7er descartável

de teflon@. As amostras foram transferidas para os frascos de coletas tomando-se o

cuidado de evitar a agitaçäo da amostra.

Para a análise de BTEX foi utilizado o frasco de vidro de 40 mL para análise de voláteis

com tampa de teflon@. Para as análises de TPH foi utilizado frasco de vidro âmbar de 1

litro com tampa de teflon@, Como preservante, em ambas as amostras, foi utilizado HCI

para atingir pH menor que 2. O laboratório já fornece, no próprio frasco, o preservante.
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O planejamento da campanha de amostragem permit¡u a retirada das amostras e seu

envio para o laboratório no mesmo dia.

O procedimento de amostragem obedeceu aos segu¡ntes passos:

Lavagem do amostrador (baile) com a água do poço;

Coleta da água a ser amostrada com o bailer,

Colocação cu¡dadosa da água no frasco de amostragem ev¡tando a formação de

bolhas;

Fechamento do frasco sem a formação de bolhas em seu interior, identificação

da amostra e armazenamento imediato em cooler com gelo reciclável, mantendo

a temperatura de 4 a 5 oC registrado em termômetro colocado no interior do

cooler.

As amostras foram identificadas (procedência, data e hora) e foi preenchida a guia de

remessa que acompanhou as amostras até o laboratório.

4.1.6. Análises quimicas da água subterrânea

As análises químicas na água subterrânea foram efetuadas para mapear a extensão da

pluma de fase dissolvida, e foram feitas através de cromatografia gasosa para os

parâmetros: BTXE - Benzeno, Tolueno, Xilenos, Etilbenzeno e TPH ( Iofal Petroleum

Hydrocarbons) - Fingerpint. A metodologia utilizada pelo laboratór¡o para as análises

foi EPA 8260 para o BTXE e EPA 80158 para o TPH Fingerprint.

O TPH é um bom indicador da contam¡nação por derivados de petróleo. Uma análise

inicial de TPH indicando que näo há contaminação no local pode eliminar a

necessidade de custosas análises adiciona¡s. Tradicionalmente os compostos BTXE

tem sido utilizados para determinar o nlvel de compostos orgânicos voláteis existentes

no local (LIPTAK ef a/., 1996).

a
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De modo geral, se a concentração do composto dissolvido é igual ou maior que 1% da

solubilidade efetiva do composto na água, isto indica que o poço de monitoramento de

onde foi coletada a amostra s¡tua-se nas vizinhanças da região com NAPL

(DOD/AATDF, 1ee7).

Para o cálculo da solubilidade efetiva, é necessário aplicar a Lei de Raoult:

ci=c"'zi Q)

Onde:

Ci'= Concentração do composto i na fase aquosa (mg/L);

Csi = Solubilidade do composto i puro na fase aquosa (mg/L);

2¿¡n = Fração molar do composto i na fase orgânica.

Conforme Heermann & Powers (1988), considerando-se a adição de 17,5Yo de etanol

na gasolina, temos que as solubilidades dos compostos Benzeno, Tolueno e Xilenos

seriam aumentadas na seguinte proporçåo: Benzeno, 19%, Tolueno, 41% e Xileno

53%.

O etanol é adicionado na gasolina brasileira na proporção de 25o/o, porém em virtude

do aumento da solubilidade näo ser diretamente proporcional à quantidade de etanol

adicionada, näo é posslvel estabelecer uma relação direta entre a proporção de etanol

e o correspondente aumento na solubilidade dos compostos, sendo necessário para

isso estudos mais complexos.

4,1,7. Coleta de solos para determinação da porosidade e análise granulométrica

Para o cálculo da velocidade da água subterrânea (item 4.1 .8.3.) é necessário o

conhecimento da porosidade efetiva. A porosidade efetiva corresponde à relação entre

o volume de poros interconectáveis e o volume total do solo. A porosidade efetiva é a
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porosidade drenável e é significativamente menor que a porosidade total. De modo

geral, quanto menor os gräos do solo, menor é a porosidade efetiva (e maior é a
capac¡dade de retençäo do solo ou saturação residual). Para a classificação do solo é

necessária a determinaçäo da granulometr¡a.

Para se obter a porosidade efetiva e a poros¡dade total foram coletadas 2 amostras

indeformadas de solo, provenientes de 2 pontos distintos, as quais possibilitaram a

execução de 6 determínações de porosidade efetiva e porosidade total. Para a
determinaçäo da granulometr¡a, foram coletadas 2 amostras deformadas.

Para a obtençáo das amostras indeformadas foi adotado o seguinte procedimento:

Abertura de duas cavas em locais distintos com as dimensöes 'l ,00 x 1,00 x 1,00

m, cavando-se das bordas para o interior da cava deixando um bloco de

aproximadamente 0,40 x 0,40 x 0,40 m no centro da cava;

O interior da cava permanece intocado preservando as características originais.

Este bloco no interior da cava é então moldado com facão, de modo a tornar-se

um bloco quadrado de 0,25 x 0,25 x 0,25 m;

O bloco é entäo parafinado e protegido com estopa;

lnsere-se cuidadosamente a caixa de madeira que abrigará a amostra, que

consiste numa ca¡xa de madeira com apenas um lado aberto nas dimensões

0,30 x 0,30 x 0,30 m;

Corta-se, com a ajuda de um pedaço de f¡o de nylon, o fundo da amostra,

orienta-se o topo da caixa com uma seta e ident¡fica-se a amostra.

Posteriormente vira-se a caixa, parafina-se o fundo da amostra, coloca-se a

estopa e fecha-se a caixa com uma tampa de madeira no fundo;

Encaminha-se a amostra para o laboratór¡o.

As amostras deformadas, para determinação da granulometr¡a, foram coletadas nas

mesmas cavas abertas para a coleta das amostras indeformadas. A coleta foi feita com

colher de jardineiro previamente lavada e a amostra acondicionada em saco plástico à

temperatura ambiente. O volume de amostra coletada é de aproximadamente 300 gr.

a
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As amostras de solo para determinação dos índices físicos foram encam¡nhadas para o

IPT (lnstituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo). As metodologias

util¡zedas pelo IPT para a elaboração dos ensaios correspondem aos proced¡mentos

internos DIGEO-LFSI-PE-001, 002, 003 e 004.

Para a classificaçäo do solo, foi utilizado o triangulo textural para análise de textura de

solos, preconizado pela USDA (Unfted States Departrnent of Agriculture) (apud KLUTE,

1986), representado a seguir:

g
è

E

o-

Æ5060

Porcentagem de Are¡a

o 
Loam, oonsiste num solo composto por uma misUfê dê proporç¡ês

relalivament€ iguâis d6 â.gilâ, sllte e paniculas de ar€ia, e costumeiEment€
apr€sents máteda oEånica (arglla impura), (8d.6 & Jackson, l98t).
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4.1.8. Hidrogeologia

4.1.8.1. llapa potenciométrico

O mapa potenciométrico permite caracterizar a direçåo e o sent¡do do fluxo subterrâneo

bem como determinar o gradiente hidráulico, necessário para o cálculo da velocidade

do fluxo subterrâneo (item 4.1.8.3.). Pa¡a a sua elaboraçäo é necessário efetuar as

medições de nível d'água e, nos poços em que apresentarem lâmina de fase livre, esta

deve ser medida e o nÍvel d'água corrigido.

As leituras do nível d'água foram feitas com lnte¡face Meter da marca Solinst, modelo

'122-M3 com precisão de lrnm e fita de 15 rnetros.

Os poços que apresentaram fase livre tiveram o nível d'água corrigido através da

seguinte relaçåo:

Onde:

hc = nível d'água corrigido (m)

hm = nfvel da interface água/hidrocarboneto (m)

Ho = espessura da lâmina de fase livre (m)

po = densidade do hidrocarboneto (g/mL)

pw = densidade da água (g/mL)

Com os dados das medições de nível d'água e com a cota topográfica dos poços,

obtida através do levantamento topográfico, foi determinada a carga hidráulica e a
partir dela, traçado o mapa potenciométrico.

h" = h, .l'.(*)] (3)
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O gradiente hidráulico corresponde ao gradiente de decaimento vert¡cal da

potenc¡ometria com a diståncia horizontal. Esta determinaçåo é feita no próprio mapa

potenciométrico, através da medição das d¡stânc¡as horizontais tomadas

perpendicularmente entre duas ou mais linhas equipotenciais e estabelecendo a razão

entre as cargas hidráulicas correspondentes à estas linhas e a distância horizontal

medida entre elas. Este valor é expresso em porcentagem.

4.1.8.2. Ðeterm¡naçäo do coeficiente de condutividade hidråulica.

Para o cálculo da velocidade de caminhamento da água subterrânea é necessária a

determinação da condutividade hidráulica do aqüífero. Para isso foram realizados três

ensaios, em três poços de monitoramento. O ensaio de condutividade hidráulica foi

realizado através do método "Bail Test'(FREEZE & CHERRY, 1979).

A principal desvantagem dos ensaios de curta duração, tipo o Bal lesf, é que apenas um

pequeno volume do aqüífero é avaliado. Entretanto, em locais contaminados, estes

ensaios oferecem algumas vantagens, entre elas, ev¡ta-se o problema de dispor elevados

volurnes de água contaminada, e em funçåo de ser de curta duração, permite a execuçâo

de vários ensaios num só dia (EPA, 1991).

O Bail Test é realizado a partir da extraçäo ¡nstantânea de um volume de água do poço

de monitorarnento, acompanhado-se a recuperaçåo do nível até sua estabilÞação. As

medidas foram efetuadas em intervalos de tempo regulares com medidores elétricos.

Neste trabalho foi utilizado o medidor de nível d'água marca SoÍnsf modelo 101-[/13 com

precisäo de I mm e fita de 30 metros.

Para extração da água do poço, foi utilizada uma bomba de rebaixamento de alta

vazão, pretendendo remover o volume de água o mais rapidamente possível. Antes da

inserção da bomba no poço a mesma foi descontaminada através da lavagem com

água desmineralizada e detêrgente neutro.

Para o cálculo dos coeficientes de condutividade hidráulica foi utilizado o software Aquifer

Test, da Waterloo Hydrogeolog'tc, que utilizou a solução matemática de Hvsorslev (1951)
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para obtençåo da condutividade hidráulica a partir dos dados de recuperação do nível

d'água e das características próprias dos poços, que se resume na seguinte expressäô:

,'h( L)
K- (R/ (4)

2LT t.

Onde:

K = condutividade hidráulica (m/min)

r = raio da boca do poço (m)

R = raio do poço incluindo o pré-filtro (m)

L = comprimento do filtro do poço (m)

Tr_ = intervalo de tempo quando ht/ho = 0,37 (min)

ht = rebaixamento em função do terpo (m)

ho = ¡ebaixamento inicial (m)

O valor do TL pode ser obtido graficamente através da relação H-h / H-Ho x t, utilizando-

se escala monolog para a prqieção da variação normalizada do nível, onde:

H = carga hidráulica original (m)

Ho = nivel d'água após esgotar-se o poço (m)

h = nível d'água internediário num determinado tempo t (m)

t = intervalo de tempo para execução das leituras do nfvel d'água (min)

A posiçâo To define o ternpo de recuperação de 63 % do Hoem relação a H.



