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RESUMO 

 

A possível exploração de areia silicosa ou industrial em jazida localizada em Santa 
Maria Eterna, distrito de Boca do Córrego no município de Belmonte – BA, possui 
uma perspectiva interessante em relação aos benefícios econômicos e sociais que 
podem ser gerados. No entanto, quanto aos fatores ambientais, ficam evidentes os 
importantes perigos, aos quais está exposta a população, como o potencial 
derramamento de compostos orgânicos BTEX que se tornam contaminantes do solo 
e da água subterrânea. A população fica diretamente exposta a esses compostos, 
por meio do consumo de água nas residências e atividades agrícolas, originada do 
córrego Água Boa, principal fonte de abastecimento de água da comunidade, 
inserido dentro de uma das principais jazidas de extração de areia silicosa. Nas 
lavras de areia silicosa, impactos ambientais podem ocorrer devido ao controle 
inadequado dos combustíveis utilizados. Essa deficiência acontece nos processos 
de extração e beneficiamento da areia, que resulta em derrames superficiais nas 
jazidas, contaminando o solo e a água subterrânea por compostos orgânicos 
voláteis, como o benzeno. Este contaminante é um dos principais componentes 
toxicológicos do diesel e da gasolina, com características adversas a saúde humana. 
Objetiva-se no presente trabalho, apresentar um estudo de avaliação de risco de 
exposição aos compostos BTEX em jazida localizada no distrito de Santa Maria 
Eterna, em Belmonte, Sul da Bahia. O processo metodológico inicia-se com a 
obtenção dos parâmetros físico-químicos e hidráulicos do solo, coletado em uma 
área de 280 m2. Os parâmetros de adsorção, difusão, volatilização e lixiviação do 
contaminante foram obtidos através de cálculos teóricos e de banco de dados da 
U.S. EPA. O modelo computacional Hydrus 1D foi utilizado na simulação do 
transporte do BTEX no solo, obtendo-se as concentrações nas zonas insaturada e 
saturada após um período de 365 dias. Por fim, foi estabelecido como objetivo 
central deste trabalho, a estimativa do risco toxicológico carcinogênico e não 
carcinogênico oriundo da exposição aos compostos BTEX, utilizando como 
metodologia a avaliação do risco toxicológico à saúde humana da U.S.EPA, 
adaptada no Brasil pela CETESB. Os resultados mostram a predição do risco 
carcinogênico e não carcinogênico, tomando como parâmetros, os níveis aceitáveis 
para um cenário de contaminação para uma exposição diária e constante, como 
também para um cenário de exposição derivado de um acidente pontual. Para 
ambos os casos foi considerado o tempo de vida médio da população (70 anos). Os 
dados apresentados são probabilidades adicionais de uma pessoa desenvolver 
câncer em relação a uma população total de indivíduos expostos em um período de 
tempo específico. Os resultados também comprovaram a eficiência da modelagem 
numérica utilizada em solos de textura arenosa como também a eficaz simulação 
dos efeitos reais que influenciam no aumento da infiltração e conseqüentemente das 
concentrações, como as variáveis atmosféricas. As vias de exposições mais 
relevantes aos compostos BTEX foram à ingestão oral e o contato dérmico com o 
solo superficial contaminado, seguida da inalação de vapores no ambiente externo.  
 
 

 

Palavras Chaves: areia silicosa, compostos BTEX, avaliação da exposição, 
quantificação do risco toxicológico. 
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ABSTRACT 