4.1.8.3. Cálculo da velocidade da água subterrânea e da velocidade da fase livre

Neste item serão apresentadas as metodolog¡as de cálculo para a determinação da

velocidade de fluxo da água subterrånea e da fase livre de gasolina, no meio poroso e

fissural.

4.1.8.3.1. Meio poroso

A seqüência de cálculos apresentada a seguir considera o fluxo em meio poroso

homogêneo e isotrópico.

Velocidade da água subterrânea

A velocidade média das águas subterråneas no meio homogêneo pode ser calculada

pela Lei de Darcy:

v=* Ki (5)
ne

Onde:

V = velocidade das águas subterrâneas (m/s)

K = condutividade hidráulica (m/s)

¡ = gradiente hidráulico (m/m)

n" = porosidade efetiva 1cm3/cm3¡

Velocidade da gasolina (fase livre)

Para determinar a velocidade da gasolina em fase livre no meio poroso é necessário

calcular a perrneabilÍdade do solo com relação à gasolina (ou condutividade da

gasolina), e para isso é necessário determinar a permeabilidade intrínseca. Desta

forma podernos, assumindo os mesmos pressupostos para o cálculo da velocidade da

água subterrânea, (meio poroso, poros totalmente saturados e continuidade no fluxo), e



modificando apenas as propriedades do fluido em questão, caÊclerizaî a

permeab¡lidade do meio poroso para a gasol¡na e, através dela, calcular a velocidade

da fase livre. Esta relação tem validade para plumas extensas em área, e de espessura

aproximadarnente constante, de modo a manter o gradiente hidráulico correspondente

ao da água subterrânea. Assume-se também que os poros onde está situada a camada

de fase livre estão totalmente saturados de hidrocarbonetos.

A seqüência de cálculo baseia-se primeiro na determinação da permeabilidade

intrínseca, a qual pode ser obtida através da utitizaçåo dos parâmetros físicos da água

(densidade e viscosidade dinåmica) e do resultado obtido nos ensaios de condutividade

hidráulica na equaçäo (6), para determinar-se a permeabilidade intrÍnseca (k).

Para isso foi utilizada a relaçåo proveniente da lei de Darcy, onde o termo (p x g) / tr
corresponde ao grau de fluidez do fluido e k reflete a característ¡ca física do meio

poroso.

K __kps (6)
p

Onde:

= coeficiente de condut¡v¡dade hidráulica saturada (cm/s)

= permeabilidade intrÍnseca (cm2)

= densidade do fluido (g/cm3)

= aceleraçåo da gravidade (cm/s2)

= viscosidade dinåmica do fluido (g/cm.s)

Aplicando-se a permeabilidade intrÍnseca calculada na equação (6) e utilizando-se os

paråmetros fÍsicos da gasol¡na (densidade e viscosidade dinâmÍca), obtérn-se a

permeab¡lidade do meio poroso para a gasolina (ou condutividade da gasol¡na), (lç).

K

k

p

s

p
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Substituindo-se na equação (5), o valor da condutividade hidráulica com o Ç, obtém-se

a velocidade da fase livre de gasolina.

A Tabela 4.1. apresenta os valores das propriedades físicas da gasol¡na e da água

segundo AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, API (1996).

TABELA 4.1. PROPRIEDADES FISICAS DA GASOLINA E DA AGUA

Composto Densidade (p)

1g/cm3)

Viscosidade Absoluta

p (cP) ¡r (g/cm.s)

Agua 0,998 114 0,0114

Gasolina 0,729 t O,82O(-) o,62 0,0062

S

(.) 0,82 g/cm3 (Cota, 1999)

4.1.8.3.2. Meio descontínuo

Assumindo-se que o escoamento é regido por um s¡stema de descontinu¡dades planas

e pof idas em regime laminar e num sistema hidraulicarnente liso, temos que a

velocidade de escoamento numa descontinuidade pode ser representada conforme

abaixo:

. Cálculo da velocidade da água subterrânea e da fase livre

V=KrIr Q)

Onde:

V = velocidade de escoamento (crn/s)

Kr = condutividade hidráulica da descontinuidade (cm/s)

h = gradiente hidráulico da descontinuidade (m/m)
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Segundo Louis (1974):

Então:

K r= ca 2 (8)

c= I (9)
12u

* . = 
(so') 

rlo )
' 12u

Onde:

a = abertura média da descontinuidade (cm)

aceleração da gravidade (cm/s2)

v = viscosidade cinemática do fluido = viscosidade absoluta / densidade (cm2/s)

Sendo:

v (¡ásua) = 0,0114 cm/s,

v 1sás) = 0,0085 cm/s

4.1.9. Gorrelação entre a espessure da lâmina de fase livre medida nos poços e a

espessura verdadeira no aqüífero

Existem diversos autores que estudaram a relaçáo ex¡stente entre a espessura da

lâmina de fase livre no poço com a distribuição deste fluido no meio geológico.

A seguir estão relacionadas algumas das diversas metodologias para determ¡nar a

espessura da fase livre no rneio geológico acima do nível d'água:
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Método de Pastrovich (1979)

Este método depende apenas da densidade do hidrocarboneto em relaçäo à água. O

principal problema deste rnétodo é que ele não considera os efeitos dos diferentes tipos

de solo. Este método apresenta melhores resultados em solos de menor granulometria

(silte/argila) que em solos grosseiros (areia, cascalhos).

u,:l-þïÐ (u)

Po

Hr

Ho

Pw

Onde:

= densidade do hidrocarboneto (0,729 g/cm3)

= espessura da fase l¡vre na formação (cm)

= espessura da lâmina no poço (cm)

= densidade da água (0,998 g/cm3)

A literatura aponta o valor de 0,729 gtcm3 para a densidade da gasolina (APl, 1996),

entretanto com o processo de perda de voláteis que a gasolina sofre no aqüífero,

estima-se que a densidade da gasolina no aqüífero seja maior que a gasolina fresca. A

medição em laboratório apontou o valor de 0,820 g/cm3 Lenhard & Parker, 1990 (apud

coTA, 1999).

Método de Hall (Hall ef a/.,1984)

Este método baseia-se apenas no fator de formação (F) que é empírico. A principal

dificuldade do rnétodo consiste em estimar o valor de F, principalrnente se o solo não

coincide com nenhum dos três tipos abaixo. Deve haver também uma espessura

mínima de fase livre para validar o método. Para areia fina, a rnenor espessura no poço

deve ser de 23 cm, para a areia média, 15 cm, e para a areia grossa, I cm.

Hr--H.-F (rz)
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Onde:

F = 12,5 cm - Areia Fina

F = 7,5 cm - Areia rnédia

F = 5 cm - Areia grossa

. Método de Schiegg (1985)

Este método corrige a espessura do poço através da constante 2 (h",d, que depende

do tipo de solo. Quanto mais fino o solo, maior a constante.

H,--Ho-2þ",*) <ßl

Bear,1972 (apud SCHIEGG, 1985) (h 
",¿J 

= 2 - 5 cm (Areia grossa)

=13:lilT lî::t:m"'

Este método é melhor utilizado quando se tem grandes espessuras de fase livre no

poço.

e illétodo de Lenhard & Parke¡ (1990)

Este método é dependente das condições de equilíbrio estático; ele assume um perfil

de saturaçäo vertical teórico baseado nas relaçöes de pressão capilar.

a,=ffi(r4)
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Sendo:

p..=o"' (ls)
6oo

p"* =o" (16)
o.*

Onde:

po = densidade do hidrocarboneto (0,729 g/cm3)

Þuo = air-oil scaling factor (dynes/cm) / (dynes/cm)

þ-, = oil-water scaling factor (dynes/cm) / (dynes/cm)

oaw = tensäo superficial da água (dynes/cm)

crao = tensão superficial do hidrocarboneto (dynes/cm)

oor¡ = tensão interfacial gasolina-água ( = o.,,u - o.o ) (dynes/cm)

A Tabela 4.2 apresenta os valores de tensäo superfìcial e interfacial encontradas na
literatura.

Cabe ressaltar que a gasolina brasileira é adicionada com etanol na proporção de 24o/o

e as equações e modelos propostos pelos autores acima não consideram esta

situação, e devido aos fenômenos de cossolvência abordados por Oliveira (1997), os

volumes verdadeiros baseados nas equações anteriorrnente utilizadas devem ser

vistos com cautela.

TABELA 4.2 TENSOES SUPERFICIAIS E INTERFACIAIS
Parâmetro
ldvnes/cml

Hunt ef a/., (1988) Fa¡r et al.,
('1990)

Sharma ef a/.,
12000ì

6æ 72,O 72,0
l' 20,2 22,9
õu 50,0 12,2 35,0



4.1.10. Gálculo do volume de fase livre êxistente

Podemos calcular o volume de h¡drocarbonetos em fase livre através da seguinte

relação:

V=H¡An" (17)

Onde:

V = volume (m3)

Hr = espessura de fase livre sobrenadante ao aqüffero (m)

A = área demarcada da pluma de fase livre (m2)

ne = porosidade efetiva (adimensional)

Esta relação cons¡dera que os poros onde se situa a fase livre estão totalmente

preenchidos com hidrocarbonetos e que existe continuidade hidráulica na pluma.

4.2. Remediação da fase livre

Neste trabalho foram utilizados o skimmer ativo e o bombeamento duplo. Para a

contenção da pluma de fase livre a jusante do terreno foi construída uma trincheira.

A alternativa da escolha do método baseou-se fundamentalmente em evitar a

emulsificação do produto causada pelo bombearnento total, que iria exigir uma caixa

separadora que inclusive não havia espaço para ser instalada. Outrossim, as águas de

descarte teriam que ser tratadas de qualquer maneira (item 4.2.3.3.), o que obrigaria a

instalaçåo de um tanque pulmão na saída da caixa separadora e a instalação de uma

bomba para enviar a água do tanque pulmão para o sistema de tratarnento, caso fosse

utilizado o bombeamento total.
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Desta forma, utilizando-se o bombeamento duplo, a própria bomba de rebaixamento
injeta a água no sistema de tratarnento, reduzindo sobremane¡ra o número de
equiparnentos necessários no local.

4.2.1. lnstalação da trincheira

Dado o surgimento de produto no muro divisor entre o quintal e a garagem, bem como

o surgimento de produto no piso adjacente ao muro, na garagem, procedeu-se à

instalação de uma trincheira. Esta trincheira coleta e direciona as águas para um poço

de bombearnento (PB-02) instalado em um dos extremos da trincheira, onde pode ser

feito o monitoramento e, na presença de fase livre, a mesma pode ser removida

através sklm¡ner associado ou não ao rebaixamento. O direcionamento da trincheira é

perpendicular ao sentido do fluxo subterrâneo.

A trincheira foi construída com 3 metros de comprimento, 0,50 m de largura e

profundidade variando de 0,50 m na porçäo mais rasa e 0,60 m na porção mais

profunda. A cava construída para a instalação da trincheira foi forrada no fundo com

manta geotextil e sobre este foi apl¡cada uma camada de 10 cm de brita n.o2. A parede

de jusante da cava foi impermeabilizada com a aplicação da pasta de bentonita batida

em água na proporçäo 3:1 (3 partes de bentonita para cada parte de água), de modo a

formar uma goma bastante cons¡stente. As paredes latera¡s também foram forradas

com manta geotextil e sobre a brita foi colocado o tubo dreno em PVC 4" perfurado.