 
The possible exploitation of silica sand or industrial sand located in field Santa Maria 
Eterna, Boca Córrego District Stream at Belmonte - BA has an interesting 
perspective in relation to the economic and social benefits that can be generated. 
However, how much to environmental factors are evident the significant risks to 
which the population is exposed, how the potential spillage of organic compounds 
BTEX contaminants in the soil and groundwater. The population is directly exposed 
to these compounds by means the use residential water and agriculture by the 
stream Água Boa, main source of water supply for the community, Embedded within 
the limits of the siliceous sand deposit. In the mining of silica sand, environmental 
impacts can occur by inadequate control of fuel used. This deficiency occurs in the 
processes of extraction and processing of sand, resulting in surface spills in the field, 
by volatile organic compounds polluters to soil and groundwater, such as benzene. 
This contaminant is major component toxicological of the diesel and gasoline, with 
adverse human health characteristics. The objective of this paper was to present an 
assessment of risk of exposure to BTEX compounds in field located in the district of 
Santa Maria Eterna in Belmonte, southern Bahia. The methodological process starts 
with getting the parameters physico - chemical and hydraulic soil, collected in an 
area of 280 m2. The parameters of adsorption, diffusion, leaching and volatilization of 
the contaminant were obtained through theoretical calculations and database of the 
U.S. EPA. The computational model used was the Hydrus 1D,used for simulation of 
the ground transportation BTEX to give concentrations in the saturated and 
unsaturated zones after a period of 365 days. Finally , it was established as a central 
objective of this study is to estimate the carcinogenic and non-carcinogenic 
toxicological risk derived from exposure to BTEX compounds, using as a 
methodology to evaluate the toxicological risk to human health USEPA , adapted in 
Brazil by CETESB. The results show the prediction of carcinogenic and non-
carcinogenic risk taking as parameters acceptable to a contamination scenario and 
constant daily, as well as exposure to an exposure scenario derived from an 
occasional accident levels . For both cases was considered the average lifetime of 
the population (70 years ) . The data presented are additional probability of a person 
developing cancer compared to a total population of exposed individuals in a specific 
time period. The results also confirm the efficiency of the numerical modeling used in 
soils of sandy texture as well as the efficient simulation of the real effects that 
influence the increased infiltration and concentration, as atmospheric variables. The 
pathways most relevant exposures to BTEX compounds were the oral ingestion and 
dermal contact with contaminated surface soil , followed by inhalation of vapors in the 
external environment . 

 

 

 

. 
 
 
Key Words: siliceous sand, BTEX compounds, exposure assessment, risk 
quantification toxicological and not toxicological. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problema da pesquisa. 

 

Após a descoberta de jazidas de areia silicosa de alta pureza, em um 

pequeno povoado no Extremo Sul da Bahia, entre os Municípios de Itapebi e 

Belmonte, estabeleceu-se uma nova possibilidade de desenvolvimento econômico 

para toda a região. As reservas são estimadas em 100,1 milhões de toneladas 

(SICM, 2007). Entretanto, considerando que as jazidas ficam próximas a fontes de 

água superficial e que os processos de extração e beneficiamento da areia utilizam 

relevantes volumes de combustíveis e água, surge a necessidade de uma avaliação 

dos riscos de exposição aos compostos BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e 

xilenos). Destes, dois são classificados como cancerígenos humanos (benzeno e 

etilbenzeno). Para Takeuchi apud ASTM (2008) a avaliação de risco à saúde 

humana, conceitualmente é uma análise do potencial de compostos químicos 

provocarem efeitos adversos a saúde humana, considerando as concentrações nas 

fontes de exposição. 

O povoado denominado de Santa Maria Eterna (STM), fica a 608 km de 

Salvador e a 163 km de Ilhéus, a vila possui como atividade econômica a pecuária, a 

exploração da madeira e a agricultura de subsistência. O principal ponto forte da 

região são os recursos minerais e hídricos abundantes, com uma variedade de 

pequenos córregos, cachoeiras e lagoas. Existem também na região pequenos 

fragmentos de Mata Atlântica, no entanto, problemas de fragilidade social e urbana 

provocaram a destruição dessas reservas, devido à intensa busca por alternativas 

de subsistência. O pequeno povoado possui uma precária infra-estrutura residencial 

e sanitária. As casas, em sua maioria, são de madeira, sem banheiros internos e 

com os resíduos lançados em fossas rústicas ou no próprio terreno a céu aberto. Em 

relação à educação, o povoado possui apenas duas escolas de ensino fundamental, 

cuja responsabilidade administrativa é municipal (IBGE, 2010). 

A comunidade durante o período de 1970 a 2000 possuía uma intensa 

atividade madeireira com cerca de 20 (vinte) serrarias, uma época em que a 

economia era mais dinâmica.  A Mata Atlântica já nos anos 70 e 80, encontrava-se 

em avançado estágio de fragmentação, nos anos 90, começou a ficar cada vez mais 

rara e as serrarias foram perdendo seu produto de exploração, cedendo lugar para 
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os vastos descampados da pecuária. Atualmente a região tem sido alvo de 

investimentos na silvicultura, com forte atuação da Veracel Celulose na plantação de 

eucalipto para produção de pasta de celulose (SANTOS, 2007). 