Este tubo foi instalado obedecendo o caimento no sentido do PB-02, que foi instalado

no interior da cava e teve o tubo dreno acoplado a ele. Posteriormente a cava foi

coberta com brita n.o 2 até aproximadamente 10 cm da superficíe, foi colocada a manta

geotextil na parte superior, uma camada de bentonita de aproximadamente 2 cm e

finalrnente o recobrimento com concreto até o nível do piso.
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4.2.2. lnstalaçâo do skimmer ativo

No poço de monitoramento que foi observada fase livre, PM-01 , foi instalado um

skimmer alivo.

Foi utilizado o skimmer ativo por gravidade específica, com bóia de 3" de diâmetro,

instalado com a captaçäo situada na ¡nterface água hidrocarboneto. A bomba utilizada

para bombear a fase livre é uma bomba a vácuo, elétrica, ¡ntrinsecamente segura,

desenvolvida especificamente para trabalhar com o sk¡mmer.

4.2.3. Sistema de bombeamento duplo

4.2.3.1. Dêfin¡ção do rebaixamento

Os valores de rebaixamento adotados foram estabelecidos de maneira a otimizar a

relaçäo entre a vazão compatível com o sistema de tratamento de fase dissolvida e o

estabelecimento de um cone de depressäo que contivesse os poços que apresentaram

lâmina.

Adotando-se este conceito, é possível verificar a extensão do raio de influência gerado

pelo rebaixamento através das equaçöes empíricas que consideram a situaçåo de

equilíbrio e um aqüífero poroso e homogêneo. As equações utilizadas para o cálculo da

extensäo do cone de rebaixamento foram aquelas propostas por Sichardt e Kussakin

(apud MOTOR COLUMBUS, 1987).

Sichardt:

,1? = 3000 (n - nw (18 )
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Onde:

H-h = Rebaixamento = (ND - NA) (m)

K = Coeficiente de condutividade hidrául¡ca (m/s)

Kussakin:

R = 575 (n - n\[@E) (re)

Onde:

(H-h¡ = P"5"¡ramento (m)

H = espessura saturada do aqüífero (m)

K = coeficiente de condutividade hidráulica (m/s)

4.2.3.2. Configuraçäo do s¡stema de bombeamento duplo

A bomba de rebaixamento utilizada foi um conjunto motor-bomþa de 0,5 HP,22OV,

trifásico e a prova de explosão com regulador de vazåo. A mangueira de captação da

bomba (de 1 Y"" de diåmetro) foi colocada na profundidade de 7,5 metros.

O skimmer ut¡lizado cons¡ste numa bomba de vácuo intr¡nsecamente segura, elétrica,

trifásica de 22O V, com bóia tipo gravidade específica de 3" de diâmetro ajustada na

interface gasolina-água.

Para garant¡r a segurança e operacionaþilidade dos equipamentos foi construída uma

caixa elétrica a prova de explosäo (painel de comando).
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4.2,3.3. Descarte da água de rebaixamento

Em virtude do forte odor e altas concentrações de BTEX nas águas de rebaixamento e

na água proveniente da nascente, e também pela necessidade de garantir a qualidade

da água a ser descartada na linha de esgotos, foi optado pelo tratamento e posterior

descarte na rede pública de esgotos.

O tratamento é feito numa unidade a base de carvão at¡vo especialmente desenhada

em função das concentraçÕes e vazöes de entrada, para garantir a qualidade da água

na saída do sistema. As águas bombeadas e tratadas säo monitoradas semanalmente

na entrada e na saida do sistema, através da medição das concentraçÕes de BTEX.

Neste trabalho não seråo apresentados o projeto, a instalação e o monitoramento do

sistema de tratamento de fase dissolvida.

4.2.3.4. Monitoramento da eficiência do processo de remoção de fase livre

O monitoramento da eficiència do processo de saneamento adotado consiste na

verificação diária, em toda a rede de poços instalados, da espessura da lâmina de

hidrocarbonetos em fase livre. Såo medidos também os volumes de hidrocarbonetos

removidos diariamente por poço. As mediçöes da lâmina de fase livre säo feitos com

Interface Meter e os resultados são registrados em formulário específico.
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5, APRESENTAçÃO DOS RESULTADOS

5.1. Garacterização Ambiental

5,1,1, Conhecimento do problema

Segundo informações do proprietário do posto, houve a perda de aprox¡madamente

850 litros de produto, porém além do controle de estoque do posto ser bastante

precário, as medições de volume de produto nos tanques são feitas com régua de

medição, o que eleva a margem de erro na contabilização do estoque. Como o posto

compra de diversas empresas distribuidoras, é difícil determinar os volumes comprados

junto ao fornecedor.

Tão logo notificado o problema gerado na casa impactada, procedeu-se a execução de

testes de estanqueidade nos tanques bombas e linhas, acusando que um tanque de

gasolina apresentava vazamento. Este tanque foi esvaziado e imediatamente

removido, bem como todas as instalações subterrâneas.

O local em que se situa o auto posto consiste numa região de ocupaçâo mista

(residencial, cornercial e industrial), sendo que a única provável fonte associada seria

um outro posto situado na mesma rua, neste trabalho denominado Posto Qualidade,

situado também a montante da residência impactada, porém no decorrer dos trabalhos

foi verificado que näo houve contribuição deste posto.

Um dos moradores situados a jusante do auto posto alegou sentir odor de combustlvel

em sua residência, proveniente principalrnente dos ralos do banheiro, quintal e na

entrada da residência, próximo à garagem.

A residência impactada estudada neste trabalho apresentou, além de forte odor,

produto em fase livre minando no piso da garagem nos locais onde o mesmo

encontrava-se mais danificado.
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A residência possui um sistema hidráulico irregular, onde as águas pluviais e de

esgotos não são separadas e deságuam num mesmo ponto, aqui denominado (CP-01),

que consiste numa caixa com as paredes em alvenaria e sem fundo (ou seja,

diretamente no solo), situada na garagem, entrada da residència. Esta ca¡xa de

passagem recebe não só a mistura das águas de esgoto e pluviais como também a

água de uma nascente situada no interior da residência (na sala) e que foi canalizada

durante a construção da residência, passando por uma caixa de passagem aqui

denominada (CP-00) e posteriormente desaguando na CP-01 que está ligada ao

s¡stema de esgotos. A localizaçäo exata da surgência de água se dá a dois metros

abaixo do piso na sala de estar.

Como a caixa CP-01 näo t¡nha fundo em concreto, a água que lá chegava erodiu o

terreno, resultando numa cava de aproximadarnente 1 m3 de volurne, onde parte da

água infiltrava no solo e parte ia para a galeria de esgotos da rede pública.

Foi observado que na saída da água da nascente (CP-00) não havia sobrenadante,

porém o odor de gasolina era bastante forte e gerava elevados lndices de

explosividade, fenômeno que se propagava para a caixa de passagem CP-01 e desta

para a rede pública de esgotos.

Outrossim, foi observado que não existia sifonamento na tubulação de esgotos da

residência que chegava na CP-01 e, desta forma, os vapores acumulados na caixa de

passagem CP-01 tinham acesso para o interior da residência vindo a surgir

principalrnente nos ralos da rnesma, os quais também nåo eram sifonados.

A regiáo de interesse foi definida como a região que compreende o posto, a residência

impactada e seu entorno adjacente e é representada na Figura 5.'t. A Figura 5.2

consiste na planta da residência impactada.
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Figura 5.2 Planta da Residência lmpactada
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5.1,2. Sondagens de investigação e instalação de poços de mon¡toramento e

bombeamento

A Tabela 5.1 resume as características dos poços instalados e a Figura 5.3 mostra a

localização dos mesmos.

As Fotos 1 a 6 (Apêndice 1) ilustram os trabalhos de perfuraçäo e instalação dos poços

bem como as características dos locais em que se situam.

Os perfis construtivos dos poços instalados eståo reprêsentados no Apêndice 2.

TABELA 5.1 CARACTERISTICAS DOS POçOS INSTALADOS

POço
t,tst(F

(m)

ò PERF

(in)

INST

(m)

0 |NST.

(¡n)

FILTRO

(m)

N.A.e)

(m)

LAMINA

(m)

PM-01 4,to 6 4,50 4 4,00 1,80 0,10

PM-02 10,20 6 t 0,o0 4 9,00 2,00 0,00

PM-03 5,10 6 5,00 4 4.50 3,90 0.00

PM.04 7,20 6 7,10 4 7,00 1,30 0,00

PM-05 8.90 6 8,60 4 8,80 6,40 0,00

PM-06 6,40 o 6,30 4 6,00 4,40 0,00

PM.O7 17,10 o 17,40 4 16,00 5,50 0,00

PM-OE 17,60 6 16,90 4 16,90 13,30 0,00

PM-09 13,50 6 12,20 4 12.OO 7,OO 0,00

PM-10 9,90 6 9,70 4 9,00 6,E0 0,00

PM-11 8.60 6 6,50 4 8,00 8,20 0,00

rJn'/|-1¿ 30,50 0 29,00 4 28,50 4,20 0,00

PM-13 30,40 6 30,00 4 28,00 7,90 0,00

PM.14 30.00 6 29,50 4 29,00 18,00 0,00

PM-I5 25,00 6 21 ,00 4 21.OO 5,00 0,00

PM-16 12,50 6 12,50 4 11,50 7 ,25 0,00

PB-O1 I ,OO E 6.80 6 6,50 2,OO 0,00

Pts-Oz 3,00 E 2,90 6 2,90 0,10 0,00

PB-03 8,30 8 8,00 6 E.00 I .30 0,05

PB-04 18.30 I 17 ,OO 6 16,00 5,50 0,00

(") Medidas efetuadas durante as perfuraçoes
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5.1.3. Levantamento topográfico

Após a construção dos poços de monitoramento, fo¡ efetuado o levantamento

topográfico em toda a área de interesse, inclusive o detalhamento da residência

impactada. Este levantamento gerou a base onde estão inseridos todos os trabalhos

realizados.

O levantamento topográfico foi feito com Estação Total marca PENTAX modelo PCS

315, com precisäo linear de 1 mm/Km e leitura angular de 1".

A base foi feita em Auto Cad@ Versão 14 da Autodesk. Posteriormente este arquivo foi

editado no software Corel Draw@ Versão 9 da Coret Corporation.

5.1.4. Geologia Local

De acordo com as perfurações efetuadas, foram caracterizados quatro horizontes

compostos por camadas argilosas e argilo siltosas, descritas a seguir, e cuja distinção

principal entre elas é o grau de compacidade.

A primeira camada consiste no aterro, argilo arenoso de cor variegada predominante

marrom e pouco compacto. A maior espessura desta camada ê de 2,4 metros (PM-1 l).

O aterro está assentado sobre uma camada de argila muito arenosa de cor variegada e

medianamente compacta, com espessura entre 3,5 m (PM-12) a 7,8 m (PM-13), nos

locais onde ela ocorre. A última camada atravessada corresponde a uma argila pouco

siltosa, muito compacta e de cor variegada. A cava onde foi enterrado o tanque estava

situada neste nlvel. Durante o processo de ret¡rada dos tanques, a cava resultante foi

observada quanto às características geológicas do solo. Nesta ocasião puderam ser

observadas algumas descontinuidades preenchidas com óxidos de coloração

avermelhada a negra.
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Em algumas sondagens foi observada uma camada composta por areia muito arg¡losa

de cor amarelada e espessura entre 0,1 m (PM-07) e 1,0 m (PB-04).

O material perfurado consiste em sedimentos peñencentes à Formação São Paulo,

possuem idade Terciária, situam-se como unidade da Bacia de São Paulo (|PT,1981) e

são provenientes da alteração de sedimentos predominantemente fluviais.

Com os resultados das análises granulométricas, Tabela 5.2, foi possível classificar o

solo de acordo com o padräo estabelecido pela USDA como Sandy CIay Loam, ou

seja, argila siltosa com fragmentos de areia.

Os intervalos granulométricos utilizados para a classificação såo aqueles propostos

pela USDA:

Argila: partículas sólidas com diâmetro inferior a 0,002 mm

Silte: partículas sólidas com diåmetro entre 0,05 e 0,002 mm

Areia muito fina: particulas sólidas com diâmetro entre 0,125 e 0,050 mm

Areia fina: particulas sólidas com diâmetro entre 0,250 e 0,125 mm

Areia Média: partículas sólidas com diâmetro entre 0,500 e 0,250 mm

Areia grossa: partículas sólidas com diâmetro entre 1,000 e 0,500 mm

Areia muito grossa: partículas sólidas com diâmetro entre 2,000 e 1,000 mm

Abaixo temos o triângulo de classificação textural e a região onde se situam as

amostras coletadas.

TABELA 5.2 RESULTADOS DOS ENSAIOS DE GRANULOMETRIA

AMOSTRA
ArgIa

(vù

ù Ie

(o/o)

Ateta I orat

(v")

Are¡a (%)

Muito Grossa Grossa Media l-¡na Mu¡to F¡na

Ar-01 36 1 63 0 42 5 12 4

At-oz '34 tt5 4 32 15 I 5

ôt
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5.1.5. Resultados das análises químicas das águas subterråneas e mapeamento

da pluma de fase dissolvida

As amostras de água subterrånea foram coletadas em 25lJul e os resultados das

análises químicas encontram-se na Tabela 5.3.

TABELA 5.3 RESULTADOS DAS ANAL¡SES OUIMICAS DAS AGUAS SUBTERRANEAS

AMOSTRA
BENZENO

(pg/L)

TOLUENO

(pg/L)

XILENO

0rs/L)

ETILBENZENO

(ps/L)

TPH

(ps/L)

cLASSTFTCAçAO

TPH

FINGERPRINT

PM-01 FASE LIVRE

PM-02 <10 <10 <10 <10 <1 00

PM-03 54 49 42 <10 6000 Oleo de motor

PM-04 <10 <10 <10 <10 1 3000 Gasolina

PM-05 <10 <10 <10 <10 <1 00

PM-06 <10 12 96 <10 1 080 Gasolina

PM-07 <10 <10 <10 <10 <1 00

PM.O8 <10 <10 <10 <10 <1 00

PM-09 <10 <f0 <10 <10 <100

PM-10 <10 <10 <10 <10 <1 00

PM.11 47 <10 <10 <10 5200 Diesel

PM-12 <10 <10 <10 <10 <1 00

PM.13 <10 <10 <10 <10 600

PM-14 <10 <10 <10 <10 <1 00

PM-15 1.000 8.500 10.800 1 500 61 00 Querosene

PM.16 <10 <10 <10 <10 <1 00

PB-01 264 660 2 060 <10 <100

PB-02 1.700 3.400 9.500 275 46000 Gasolina

PB-03 FASE LIVRE

PB-04 <10 <10 <10 <10 <1 00

c-01 <10 <10 <10 <10 <100

c-02 <10 <10 <10 <10 <100

c-03 <10 <10 <10 <10 <100

(-) Näo classificado
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A Figura 5.4 mostra em planta a localização dos poços amostrados com seus

respectivos resultados quf micos.

Como apenas alguns poços apresentaram concentrações acima dos limites de

detecção, (PM-03, PM-04, PM-06, PM-11, PM-13, PM-15, PB-01, PB-02 e PB-03) näo

houve uma configuração de pluma mapeável que se estendesse da fonte (Posto) até o

receptor (residência impactada), existindo apenas dois focos, o primeiro em torno do

posto e o segundo no interior da residência impactada. Entre um ponto e outro não

foram verificadas concentraçöes maiores que o limite de detecção, 10 ppb para BTEX e

0,1 ppm para TPH.

Para verifìcar se as concentrações encontradas na água subterrânea possam estar

próximas à ocorrência de fase pura, devemos primeiramente proceder à determinação

da solubilidade efetiva através da Lei de Raoult, Equação (2). A Tabela 5.4 apresenta

os resultados dos cálculos da solubilidade efetiva.

Adotando-se o acréscimo da solubilidade efetiva em função da adição de etanol,

conforme proposto por Heermann & Powers, (1998), temos a solubilidade efetiva do

composto orgânico numa mistura orgânica na presença de etanol na proporçäo de

17,íVo. Esle valor está representado na Tabela 5.5.

em áqua (composto puro)

(2) Johnson ef a/., ('1990)
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Figura 5.4 Resultados das Análises Químicas das Águas Subterrâneas
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TABELA 5.5 CÁLCULO DA SOLUBILIDADE EFETIVA NA PRESENçA DE ETANOL A I7,5%

Composto
Solubilidade efetiva

(mg/L)

Acréscimo da solub¡lidade na

presença de etanol (17,5%)

(o/.)

Solub¡l¡dade do composto na

mistura na presença de etanol

(mg/L)

BENZENO 16,28 19 o/o 19.37

TOLUENO 29,88 41 o/o 42,13

XILENOS 14,50 53 o/o 22,19

Assim sendo, conforme DOD/AATDF (1997), aplicando-se a rcgra do 1Vo, a

concentração que corresponde à amostra ter sido coletada nas adjacências da fase

residual deve ser maior ou igual a:

Benzeno = 1,94x 10-1 mg/L

Tolueno = 4,21 x 10-1 mg/L

Xileno = 2,22x101 mglL

Desta forma, com os resultados apresentados na anál¡se quim¡ca (Tabela 5.3),

podemos aval¡ar a possibilidade dos poços amostrados, mesmo sem ter a presença de

lâmina de fase livre, estarem próx¡mos da região com fase livre.

Assim sendo os poços PM-15, PB-02 e PB-01 apresentam concentrações que

permitem classifica-los como próximo ou no interior de região com fase residual.

Os resultados das análises químicas de TPH pelo método fingerprint permite relacionar

as características dos p¡cos do cromatograma das amostras anallsadas com os

padrões referentes aos combustíveis.

Neste trabalho, as amostras coletadas foram relacionadas com os seguintes produtos:

óleo de motor, óleo diesel, querosene e gasolina, porém o único produto presente nas

amostras era água subterrânea contaminada com gasolina. Este fato ilustra que deve

ser considerado com cautela, nos casos em que näo é conhecido o produto que

efet¡vamente contaminou o local, os resultados apresentados pelos laboratórios com

relação à caracterização do contaminante.
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5.1.6. Hidrogeologia

5.1.6.1. Mapa Potenciométrico

A Tabela 5.6 mostra os valores das mediçöes de nível d'água e a carga hidráulica

utilizada para traçar o mapa potenciométrico. As medições foram efetuadas em 08/Set.

Os valores de carga hidráulica foram obtidos através da diferença entre a cota do poço

e o nível d'água.

O poço PB-04, embora esteja situado a 1,5 metros do PM-07, não foi utilizado no

traçado do mapa potenciométrico, pois a diferença do nível d'água entre eles é de 1,21

metros, distorcendo as linhas de fluxo. Este fato pode ser decorrente de problemas

construt¡vos do poço ou relac¡onado com heterogeneidades não observadas nos

testemunhos de sondagem.

I AtIbLA 5.t' MhL}IL;A(J D(-) NIVbL L}'AGUA - CARGA HIL)RAULICÁ
Poço cota

(m)
Lâm¡na

(m)
N.A.c)

(m)
Garga H¡draul¡ca

(m)
PM-01 E5.46 0.1 0 1.55 E3.9
PM-02 88.54 0.00 2.14 86_4
PM-03 99.01 o,00 3,30 95,7
PM-04 E2.05 0.00 1.92 E0.1
PM-05 88.05 0.00 3.02 85.0
PM-06 85,52 0,o0 1,t'l 83,8
PM.O7 90.33 0.00 4.55 E5.E
PM-08 97.63 0.00 9.O7 88.6
PM-09 99,25 o,oo 5.96 93.3
PM.1O 62.69 0.00 2.43 79.9
PM-I1 99.40 0.00 7 .53 91 .9
PNI-12 99,65 0,00 6,62 93.0
PM-13 99.13 0.00 7 .77 91 .4
PM-14 97 .54 0.00 8_79 88.8
PM-I5 99,39 0,oo 4,32 95.1
PM.16 96.14 0.00 7.24 EE.9
PB-01 42.79 0.00 1 .41 a1 .4
PB-02 83,52 o,o0 o,1 63,4
PB-O3 45.32 0.05 1 .60 43.7
PB-04 90.46 0.00 5.76 44.7
c-01 99,97 o,00 . to 92,4
Ç-o2 97.55 0.00 6.93 90.6
c-03 97.69 0_00 6.44 91_3

(-) Meoroas realtzadas em 08/set
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O mapa potenciométrico apresentado na Figura 5.5 foi feito manualmente, não tendo

sido utilizado software especffico para as interpolações, e mostra que o sentido de

caminhamento da âgua subterrânea é preferencialmente de Leste para Oeste, ou seja,

do sentido do posto para a residência impactada.

Foram também traçadas duas seções hidrogeológicas, A-A' e B-B', as quais estão

mostradas nas Figuras 5.6 e 5.7 e indicadas no Mapa Potenciométrico da Figura 5.5.

As seçöes apresentadas mostram a geologia, a superfície do nível d'água e o sentido

do escoamento.

Foram determinadas, através do mapa potenciométrico, '10 medidas de gradiente

hidráulico, os valores obtidos estão apresentados na Tabela 5.7.

Os valores obtidos variam de 6,2 a 40 %, sendo que os mesmos são distribuÍdos da

seguinte forma: do posto até a residência, correspondem os valores de i1 até i7, que

dada a distribuição homogênea, permitem ser tratados pelo seu valor médio, i m¿¿ = 7,6

%. Os valores medidos na residência impactada são bastante elevados, ie e ie = J7,g 
"

40,0% respectivamenle. O gradiente iro foi tomado entre o posto e a residência através

da menor distância linear entre os poços PM-15 e PM-01 e seu valor é bastante

próximo da média dos gradientes medidos entre o posto e a residência.

TABETA 5.7 RESULTADOS DAS DETERMINAçOES DE GRADIENTE HIDRAULICO

Medida Grad¡ente hidraul¡co

(%)

7,O

12 6,2

l3 6,7

l4 9,4

l5 10,0

l6 6,8

11 7,1

lB 17 ,O

l0 40,0

l1o 6,7
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Figura 5.5. Mapa Potenciométrico
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5.1.6.2. Determinação do coeficiente de condutividade hidráulica

Os poços selecionados para a realização dos ensaios de condutividade hidráulica foram

aqueles que perm¡tiram uma distribuição representativa em área. Os poços têm

profundidades distintas e atravessam os mesmos horizontes litológicos.