A exploração dos recursos naturais da região já possibilitou grandes retornos 

econômicos, todavia, apenas transitórios. Sempre que ocorre o esgotamento 

valorativo dos recursos naturais, a comunidade volta a ter os problemas já 

conhecidos; desemprego, infra-estrutura urbana deficiente, serviços públicos 

precários e impactos ambientais.  

A região possui um sistema de drenagem com córregos e ribeiros que 

abastecem a reserva de conservação ambiental de Belmonte. Este sistema 

hidrológico faz parte do complexo das Bacias do Rio Pardo e Rio Jequitinhonha. 

Segundo o relatório geológico e hidrológico elaborado pela Companhia de Pesquisa 

de Recursos Minerais (CPRM) em 2005, onde foi registrada a alta concentração de 

quartzito e níveis de metaconglomerado e metacalcário dolomítico. Essa formação, 

originária do Grupo Rio Pardo, possibilitou o alto nível de pureza encontrada na 

areia silicosa da região. O perfil hidrológico gerou uma rede intricada de condutos 

freáticos com boa produção de água. Sua utilização é 62% para uso doméstico 

primário e secundário, ou seja, para uso humano e uso geral. Segundo Monteiro 

(2004) tal formação geológica, caracterizado por um sistema cárstico (presença de 

grutas e quedas de água), possui uma grande quantidade de falhas e fissuras 

geológicas, formando, conseqüentemente, uma complexa rede de condutos 

aqüíferos.  

A formação geológica de Santa Maria Eterna é composta por conglomerados 

arenosos altamente silicosos, originados de processos naturais de sedimentação de 

rocha de quartzo. As jazidas são compostas por sedimentos silicosos intercalados 

por camadas de quartzitos (MOREIRA, 2005). A estrutura de solo cárstico possui 

como característica faixas de água subterrânea não homogênea, altamente exposta 

a processos de poluição alogênica ou antropogênica (HARDT, 2008). Para Luz e 

Lins (2008) as areias industriais são dependentes deste domínio de rochas 

sedimentares, formadoras de grandes depósitos, que por sua vez se localizam em 

bacias com alta drenagem.  

A areia silicosa ou industrial das jazidas de Santa Maria Eterna serão 

utilizadas como matéria-prima para fabricação de vidros especiais. A indústria de 

vidros no Brasil é o principal consumidor, correspondendo a 35% do consumo 
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nacional; os EUA é o maior produtor mundial, com 32,3 mil t em 2010 e 43,7 mil t em 

2011, correspondendo a um valor de U$ 2 bilhões. No Brasil, a última estatística 

publicada foi em 2007, com uma produção de 5,7 mil t e R$ 210 milhões de valor 

desta produção (USGS, 2011; MME, 2010).  

Os métodos e tecnologias aplicadas na exploração da areia silicosa 

dependem das características ambientais da jazida. Conforme Moreira (1997), o 

método utilizado é a exploração em cava a seco, pois a jazida se encontra na 

superfície de relevos planos e elevados. Esse método contempla a remoção da 

vegetação superficial, a escavação com retroescavadeira, peneiramento, lavagem e 

processamento mecânico e químico para remoção de impurezas. O impacto mais 

relevante nesse tipo de mineração é o elevado consumo de água no beneficiamento 

da areia silicosa, chegando a 7.500 litros / t de areia. Esse beneficiamento refere-se 

à retirada de impurezas indesejadas da areia que possam alterar a transparência 

dos vidros produzidos. Em todas as etapas, caso não existam os processos de 

reciclagem e reuso da água, o soluto resultante é lançado no ambiente, 

contaminando o solo, efluentes superficiais e aquíferos (WGS, 2012; MME, 2010; 

HURST, 2002; KUYUCAK, 2006).  

O depósito e descarte inadequado de tonéis com resíduos de combustíveis e 

lubrificantes, também geram impactos negativos. Fatores como a ausência de 

manutenção regular de máquinas, o transporte inadequado de combustível e a falta 

de bandejas de contenção nos motores, geram riscos inerentes a infiltração de 

combustíveis no solo. No trabalho de Oliveira et al (2011) é destacado que a 

utilização inadequada de combustíveis na lavra e no transporte da areia silicosa 

podem ocasionar o vazamento e a consequente contaminação do solo e da água 

subterrânea por compostos orgânicos.  