As planilhas dos ensaios estão no Apêndice 3, e os resultados säo:

PM-05 = 2,45 X 106 cm/s

PM-08 = 9,98 X 10-s cm/s

PM-09 = 1,31 X 104 cm/s

Conforme Morris & Johnson (apud TUCCI, 1993), o intervalo entre 1,00 x 10€ a 7,09 x

10a cm/s, corresponde ao silte e o intervalo entre 1,00 x 10-e e 4,7O x 1O-7 cmls,

corresponde à argila.

Segundo Porto & zaned (1995), o intervalo entre 10-e e 106 cm/s corresponde å argila,

o intervalo entre 10€ e 104 cm/s corresponde ao silte, silte arenoso e argila arenosa, e

o intervalo entre 10-5 e 10-3 cm/s, corresponde às areias siltosas e areias finas.

Desta forma, segundo a classificação de Morris & Johnson, os resultados dos ensaios

efetuados nos poços PM-09 e PM-05 correspondem ao solo siltoso e o resultado do

ensaio realizado no poço PM-08 corresponde ao solo argiloso, enquanto segundo Porto

e Zaned, os resultados dos ensaios realizados nos poços PM-05 e PM-08

correspondem ao solo argiloso, e o resultado do ensaio do poço PM-09, corresponde

ao solo siltoso.

Embora a abordagem feita pelas duas referências não seja coincidente, elas não são

contraditórias, e correspondem de modo geral às caracterlsticas das litologias

atravessadas durante a perfuração destes poços, com melhor adequação aos

intervalos propostos por Porto e Zaned.
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5.1,6.3. Resultados dos cálculos da velocidade da água subterrânea e da

velocidade da fase livre

Para o cálculo da velocidade da água subterrânea, foram utilizados os resultados das

determinações de porosidade efetiva realizados nas amostras indeformadas, os quais

estão apresentados na Tabela 5.8.

Os locais em que foram coletadas as amostras indeformadas estão apresentados na

Figura 5.3 as Fotos 7 e I (Apêndice 1) mostram a coleta das amostras indeformadas.

Para o cálculo da veloc¡dade da água subterrânea foram consideradas as seguintes

situaçöes: A mais desfavorável, ou seja, que representa a maior velocidade, a situação

mais representat¡va, ou seja, aquela que considera os valores médios e a situação

mais conservadora, ou seja, aquela que considera os menores valores. Desta forma

foram utilizados os valores de condutividade hidráulica (K), gradìente hidráulico (i) e

porosidade efetiva (n") apresentados na Tabela 5.9.

TABELA 5.8 RESULTADOS DAS DETERMINAçOES DOS INDICES FISICOS DO SOLO

Amostra t-ofostoaoe I oral

1cm3lcm3¡

M¡croporos ou Poros < 37,5pm

1cms/cmt¡

Porosidade Efetiva

1cm3rcm3¡

AI _IB
At -1C

u,4õ

0,48

0.43

9,32

o,32

0,31

0,16

0,16

0,12

¿A

AI -28
At -2C

u,¿+b

0,41

0,44

o,32

0,28

0,30

0,14

0,13

o,14

Méd¡a o,14

TABELA.5-9 VALORES DE CONDUTIVIDADE HIDRAULICA, POROSIDADE EFETIVA E GRADIENTE

HIDRAULICO

Parâmetro Valor m¡n¡mo valor Mêd¡o Valor máx¡mo

Condutividade Hidráulica (K) 9,98x10"cm/s 4,45 x 10" cm/s 1,31 x 10- cm/s

Porosidade elet¡va (n6) 0,12 cm"/cm" 0,14 cm'/cm" 0,16 cm'/cm"

Gradiente H¡drául¡co (i) 6,2 o/o 
= 0,6 mlm 7,6% 

= 
0,08 m/m 1O,O o/o 

= 0,10 m/m
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5.1.6.3.1. Meio poroso homogêneo

¡ Velocidade da água subterrânea

Através da Equação (5) e adotando-se os valores da Tabela 5.9. temos:

V 1asu"¡ f.in¡ = 1 ,6 x 10-3 m/ano

V 1,gr"¡ 1.eo¡ = 8,0 m/ano

V¡água) (máx) = 25,8 m/ano

¡ Velocidade da fage livre

Conforme visto no item 4.1.8.3.1., para o cálculo da velocidade da fase livre é

necessário de terminar a permeabilidade intrlnseca e posteriormente a permeabilidade

do solo com relação à gasolina (condutividade da gasolina).

o Cálculo da permeabilidade intrínseca

Para o cálculo da permeabilidade ¡ntrínseca será utilizada a equação (6), adotando-se

os valores da Tabela 5.9, acrescìdos dos demais parâmetros:

p (tuua) = 0,998 g/cm3,

Èr (ásua) = 0,0114 g/cm.s,

g = 981 cm/s2

Desta forma os valores caf culados paø a permeabilidade intrínseca (k) são:

k f.in¡ = 1,'16 x 10-13 cm2

k lmed) = 5,18 x 10-10 cm2

k 1.a*¡ = 1,53 x 10-e cm2
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Agora, aplicando-se a permeab¡lidade intrínseca calculada acima novamente na

equaçâo (6) e substitu¡ndo-se os valores de p e p para os valores correspondentes à

gasolina apresentados abaixo, obtém-se a permeabilidade do meio poroso para a

gasolina, ou condutividade da gasolina, l(s¡.

P (eas) = 0,729 g/cm3

P lsas¡ =0,0062 g/cm.s,

g = 981 cm/s2

K 1s¡mrn¡ = 1 ,34 x 10€ cm/s

K (s¡meo¡ = 5,97 x 105 cm/s

K 1e¡max) = 1 ]6 x 10-a cm/s

O valor da condutividade da gasolina é aproximadamente 35% maior que a
condutividade hidráulica.

Substituindo-se na equação (5), os valores da permeabilidade da gasolina (ou

condutividade da gasolina) calculados acima, obtém-se a veloc¡dade da fase livre de

gasol¡na:

V 1s¡mtn¡ = 2,1 x 1 03 m/ano

V 1s¡mea¡ = 10,8 m/ano

V 1s¡max¡ = 34,7 mlano

O valor da velocidade da gasolina em fase livre é aproximadamente 35% maior que a

veloc¡dade da água subterrånea.

5.1.6.3.2. Meio descontínuo

Em virtude de não ter sido possível obter-se testemunhagem das descontinuidades

observadas na cava onde esteve situado o tanque, para efe¡to de cálculo, foi adotada a

abertura da descontinuidade como 0,01 mm (0,001 cm), admitindo-se ser esta a única

descontinuidade ex¡stente.
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Para o cálculo da condutividade hidráulica na descontinuidade foi utilizada a equação

(10), substituindo-se os valores abaixo:

I = 981 cm/s2

a = 0,001 cm

V 1ásua) = 0,0114 cm/s

Desta forma, o coeficiente de condutividade hidráulica da descontinuidade de Kf lasua¡ =

7,0 x 10-3 cm/s, e a permeabil¡dade da descontinuidade para a gasolina, ou

condutividade da gasolina, de Kf 1s¡ = 9,6 x 10-3 cm/s, que foi calculada utilizando-se os

mesmos parâmetros acima e utilizando v þás¡ = 0,0085 crn/s.

Observa-se que a permeabilidade da descontinuidade para a gasolina é
aproximadamente 33 % maior que para a água.

Substituindo-se os valores de permeabilidade da descontinuidade para a água e para a

gasolina na equaçáo (7), e utilizando-se os valores do gradiente hidráulico mínimo,

médio e máximo (Tabela 5.9), temos as velocidades da água e da gasolina admitindo-

se o sistema de escoamento fissural, os quais são:

V mín (tuua) = 132,4 m/ano = 0,36 m/dia

V m¿¿ (¿sua) = 176,8 m/ano = 0,48 m/dia

V máx (tuua) = 221 ,O m/ano = 0,61 m/dia

V mín (g) = 181 ,7 mlano

V rø (s) = 242,2 nlano

V máx (s) = 302,8 m/ano
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A Tabela 5.1 0 apresenta o resumo dos resultados dos cálculos dos parâmetros

hidráulicos e hidrodinâmicos para a água e para a gasolina, no meio poroso e

fraturado.

ÏABELA 5.10 RESULTADOS DOS CALCULOS DOS PARAMETROS HIDRAULICOS

E HIDRODINÂMICOS

Paråmetro Meio Poroso Meio Fraturado

V (água) (mín)

(m/a)
I ,6 x 10-3 132,4

V (água) (méd)

(nt/a)
8,0 176,8

V (agua) (máx)

(rnla)
25,8 221,0

V 19¡ lmin¡

(m/a)
2,1 x 1O-3 181,7

V (s) (méd)

(m/a)
10,8 242,2

V (s) (máx)

(m/a)
34,7 302,8

K 16sr"¡ lrin¡

(cm/s)
9,98 x 10-e

7.0 1 o-3
K (fuua) (méd)

(cm/s)
4,45 x 1O'5

K (águã) (mráx)

(cm/s)
1,31 x 104

K 1s¡ lmin¡

(cm/s)
1,34 x 10€

9,6 x 10-3
K 1s¡ 1.éd¡

(cm/s)
5,97 x 10-5

K 1s¡ 1máx¡

(cm/s)
1,76 x 1Oa
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5.1.6.4. Gorrelação entre a espessura da lâmina de fase livre medida nos poços e

e êspêssura verdadeira no aqü¡fero

A Tabela 5.11 mostra os resultados obtidos para cada um dos métodos utilizados,

considerando-se as espessuras medidas nos poços PM-01 e PB-03.

No mêtodo proposto por Lenhard & Parker (1990), foram feitas diversas simulações

considerando os diversos valores de tensåo interfacial disponíveis na literatura, sendo

apresentados em separado na Tabela 5.'t2.

(2) (Sharma & Gray, 2000)

(3) pao (o.* Farr ef af, 1990) e pow (6owHunt ef a/., 1988)

(4) Þao (oao Sharma & Gray, 2000) e Pow (oow Hunt ef a¿, 1988)

(5) Þao = 3,2 e pow = 2,035

Nas tabelas acima, pode-se observar que os únicos valores que podem ser

considerados são aqueles referentes às espessuras calculadâs pelos métodos de

Pastrovich e Lenhard & Parker.

TABELA 5.11 CALCULO DA ESPESSURA DA FASE LIVRE NO AQUIFERO

Método Lâmina medida no poço

(cm)

Espessura no aqüifero

(cm)

PM-o1 PB-03 PM-o1 PB-03

Pastrovich 10 5 3,7 1,8

Hall 10 5 Não apl¡cável

Schiegg '10 5 Não aplicável

TABELA 5.12 ÇALCULO DA ESPESSURA DE FASE LIVRE NO AQUIFERO (Lenhard & Parker, 1990)

Poço
Lâmina medida no poço

(cm)

Espessura no aqi.¡¡fero (cm)

o"* (1) o"* (2) (3) (4) Lenhard &

Parker, 1990 (5)

PM-01 l0 26,01 13,21 11 ,77 12,O5 4,07

PB.O3 5 3,95 6.61 5,EE 6.03 2,O4

al-,
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5.1.7. Mapeamento da pluma de fase livre e determinação do volume de fase livre
existente

De toda a rede de poços instalada, apenas os poços PM-01 e PB-03 apresentaram

lâmina de fase livre.