Os principais contaminantes tóxicos que podem infiltrar no solo e atingir as 

águas subterrâneas e superficiais, em situação de derrame de gasolina ou diesel, 

são os hidrocarbonetos aromáticos voláteis (HAV), benzeno, tolueno, etilbenzeno e 

xilenos (BTEX), constituintes essenciais destes combustíveis, como argumenta no 

seu artigo, Castro Filho (2007). 

Para Cordazzo apud Corseuil (2000), os compostos BTEX possuem 

moderada solubilidade em água, desta forma, podem infiltrar e serem lixiviados para 

o lençol freático. Porém, segundo informações da U.S.EPA (2009), devido a sua alta 

volatilidade em solos porosos, como a areia silicosa, sua dispersão para o ar é maior 
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na superfície, e à medida que se infiltra essa volatilidade diminui. Por outro lado, em 

determinadas condições favoráveis, como temperatura baixa, concentrações 

elevadas no solo e fatores que acelerem a lixiviação, como o nível elevado de 

precipitação e a alta condutividade hidráulica do solo, podem intensificar a 

mobilidade dos compostos no solo (U.S.EPA, 2009).  

Segundo o Manual de Orientação para a Elaboração de Estudos de Análise 

de Risco, CETESB (2003), o principal fundamento do risco é a união entre as 

características das substâncias, concentrações, vulnerabilidades da região e a 

localização. Os riscos ambientais podem ser gerados nas etapas de lavra, 

beneficiamento e transporte da areia. Existe a possibilidade de um possível 

rebaixamento do lençol freático, principalmente os de características porosas 

(cársticos), como é o caso de Santa Maria Eterna, decorrente do aprofundamento 

das cavas (cavas de sondagem na fase de pesquisa, prospecção) com a 

consequente acumulação de água do lençol freático. Para o IBRAM (2013) em 

relação aos quesitos de sustentabilidade, a atividade de mineração de areia e outros 

agregados da construção civil, apresentam poucas informações sobre a saúde 

humana e fatores ligados a acidentes ocupacionais.  

Nos processos de mineração a água é extremamente útil para diversas 

funções, como redução da poeira, lavagem de máquinas e equipamentos, mas, na 

mineração a água é essencial na etapa de beneficiamento, sendo utilizada para 

lavagem, peneiramento e lixiviação da areia. Todos esses processos geram solutos 

químicos carregados de óleos e solventes. 

O beneficiamento da areia silicosa pode resultar em impactos profundos em 

aspectos físico-químicos do solo, principalmente nos processos de obtenção de uma 

areia mais pura para a indústria da vidraria e fundição. No momento da extração, 

sem qualquer beneficiamento, a pureza da areia de Santa Maria Eterna é da ordem 

de 99,74% de SiO2. No entanto, com processos agressivos de lixiviação ácida (ácido 

sulfúrico, clorídrico e fluorídrico) é possível a eliminação de grande parte das 

impurezas que estão fixas ao núcleo do grão de sílica (MOREIRA, 2005). Os ácidos 

utilizados em alguns casos são diluídos, e a água é novamente muito importante no 

processo. O impacto desse mecanismo envolve não só a contaminação do solo, 

mas também, da água subterrânea, que por sua vez é de extrema importância para 

o equilíbrio hidrológico local (MOREIRA, 2005). Conforme os estudos de Scheinder 

e Corseuil (2001) os compostos BTEX presentes em maior proporção na gasolina, 
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quando em contato com a água subterrânea, são parcialmente dissolvidos, migrando 

para possíveis pontos de exposição. 

Modelos e códigos computacionais para simulação do fluxo de contaminantes 

e suas interações espaciais e temporais têm sido amplamente utilizados, 

principalmente na aplicação em processos de análise de impacto ambiental e risco à 

saúde humana. A utilização de modelos capazes de simular fluxos de variados 

contaminantes em diversos tipos de solos, visando subsidiar avaliações de risco 

toxicológico à saúde humana, é de fundamental importância, devido à escassez e 

alto custo na obtenção de informações através do monitoramento em campo 

(JANKOSZ, 2008; CAMPOS, 2007; CETESB, 2001).  

O Hydrus 1D é um modelo computacional aplicado em solos de porosidade 

média, ideal para solos arenosos e perfeitamente aplicável em solos de fluxo 

uniforme com textura homogênea, resolvendo os atributos clássicos da equação de 

Richards de advecção e dispersão para diversos tipos de solutos; também permite a 

verificação de fluxos em sistemas de solos com porosidade e permeabilidade dupla, 

ou seja, diferentes estruturas de solos (SUÁREZ et al, 2007; ŠIMŮNEK et al, 2008; 

SAIFADEEN e GLADNYEVA, 2012).  

O Hydrus 1D através das variáveis do modelo hidráulico de Van Genuchten-

Mualem (1980), que utiliza a condutividade hidráulica saturada (Ks), os teores de 

umidade residual e saturada (θr e θs) e os parâmetros de ajuste da curva de 

retenção e tortuosidade do solo (λ, n e α), pode simular o processo de infiltração de 

solutos em diversas texturas de solo. Também inclui elementos de reação do soluto, 

como coeficiente de adsorção (Kd), difusão em água e ar (Dw e Dg) e a constante de 

Henry (Kh), permitindo a simulação do fluxo de água e transporte de soluto em solos 

saturados e não saturados (ŠIMŮNEK et al, 2008). 

No trabalho de Leij et al (2011) o Hydrus 1D é utilizado para avaliar possíveis 

impactos do etanol misturado ao diesel em uma infiltração na zona vadosa do solo, 

permitindo verificar potenciais alterações no padrão de retenção e condutividade 

hidráulica em solos de textura fina. Já nos estudos de Zon (2012) o pacote Hydrus 

1D foi utilizado para verificar flutuações de BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e 

xilenos) no lençol freático, a partir da influência do etanol e de fatores atmosféricos 

no processo de infiltração. Nos estudos de Rubio (2005) foi utilizado o modelo 

Hydrus 1D para avaliar a dinâmica do fluxo de água entre as zonas diferenciais do 
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solo, estabelecendo uma aceitável simulação da transmissão do fluxo entre as 

zonas de aeração e saturadas.  

No seu trabalho, Chaves (2009) confirma que o modelo Hydrus 1D é sensível 

aos parâmetros hidráulicos simulados em solos de fluxo unidimensional e de textura 

arenosa. No trabalho de Batalha (2011), foi analisada a eficiência do modelo Hydrus 

1D na simulação do transporte de variados tipos de contaminantes oriundos da 

indústria de fertilizantes e suas formas de interação no solo, sendo verificada a alta 

sensibilidade do modelo a processos de infiltração multicomponente. 

Considerando que os processos de extração da areia silicosa e os 

procedimentos de beneficiamento serão realizados próximos a fontes de água 

superficial de uso da comunidade, indaga-se: A possível exposição aos compostos 

BTEX, decorrente de uma potencial contaminação do solo, ar e água subterrânea, 

poderá ocasionar riscos à saúde humana da população de Santa Maria Eterna?  

Como hipótese afirma-se que: a contaminação resultará em risco toxicológico 

de efeitos carcinogênicos e não carcinogênicos à saúde humana da população de 

STM. Essa contaminação por hidrocarbonetos aromáticos voláteis, derivados de 

combustíveis, como os compostos BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos), 

pode ocasionar na potencial poluição do ar, do lençol freático e conseqüentemente 

das fontes superficiais. 

Desta forma, ante a potencial poluição por combustíveis na atividade de 

exploração da recém descoberta jazida de areia silicosa de Santa Maria Eterna, e 

com a utilização das ferramentas matemático-computacionais citadas, configura-se 

no presente trabalho, a necessidade de avaliar o risco toxicológico à saúde humana 

por compostos BTEX, que são comuns em atividades de mineração, contribuindo, 

portanto, com o gerenciamento e mitigação destes riscos nas minas de areia silicosa 

de STM. 

O trabalho objetiva a realização de uma análise preditiva de risco toxicológico 

à saúde humana, com base em padrões numéricos simulados das concentrações 

específicas de cada elemento; considerando diversos cenários de exposição e vias 

de ingresso do BTEX. Por fim, pretende-se estimar a probabilidade de risco 

toxicológico carcinogênico e não carcinogênico conforme a metodologia ACBR 

(Ações Corretivas Baseadas no Risco), definida nos manuais de avaliação de risco 

de áreas contaminadas da CETESB (2001) e CETESB (2006). 
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1.2  Objetivos. 

 

1.2.1 Objetivo geral. 

 

Avaliar o risco toxicológico à saúde humana para os compostos BTEX, 

visando subsidiar os processos de mitigação das concentrações e o gerenciamento 

dos limites de risco nas jazidas de areia silicosa de Santa Maria Eterna. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 

De forma específica, têm-se como objetivos:  

 

1. Identificar os principais perigos a saúde humana decorrentes da extração 

e beneficiamento da areia silicosa; 

 

2. Modelar o processo de infiltração e concentração dos compostos BTEX no 

sistema de fases do solo e nos compartimentos de transporte como o ar, a 

água subterrânea e o solo residual. 