Em virtude de não ser possÍvel determinar uma pluma de fase livre em função de

apenas dois poços, que estäo inclusive muito próximos, considera-se que a retirada de

fase livre se deu tão somente no seu ponto de surgência e este ponto corresponde aos

poços citados que se situam na região da surgência. O volume de fase livre, conforme

proposto no item 4.1.10. (Equaçâo 17) também não pode ser calculado, pois falta o

paråmetro A (área da pluma).

5.1.8, Estimativas para determinaçäo do volume de fase livre removível

Estimativa de volume baseado em dados de estoque

No presente estudo, mesmo dado o péssimo controle de estoque do operador do

posto, a informação dada por este sobre o volume vazado é de aproximadamente 850

litros.

Estimativa do volume baseado na espessura de fase livre nos poços

Embora existam dados sobre a espessura de fase livre nos poços, nåo foi possível

mapear a extensão da pluma de fase livre, pois a mesma é de ocorrência restr¡ta nos

poços em que lâmina foi identificada, desta forma não é possível estabelecer o volume

removível com base neste método.

o Estimativa do volume de fase livre baseado em extrapolações dos volumes

de fase livre remov¡dos

A estimativa do volume de fase livre baseado em extrapolações dos volumes de fase

livre removidos perm¡te a projeção, ao longo do projeto de remediaçäo, do volume final
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a ser removido e do tempo necessário, fazendo-se a extrapolação das curyas de

volume removido ao longo do tempo.

Este procedimento é valido para projetos de longo prazo (maior ou igual a um ano).

Neste caso, como o volume de fase livre cessou em menos de seis meses, o método

perde a utilidade.

5.2. Remediação de fase livre

O sistema de remediação iniciou em 08/Jun e consistiu na remoção de sobrenadante,

através de skimmer ativo, no poço PM-01. Em 17lJun entrou em operação o sistema de

bombeamento duplo no PB-03, pois nos demais poços de bombeamento (PB-01, PB-

02 e PB-04) näo houve ocorrência de fase livre. O bombeamento foi realizado

ininterruptamente, 24 horas/dia.

Diariamente, foi verificada a presença de lâmina de fase livre na rede de poços.

Durante todo o período do projeto não foi constatada fase livre nos demais poços

existentes.

O sistema de remoção de fase livre terminou em 30/Nov, com a remoçâo de

aproximadamente 211 litros, quando não foi mais constatada a presença de fase livre.

A última medição que acusou lâmina de fase livre foi em 29/Out no PM-01 e em 03/Nov

no PB-03.

5.2.1. lnstalação da trincheira

As Fotos I a 12 (Apêndice 'l) mostram a seqüênc¡a de construçáo da trincheira

associada ao PB-02. A Figura 5.8 mostra o esquema construtivo da trincheira.

Não foi constatada fase livre no poço de monitoramento da trincheira, PB-02, porém a

água possuía forte odor de gasolina.
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0,15 m



5.2.2. Resultados na recuperação de hidrocarbonetos

5.2.2.1. Definição do rebaixamento

Conforme apresentado no item 4.2.3.1 ., foi determinado o raio de influencia gerado

pelo rebaixamento do aqüífero através das equações empíricas de Sichardt e

Kussakin, os quais estão apresentados na Tabela 5.13.

Os valores de nível d'água e rebaixamento utilizados nos cálculos estão apresentados

na Tabela 5.14. Os valores médios apresentados na Tabela 5.14 foram obtidos

considerando a média entre todos os valores do mês, registrados na Tabela 5.15.

Os valores do nível d'água (N.A), foram medidos na manhã do pr¡me¡ro dia de cada

mês, tendo sido desligada a bomba na tarde do dia anterior.

TABELA 5.13 RESULTADOS DOS CALCULOS DO RAIO DE INFLUENCIA

Mês S¡chardt Kussak¡n

Jun 9,3 m 4,6 m

Jul 7,8 m 3,9 m

Ago 5,5 m z,öm

Set ö,ö m 2,9 m

Out 4,7 m 2,4m

Nov 2,1 m 1,0 m
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TABELA 5.14 REBAIXAMENTO EFETUADO NO Pts-O3

Mês

Rebaixamento PB-03 (m)

(m)

N.D. (mín)

(m)

N.D. (máx)

(m)

N.D. (méd)

(m)

S (mrn)

(m)

s (max)

(m)

s (meo)

(m)

Junho c) 1,32 5,10 6,23 5,96 3,78 4,91 4,64

Julho 1,U 3,00 6.47 5.19 1,66 5,13 3,85

Agosto 1,35 3,90 4,93 4,12 2,55 3,58 2,77

Setembro 1,31 3,00 5,50 4,23 't,69 4,19 2,92

Outuþro 1.32 3,17 4,35 3,67 1 ,85 3,03 2,35

Novembro (**) 1,00 1,O4 3,rt6 2.O4 0.04 2,46 1.04

N.A. = nfvel d'água

N.D. = nfvel dinåmico

s = rebaixamento (m)

(.) lnício dia l7
(*.) Término dia 30

Os valores utilizados nas equações de Sichardt e Kussakin foram:

H-h = rebaixamento médio (m)(1)

K = coeficiente de condutividade hidráulica (m/s) (2)

H = espessura saturada do aqüífero (m) (3)

(t) (s,n*) (Tabela 5.14)
(2) 

Kn#d - 4,45 x 10-7 m/s
(s) foi considerado o poço totalmente penetrante, de modo gue H = I m - N.A, sendo o

N.A obtido na Tabela 5.14.

Os valores obtidos são provenientes de equações empíricas, e seryem apenas para

ilustrar a extensão do cone de rebaixamento, podendo ser considerado o intervalo

mfnimo e máximo (Kussakin e Sichardt).

A diferença entre os resultados apresentados pelos dois métodos também pode ser

devido ao fato de que a equação de Kussakin prevê que o poço seja totalmente

penetrante. De qualquer forma, a e)densäo do cone atingiu em torno de 5 metros, que
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TABELA 5,15, MONITORAI\4ENTO DO NIVEL O'AGUA - PB-03

DIA JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO

1

2

3

4

5

6

7

I
I
10

11

12

14

16

17

18

t9

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

30

5,70

5,50

5,10

6,05

6,10

5,83

6,16

6,15

6,12

6,15

6,10

6,16

6,23

ô,08

6,10

6,13

6,'13

6,r5

5,64

5,ô3

6,41

6,42

6,22

6,40

6,43

6,42

6,47

5,50

5,43

6,10

4,50

3,00

4,21

4,18

3,89

3,98

4,18

4,27

3,90

4,10

4,63

3,98

4,20

4 fx)

4,O2

4,'13

4,05

4,10

4,O4

4,06

4,05

4,'to

4,O4

4,09

4,09

4,09

4,O7

4,09

3,98

4,05

4,08

4,08

4,09

4,02

4,06

3,90

4,O2

4,23

3,93

4,93

4,63

4,08

4,20

4,14

4 )(\

4,21

4,32

4,32

4,U

1,U

4,U

4,37

4,U

4,40

4,44

4,57

4,42

3,30

4,73

5,50

3,00

3,83

3,85

3,85

3,85

3,84

3,85

3,85

3,85

4,43

4,45

4,50

4,53

4,52

4,56

4,U

4,35

4,09

4,07

4,14

4,20

4,25

4,50

4,15

3,86

3,51

3,47

3,,1i)

3,56

3,50

3,37

3,47

3,26

3,28

3,17

3,42

3,42

3,40

3,40

3,41

3,45

3,45

3,43

3,43

3,41

3,20

3,!7

3,40

3,30

3,35

2,98

3,46

2,93

3,20

3,r8

3,18

1,38

1,17

't,0s

1,06

1,05

1,M

1,10

1,11

1,15

1,13

1,l8

1,13

1,16

1,17

1,16

1,21

MÉDIA 5-96 5.ls 1-12 4-23 3,87 2-O1
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corresponde à distancia entre o poço PB-03 e o poço PB-02, que ocasionalmente

apresentava bolhas de fase livre.

5.2.2.2. Volume de hidrocarbonetos removidos

A evolução do processo de remoção de fase livre pode ser visto na Tabela 5.15.

O Apênd¡ce 4 contém as tabelas e gráficos das taxas de remoção diária de

hidrocarbonetos em fase livre, bem como as espessuras das lâminas de fase livre

medidas diariamente.

Conforme pode ser visto no gráfico da Tabela 5.16, as taxas de recuperaçåo diminuem

exponencialmente ao longo do tempo, e o volume total de hidrocarbonetos removidos

em fase livre foi de 210, 65 L.

Com relaçåo ao volume vazado declarado pelo proprietário do posto, 850 l¡tros, o

volume de fase livre removido,211 L, corresponde a aproximadamente 257o deste

valor. Deve ser considerado que houve um volume que migrou através da surgência e

atingiu o sistema de esgotos no período entre o inicio do vazamento e a reclamação do

morador e este volume nåo pôde ser contab¡l¡zado.

Considerando-se, conforme visto no item 3.2. que o volume recuperável corresponde a ¡

aproximadamente 20 a 50% do volume vazado (EPA, 1996), temos que o volume ì

recuperado no processo situa-se dentro deste intervalo.

5.2.2.3. Estudo da correlação entre a espessura da lâmina de hidrocarbonetos e o ,

volume removido

Para estabelecer a relação entre a espessura da lâmina e o volume removido, foram

plotados os gráficos de espessura da lâmina x volume removido para os poços PM-01

e PB-03 em cada mês, Figura 5.9.
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TABETA 5 16 EVOLUCAÓ DAS TAXAS DE REMOCÁO

MÊS
FvôluêÃô dîç larea d.

TOTAL Volumc Râmovldo

AcumuladoPM-Ol PB03

JUNHO 81.40 30.10 I l.ô0 ltl m
II Hô Êç) ?82 aa 5¿ 180 0¡l

A(ìr)STO 23 79 160 25.3e 205.43

SETEMARO 2.96 0.95 3.el )n9 ?À

OUTUBRO 1.23 oôa l3t ?to 65

NOVFMBRO o05 ooo 0.06 210 70

TOIAL l7¡1.35 36.35 210.70 210.70

EVOLUçÃO DO VOLUME TOTAL REMOVIOO
120

.l00

e80
!
åoo

E¿O!

20

0

s0

80

70

¿ðu

5¡oI
Ê10
E¡30

20

t0

0

VOLUME TOTAL REMOVIDO ACUMULADO

I 1Bo

5

E

z 120

EvoLUçÃo Do voLUME ToTAL REMoVIDo PoR Poço





Foram determinadas, por regressäo linear, as equações das curvas correspondentes

aos pares de pontos gerados. Foi considerada uma relaçåo linear entre os valores, pois

adotamos que a taxa de remoção é proporcional a espessura da lâmina, e esta

proporção manifesta-se de maneira linear.

Após determinadas as equaçöes foi avaliado o grau de correlaçäo, para verificar a

representatividade da reta gerada em relação aos pares de pontos.

O ajuste da curva foi feito definindo-se a intersecção da reta na origem, pois desta

forma, o ajuste de curvas näo pode proporcionar valores sem significado físico, como

por exemplo, valores negativos de volume removido ou a situação de uma lâmina com

espessura zero poder estar associada a uma taxa de remoção maior que zero.