 
3. Quantificar o risco toxicológico a saúde humana da população, derivados 

da potencial exposição aos compostos BTEX, através de cenários 

preditivos críticos e dinâmicos. 

 

4. Elaborar um plano geral de prevenção e redução dos riscos estimados 

pela modelagem, com base nas orientações e normas técnicas nacionais 

aplicadas às minerações de areia. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Conceitos básicos da avaliação de risco toxicológico. 

 

Nas minerações de areia industrial (areia silicosa ou de quartzo) o processo 

básico é composto pela lavra, beneficiamento e transporte, para Oliveira e Luz apud 

Melamed (2001, p. 7) “as atividades de lavra e processamento mineral envolvem um 

grande número de etapas às quais estão associadas inúmeras possibilidades de 

contaminação do meio ambiente”. 

Em uma usina de extração de areia silicosa, o processo que mais utiliza água 

é o processo de beneficiamento. Esse processo é composto por lavagem, 

peneiramento, lixiviação magnética e/ou ácida. As substancias químicas que podem 

contaminar o solo por derrames acidentais e/ou pela incorreta deposição dos 

compostos residuais, são o óleo diesel (combustível das máquinas), os solventes 

para dissolução de compostos argilosos e os ácidos para clareamento da areia. 

Segundo Coelho (2010) os processos para obtenção de uma areia de maior 

qualidade, necessitam de um tratamento ácido por meio de flotação. Os principais 

ácidos utilizados nesse processo são o ácido fluorídrico e sulfúrico. 

Desta forma, em todo trabalho de avaliação de risco a saúde humana, são 

necessários processos prévios de avaliação, denominados de avaliações 

preliminares, visando à identificação de todos os perigos iniciais que provoquem 

uma potencial poluição ambiental. A partir dessa avaliação preliminar, a poluição 

potencial pode ou não ser confirmada, origina-se então, a investigação dos possíveis 

níveis de concentrações de exposição e os caminhos possíveis de contato com as 

pessoas, que podem estar vinculadas às dimensões gasosa (ar), líquida (água) e 

sólida (solo). De forma resumida, a avaliação de risco para investigação toxicológica, 

necessita de processos preliminares de investigação, que considerem todos os 

aspectos que possam gerar uma possível contaminação ambiental (CETESB, 2001). 
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O quadro 1 apresenta os principais danos que uma mineração pode provocar 

aos ecossistemas de águas interiores e superficiais segundo Almeida (2008): 

 

Quadro 1 – Danos potenciais aos ecossistemas de águas interiores pelo processo 
de mineração. 
 

Poluição Uso  Dano Potencial Principais Indicadores 

Tóxica 

Mineração 

Processos de 
biomagnificação ou 

bioconcentração provocam 
prejuízos ao abastecimento 

industrial e doméstico, 
irrigação e pesca. 

Concentração de metais 
pesados, organoclorados, 
organofosforados, óleos e 

graxas, substâncias fenólicas, 
processos de turbidez e cor. 

Orgânica 

Retirada da cobertura 
vegetal, modificação da 

diversidade e quantidade de 
espécies, foco de 

disseminação de doenças 
de veiculação hídrica. 

Disponibilidade de nutrientes, 
índices de oxigênio dissolvido, 

óleos e graxas, substâncias 
fenólicas, turbidez, cor, 

coliformes fecais, sólidos 
suspensos e dissolvidos. 

Sólidos 
dissolvidos ou 

em 
suspensão 

Erosão do solo, mudança 
do regime hidráulico de rios 

e retirada da cobertura 
vegetal. 

Descarga sólida, sólidos 
suspensos, dissolvidos e 

turbidez, mudança no regime 
hidráulico e na morfometria de 

rios e reservatórios. 
 

FONTE: Adaptado de ALMEIDA (2008 pg. 448-450). 

  

Por definição, procedimentos de avaliação de risco podem ser aplicados 

visando conhecer efeitos adversos a saúde humana, ao equilíbrio dos ecossistemas 

e na proteção de recursos naturais importantes. Segundo Mihelcic e Zimmerman 

(2012, p. 192): 

 

“Os riscos ambientais são riscos que resultam de exposição a um 
perigo ambiental potencial [...]. Entretanto, o conceito de risco 
ambiental pode ser aplicado à saúde das plantas, dos animais e a um 
ecossistema inteiro (...)”. 