Em virtude da existência de poucos dados significativos, po¡s além de poucos poços

apresentarem lâmina, as espessuras eram bastante pequenas e houveram longos

períodos sem recuperação de produto, não foram testadas outras opçöes de ajustes,

ajustes polinomiais por exemplo, que representariam melhor os pontos.

A Tabela 5.17. mostra as espessuras das lâminas e os volumes removidos.Os valores

médios correspondem a média dos valores mês, ou seja, a somatória dos valores

obtidos considerando-se os valores igual a zero e dividindo pelo número de dias do

mês.

TABELA 5.17 ESPESSURA DAS LAMINAS E VOLUMES REMOVIDOS

MêS Poço
Låm¡na (m Vdume removido (Udia)

mtn méd Max mln mêd máx

Junho
PM-O1 0,040 o o80 0.'t60 I .30 3.50 7.30
PB-O3 150 0.(Ho 0.100 0,50 2.20 4.90

Julho PM{1 lo0 0.007 o.042 0,00 2.10 4.24
PB-O3 o.000 0.00'l ,20 0.o0 o,12 1.05

Agosto
PM-OI 0.000 o.o24 150 0.o0 o,7 4,40
PB.O3 lo0 0,002 0,010 0.00 o.05 o.60

Setembro PM.O1 JO0 0,007 0,015 0.o0 o.10 o.90
PB-O3 000 0.001 o.o30 0.00 o03 095

Outubro PM-O1 o.000 o.0(M o.015 0.00 0,04 o46
PB{ì3 o.000 o.001 .o10 )o 0.06 JE

Novembro
PM-O1 o.000 o.000 o00 )0 0.01 )0
PB-O3 o,ooo 0,005 o oo1 o.00 o.o25 05



A Tabela 5.18 apresenta as equaçöes das curvas geradas. Foram considerados todos

os valores, que foram obtidos nas plan¡lhas cont¡das no Apêndice 4.

TAEELA 5,18 EAUAÇAO DAS CURVAS
Mês Poco Eouacão de Reta R' R

Junho
PB-03 v = 55.104 r 0,E954 0.95
PM-o1 v=41.662( 0.7606 0,87

Julho
PB-03 = 33 915 f + 0.0697 0,2569 0,51

PM-01 y = 89,307 ( -2,1287 t
Agosto PB-03 v = 35.128 ( 0.6568 0.61

PM-OI = 15 99fì r U.U / Jó o,27

Setembro
PB-03 v=31.667( 1,0000 1 .00

PM-o1 v = 18.966 ( 0.4514 0.67

Outubro PB.O3 1,0000 1,00
PM-o1 v = 32.541 o,9723 0,99

Novembro PB-03 y = 50,000 ( 1,0000 1,00
PM.Ol

Das equaçöes acima, aquelas referentes ao poço PB-03 nos meses de Setembro,

Outubro e Novembro nåo devem ser consideradas devido à insuficiência de dados. O

mesmo acontece com a equaçâo referente ao poço PM-01 no mês de Novembro.

Näo deve ser considerada a equaçäo referente ao poço PM-01 no mês de Julho pois,

analisando o gráfico, percebe-se que a grande maioria dos pontos estão paralelos ao

eixo y, não existindo correlação entre espessura e volume removido, ou seja, para uma

mesma espessura de låmina, tem-se diversos volumes de produto removido. No mês

de Agosto, no PM-01 e no mês de Julho no PB-03, prat¡camente o mesmo acontece, e

é comprovado pelo baixo coeficiente de correlação O,27 e O,51 respectivamente.

Das equaçöes que restaram, as que apresentaram os melhores coeficientes de

correlação foram aquelas referentes aos poços PM-01 em Outubro (0,99) e PB-03 e

PM-01 em Junho, 0,95 e 0,87 respectivamente, que nestes casos mostrou forte

tendência de linearidade entre os pontos.
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Em virtude dos resultados obtidos terem sido discutidos na seqüência da apresentação

dos mesmos (Capitulo 5), será apresentada apenas a seqüência de atividades

ilustradas no fluxograma, que representa os passos para a elaboração do modelo de

fluxo e transporte utilizado neste trabalho.

6.1. Modelo de Fluxo e Transporte

A seqüência das atividades executadas baseou-se no fluxograma apresentado na

Figura 6.1 Abaixo estäo resumidas as justificativas adotadas em cada etapa do

processo, colocadas na seqüência apresentada no fluxograma:

(1) lnformações iniciais

/ Posto situado a montante da residência;

/ Distância entre o posto e a residência: 170 m;

/ Observaçâo da geologia baseado na cava de substituiçâo do tanque: solo

extremamente argiloso, rfgido e com descontinuidades preenchidas por óxidos;

r' Ex¡stência de uma nascente no interior da residência com presença de gasolina

dissolvida na água e em fase livre, apresentando inclusive forte odor. A fase livre

observada tinha o aspecto de gasolina nova (cor, aspecto, gelada ao tato, sem

presença de oxidaçåo);

/ Existência de descontinuidades no talude da obra adjacente à residência, com a

mesma aparência daquelas ex¡stentes na cava do tanque;

/ Nåo foram localizadas surgências no entorno.

(2) Modelo conceitual lnicial de fluxo e transporte

Fluxo em me¡o cont¡nuo em aqüífero de baixa condutividade hidráulica;

Sentido do fluxo: Posto :+ Residència;

Nascente como fonte de descarga local do aqüífero.
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Figura 6.1 Fluxograma para Elaboração do Modelo de
Fluxo e Transporte

I
I

I

I

Ræbôpnro nú€b q/uíÞdo ôs
ødçoes rn6!¿b¡d8s

I

I

l i
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(3) lnvestigaçöes de Gampo

Solo predominantemente argiloso com linhas de corte e reaterro definidas pela

compacidade do solo (solo mais rfgido, original, solo menos consistente, aterro)

pois o reaterro foi feito com o mater¡al proveniente do corte (solo da mesma

fonte);

Vazão da surgência relativamente alta (600 L/h) e regular, mesmo na época de

seca;

Sentido do fluxo, conforme mapa potenciométrico, fortemente direcionado para a

residência;

Näo foi localizada fase livre em nenhum dos poços instalados, além dos poços

PM-01 e PB-03, praticamente alinhados à surgência e situados no interior da

residência;

Nos demais poços só foi encontrado odor durante a perfuraçäo do poço PM-15

(situado a aproximadamente 3 metros do tanque que vazou) e durante a

perfuração do PM-12, situado a aproximadamente 40 metros do posto;

As concentrações na água subterrânea foram menores que o l¡mite de detecção

entre o posto e a residência, porém no posto e na residência as concentraçöes

foram altas.

(4) As investigações de campo corroboram com o modelo proposto ?

/ Não

Razöes:

1) A velocidade média da gasolina em fase livre, considerando o meio poroso,

para que a gasolina flulsse do posto ao condomlnio (10,8 m/ano) faria com

que a gasolina demorasse aproximadamente 16 anos para chegar na

residência, e assim perdendo as características que a mesma tinha na

nascente da residência;
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2) Não foi encontrada fase livre nem täo pouco dissolvida acima do limite de

detecçäo entre o posto e a residência, o que seria de se esperar no meio

contínuo.

(5) Necessita maiores investigações?

/ Sim

Quais ?

Coletar uma amostra indeformada de solo que cont¡vesse a descontinuidade e

realizar ensaios de percolação em laboratório, inclusive avaliar a presença de

contaminante nos planos da mesma.

(6) São exeqüíveis?

/ Não

Razões:

1) Em virtude das descontinuidades estarem no material argiloso, o processo de

perfuração destrói as evidências;

2) lmpossível prever a localização e a profundidade das descontinuidades

abrir uma cava para retirar a amostra indeformada, considerando-se que

área é intensamente habitada.

(7) Estabelecer novo modelo conceitual

Modelo de fluxo e transporte que é condicionado pelo meio poroso (através dos

poros da formação aqtiffera) e fissural (onde a água migra pelas

descontinuidades existentes) com predomínio significativamente maior deste

último.

e

a
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Cálculos:

V (m¿uxg) meio Poroso = 10,8 m/ano

V (m¿oxg) meio fissural = 242,0 m/ano

Tempo para percorrer a distancra entre o posto e a residência (170 metros).

Meio poroso = 16 anos

Meio fissural = 8,5 meses

Para o cálculo da velocidade no meio fissural, foi considerada uma única

descontinuidade responsável pelo fluxo, com abertura de 0,01 mm.

Consideraçöes Adicionais: A migração do produto pode atingir grandes

diståncias devido à baixa capacidade de armazenamento das fraturas (FETTER,

1ee3).

A surgência constitui zona de descarga local do sistema aqüífero fissural

(8) O modelo representa a situaçäo de campo?

,/ sim

A velocidade de migração da gasolina no meio fissural é mais adequada para

que a gasolina atinja a residência com as características que foram observadas;

A ausência de fase livre e concentrações abaixo do limite de detecçäo nas

águas amostradas entre o posto e a residência indicam que o transporte do

contaminante não se deu no meio homogêneo e sim por outro caminho

preferencial;

INST¡TUTO aE GEætËñci1A.g - L¡gP
Blfìt,loTEcA

1)

2)
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3) Os valores do coeficiente de condutividade hidráulica variam de 104 a 10-s cm/s,

mu¡to embora os poços ensaiados atravessem praticamente os mesmos tipos

litológicos. Esta variabilidade ¡nd¡ca zonas de baixíssima permeabilidade e zonas

de permeabilidade mais elevada. Esta diferença pode ser atribuída as

característ¡cas do mater¡ãl perfurado, que se apresenta extremamente rígido e

compacto, proporcionando valores menores, enquanto que na eventual

existêncía de descontinuidades, a permeabilidade pode assumir maiores

valores.
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7. CONCLUSÖES

Os resultados da caracterizaçäo ambiental efetuada no local permitiram configurar

dois focos de contaminação na água subterrânea. O primeiro s¡tua-se no posto

onde houve o vazamento (área fonte) e o segundo na residência impactada

(considerada como o principal receptor).

Aplicando-se a regra do 1o/o, os poços PM-15, PB-02 e PB-01 estar¡am nas

adjacências da região com fase residual, o que corrobora com as observações de

campo, pois os poços PB-01 e PB-02, durante a perfuração, apresentaram produto

e o PM-15 .situa-se a poucos metros do tanque que vazou.

A fase livre manifestou-se apenas na residência impactada e, através de diversas

simulaçöes, constatou-se que o mecanismo de transporte do contaminante que

melhor se ajusta às características verificadas no local, se deu pelo meio fissural.

As espessuras das lâminas verificadas nos poços que apresentam fase livre diferem

da espessura existente no aqüÍfero e as metodologias que melhor descrevem esta

relação são as de Pastrovich e Lenhard e Parker, sendo esta última extremamente

dependente dos parâmetros de tensåo interfacial que apresentam diversos valores

na literatura, tornando mais segura a apl¡cação da equação de Pastrovich. Os

valores obtidos na equação de Lenhard e Parker såo aproximadamente 10%

maiores que aqueles obtidos utilizando a equação de Pastrovich.

A ocorrência restrita de fase livre impede que se obtenha uma configuração de

pluma de fase livre.

O valor da velocidade da fase livre é em torno de 35 % maior que a água

subterrânea tanto no meio poroso como no fissural.

O mapa potenciométrico mostra que o fluxo subterrâneo segue do posto em direção

a residência com altos gradientes hidráulicos na residência, que cons¡ste em zona

de descarga local (confirmada pela presença da surgência em seu interior).

O sistema de remoção de fase livre iniciou no dia 8/Jun no PM-01 (sklmmer ativo) e

17lJun no PB-03 (bombeamento duplo) e se tornou eficiente na remoção da fase

livre, tendo recuperado no perfodo de aproximadamente seis meses o total de 210

litros de gasolina, eliminando a ocorrência de fase livre.
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8. RECOMENDAçÕÊS ADICIONA|S

Determ¡nar as curvas características do solo para obter os parâmetros necessár¡os

nas equaçöes de Brooks & Corey para avaliar, com maior exatidão, as relaçöes

existentes entre as espessuras, bem como possibilitar tazer a cubagem do

contaminante existente em fase residual na zona saturada e näo saturada.

Verificar novas formas de correlação entre os dados de espessura de lâmina de

fase livre e volume removido, considerando casos com rebaixamento e sem

rebaixamento, e considerando a geologia, tipo de produto, extensão e geometria da

pluma de fase livre, etc.

Verificar os efeitos do bombeamento contínuo e o intermitente na recuperação de

fase livre.

Em virtude da adição do etanol na gasolina, as equações utilizadas para a

estimativa das espessuras verdadeira e aparente, mobilidade, coeficientes de

retardo, biodegradabilidade, etc. ficam com sua validade extremamente

comprometida. Esta situaçåo ocorre pelo fato dos modelos não terem sido

concebidos para esta s¡tuação, o que compromete a validade das equações e

modelos existentes.
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APÊNDICE I

Documentação fotográfica

111



FOTO 1. Perfuração oom trado mecanizado
para a instalação do PB-03.

FOTO 2. Amostra de solo na perfuração
do P&03.

FOTO 3. Perftrragåo mecanizada pdra a
instalagão do PM-12.

FOTO 4. Perfuração oom trado manual
para a instalação do PM-07.
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FOTO 5. Poços (PM-07 e PB-04) instalados
atrás da residência impactada

FOTO 6. Perfuraçäo com trado manual
para a instalação do PM-05.

FOTO 7. Coleta de amostra indeformada Al-1 FOTO 8. Amostra indeformada Al-1
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FOTO 9. Construçäo da trincheira associada
ao PS02.

FOTO ll. Colocaçåo de pré-filtro na
instalaçåo do PB-02.

FOTO 10. Colocaçäo da brita na trincheira.

FOTO 12. Cobertura de brita na trincheira.
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Perfis construtivos dos poços instalados
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APÊNDICE 3

Planilhas dos ensaios de condutividade hidráulica
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slug/bail test analysis
HVORSLEV's method
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APÊNDICE 4

Monitoramento da lâmina de fase Iivre e volume
recuperado
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0,001 3.920

0,001 1,800

0,002 0.580

0,001 2,410

0,028 1,150

0.013 0,810

0,013 0,560

0,000 0,000

0,010 0,300

0,015 1,550

0,015 0,820

0,019 1,000

0,022 1.590

0,013 0,480

o M) 4240

PB-03

Låmina Vol. Rec

/ml ll \

0,000 0,000

0,000 0.000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0.000

0,000 0,000

0,020 0,350

0,000 0,000

0,000 0,000

0,001 0.050

0,002 0,200

0,002 0,120

0,001 0,050

0,006 0,810

0,001 1,050

0.010 0,790

0,000 0,000

0.000 0.000

0 000 0.000

0,000 0,000

0,000 0,000

0.000 0,000

0.000 0,000

0.000 0.000

0.000 0.000

0,000 0,000

0,000 0,000

n nnn n tfl'ì

A
N(o

0,030

E

; o,o2o

è
U

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Tmpo (d¡a)

4,500

4,000

3,500

3 s,ooo

P
à 2,soo

! z,ooo
Ê

E 1,500

1,000

0,500

0,000

64,920 3,620

1cl14l- 68.5¿0

EVOLUçÃO DO VOLUÍIIE REMOVIDO - JULHO/2OOO

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Tompo (d¡a)



MONITORAMENTO DA LÂMINA DE FASE LIVRE E VOLUME

DtÁRt.) RFMr)\nrrr - a(ìôsTo / 2tno

DIA

1

2

3

4

5

6

7

8

I
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3l

Lem¡na

PM.O1

Vol. Rec.

nì
0,004 0,400

0,005 0,280

0,007 0,150

0,040 1,44
0,060 4,000

0,001 0,080

0,070 4,4{x)

0,070 4,350

0,050 3,040

0,035 1,530

0,040 0,320

0,250 0,260

0,010 0,080

0,008 0,030

0,070 3,000

0,010 0,200

0,010 0,080

0,000 0,000

0,000 0,0ff)

0,000 0,000

0,005 0,030

0,003 0,020

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,010 0,100

n noo o ooo

PB-o3

Lâmina Vol. Rec.

lñl /l \

0,004 0,250

0,000 0,000

0,003 0,030

0,002 0,020

0,000 0,000

0,000 0,000

0,010 0,500

0,010 0,600

0,010 0,100

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,005 0,030

0,006 0,070

0,m0 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,0æ 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

n nnn n onn

vAlüAgÃo NA ESPESSURA DA t¡it¡r{A - AGqSTO / 20OO

(J)o

0,300

0,250

^ 0,æ0

;
¡ o,tso
a
ê
t 

o,1oo

23,790 1,600

TOTAL 25.390

EVOLUçÃO IX' VOLUÍTIE REMOVIfþ - AGOSÎO / ãþO

4,000

3
o
E 3,0æ
o
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E z,m)
o

26 31



MONITORAMENTO DA LÂMINA DE HIDROCARBONETOS E
vgLUME DtÁRto REMOVTDO - SETEMBRo / ?onn

DIA

1

2

?

4

b

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

2S

1n

PM-01

Lâmina Vol. Rec

lmì flì

0,000 0,000

0,010 0,150

0,000 0,000

0,015 0,200

0,001 0,050

0,000 0,000

0,000 0,000

0,020 0,900

0,035 0,460

0,000 0,000

0,010 0,080

0,010 0,050

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,003 0,030

0,001 0,100

0,001 0,450

0,001 0,100

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,001 0,150

0,001 0,140

0,001 0,100

0,000 0,000

0,000 0,000

0.000 0 nno

Låmina

lml

PB.O3

Vol. Rec

/t ì

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,030 0,950

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000
n ñnn n ônn

(¡)

vARrAçÃO NA ESPESSURA DA LÂM|NA _ SETEMBRO /

0,040

0,035

0,030

î' 0,025

E

ã o,ozo

d

ü 0,015

0,010

0,005

0.000

1 3 5 7 911 131517192123252729

2,960 0,950

TOTAL 3,910

EVOLUçÂO OO VOLUME REMOVTDO - SETEMBRO / 2OOO

J

o
Ê
o
e.

I o,ræ
!
o

Tempo (dia)

f+P¡i141
+P&03

0,200

1 3 5 7 911131517192123252729
Tompo (d¡a)



MONÍTORAMÊI.fTO OA IAMII{À DÊ FASE LIVRE E VOLUT¡iE

^'¡õ'^ 
ôEr¡^\iM

tìa PH.Ol

Låmine Vd. Ræ.

,|

2

3

1

5

I
7

I
I
to
ll
12

13

14

't5

16

17

tg
19

m
21

22

t3
21

25

26

27

æ
29

0.000 0,0(þ

0.(m 0.ü)o

o-(x)o 0,000

0.(m o.(x)o

0.ooo 0,0fi)

o.(x)o 0,000

0.(m o,0(þ

o.dÌ2 0.020

0.000 0,000

o.(þo 0.0ü)

o.mo 0,æo

0.(m 0,0(x)

0.æ0 0,000

o.mo 0,000

0.000 0,000

0.000 0,0@

0.æo 0,0æ

0.0fl) 0,000

o.(m 0.(m
0.000 0.(m
0,015 0,¡{60

0,(n4 0,160

0.@o o,(x)o

o,(þ3 0,100

0,007 0,2?o

0,æ1 0,1)50

0,001 0,050

0,001 0,070

o.00f 0,050

PB43

L&ñinê Vd Ræ.

0.000 0.0@

o-mo 0.@o

0.000 0.000

0.000 0-000

0.(m 0.000

0.0ü) 0.000

0.(m 0-000

0.000 o.(x)o

0.000 0.000

0,0to 0,0fl)

0.(m 0.000

o-(m 0.000

0.000 0.000

0.000 0.000

0.000 0.æo

0.0m 0.000

0.000 0.000

0.(m o.(m
0.000 0.000

o.mo 0.m
0.(m 0.000

o.0(þ 0.000

o.(x)o 0.000

0.000 0.000

0,000 0.000

0,000 0.æo

0,ü)o 0.000

0,000 0.000

0,0cn 0-000

vaflÁçÃo l{A EsFEsSrrRA DA útûla . ot llBo f
2000

otl\t

EVO|-UçÃO DO VOLUìE RErdlDO - ()IJTUÊñO 

' 
200ô

9r1 13 t5',t7 1S 21 ?'.32527ê31

0,sdt

o45O

0,400

0,350

0,3¡þ

o¿so

02irt

0,t50

0,100

0,@

0jm

1.23I)

l=Fironl-**l

o.980

11 13 15 77 19 21 Zt 25 27 ZA

l=F 4¡
l*ææl



ÍJNIIORAII¡ENTO DA LÄtrIßNA DÊ FASE LI\,RE E VOLUME
DlÁRþ Ranouoo - ror¡¡rmc¡r ¡ m

ÞrA PBO:}

LâmiÞ Vol. Reê_

4

5

6

7

I
9

10

11

12

14

15

16

1?

t8
'19

20

n

24

27

2ê

29

0.m 0,000

0,0@ 0,m
0,o1 0.060

0,0ø 0,0(þ

0,m0 0,0æ

0,000 0,000

0,000 0.000

0,000 0,@
0,@0 0,000

0,000 0,æo

0,000 0,000

0,0æ 0.æ0

0,000 0,0d)

0,æ0 0,0æ

0,000 0,æo

0,æ0 0,000

0,m0 0,0@

0.000 0,000

0,0æ 0,æ0

0,000 0,0æ

0,000 0,m
0,000 0,æo

0,m 0,æo

o,0æ 0,(m
0,m 0,000

0,0æ 0,000

0,000 0,000

Pü{1
Lâmina Vol. Rec.

0,0æ 0.000

0,æo 0,000

0,000 0.æo

0,@ 0,@
0,m 0,000

o,mo 0,000

0,æ0 0.000

0.000 0,000

0,0@ 0,m0

0,æ0 0.000

0.000 0,@
0,æ0 0,0@

0,000 0,000

0,000 0,0æ

0,æo 0.0@

0,000 0,000

0,000 0,000

0,æo 0.000

0,m 0,æo

0,06 0,000

0,m 0,0@

0.000 0,æ0

0.m 0,000

0,æ0 0,000

0,0Ð 0,000

0,@ 0,000

0,æ0 0.000

(¡)
C¡)

vaRlÁç¡o NA ESPESSURA OA L¡rrNA _

M)VE AROf2o@

0,050 0.000
lô1Ár

EVOLUçÂO DO \,oLUì|Ê REITOMDO - NOVE¡itBROrão

q'|Q,.6$rqôf4€
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