 

A avaliação de risco aplicada ao estudo dos potenciais efeitos adversos sobre 

a contaminação do solo e água subterrânea é um exemplo de risco ambiental, pois, 

a água subterrânea abastece importantes fontes de água superficiais utilizadas para 

consumo doméstico da população e na agricultura. 
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Diante do exposto, o risco potencial de contaminação do solo por solutos 

químicos e consequentemente, o alcance do lençol freático precisa ser investigado 

de forma detalhada. Basicamente, o processo de avaliação de risco vincula-se a 

obtenção de concentrações capazes de gerar efeitos nocivos ao equilíbrio ambiental 

entre solo e sistema hidrológico.   

Quanto maior a movimentação do soluto contaminante no solo, maior será o 

risco de contaminação de águas subterrâneas. É necessário avaliar o poder de 

adsorção do solo, que segundo estudos de Garcia apud Korte et al (2009, p. 44): 

 
“Estudando a movimentação de elementos-traço, concluíram que a 
eluviação de um elemento no solo e, portanto, o potencial de poluição 
de aqüíferos subterrâneos, é inversamente proporcional à capacidade 
de adsorção do solo. Cada solo possui uma capacidade própria de 
retenção de solutos. É importante o conhecimento desse potencial, 
pois se ele for ultrapassado, os solutos ficam disponíveis para serem 
lixiviados no perfil”. 
 

 

Devem ser medidos os níveis de resistência do solo, porosidade, estratigrafia 

geológica, características hidrológicas, características de densidade das substancias 

químicas contaminantes e outros índices capazes de subsidiar a simulação da 

poluição do solo e outros compartimentos por meio de contaminantes orgânicos. 

Para Brilhante e Caldas apud Bibo & Lemkowitz (1999, p. 58) de forma geral, 

os processos de avaliação de risco podem ser enquadrados conforme a figura 1: 

 

FONTE 

Emissão 

Transporte 

Concentração Ambiental    SOCIAL/ORGANIZAÇÃO 

Exposição-Risco 

Estimativa do Risco      TÉCNICAS 

Avaliação do Risco (risco é ou não aceitável). 

Medidas p/ Redução – (caso o risco seja considerado inaceitável) 

Risco Residual – (risco aceitável) 

 

Figura 1 – Sistema básico da avaliação de risco. 

FONTE: Adaptado de Brilhante e Caldas apud Bibo & Lemkowitz (1999, p. 58). 
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 A partir do sistema apresentado, é necessária a conceituação de alguns 

fundamentos do processo de avaliação de risco, o primeiro refere-se à distinção 

entre perigo e risco, para Pires (2005) o perigo caracteriza-se por uma situação 

física, potencialmente adversa ao homem, ao patrimônio e ao ambiente. Para 

Brilhante e Caldas apud Conway (1999) o risco é uma medida probabilística que 

envolve a definição matemática de um efeito adverso para a saúde humana, 

ambiente ou para um ecossistema (estrutural). 

 Para Mihelcic e Zimmerman (2012) o risco é uma relação de probabilidade de 

dano que envolve a relação entre perigos e exposição. O risco ambiental resulta da 

exposição a perigos ambientais potenciais, como a compostos químicos, que podem 

afetar humanos, plantas, animais e ecossistemas inteiros. Ainda segundo os 

autores, um processo completo de avaliação de risco envolve as seguintes fases: 

 

1. Identificação e avaliação do perigo; 

2. Avaliação dose-resposta ou taxa de ingestão, medida em mg/kg.dia; 

3. Avaliação da exposição; 

4. Caracterização do risco, integração das informações acima. 

 

Utilizando a classificação da PNUMA IPCS (1999) para avaliação da 

exposição compreende-se: 

 

1. Via de exposição: como as vias de ingresso do contaminante, que podem 

ser dérmica, oral e inalatória, ou seja, pelo contato com água e solo e pela inalação 

de vapores no ambiente. 

2. Receptores: população total potencialmente exposta aos contaminantes, 

geralmente utilizando e consumindo (consumo doméstico e recreativo), as fontes de 

água e solo contaminadas. 

3. Duração e freqüência: podem ser aguda, subcrônica ou crônica, 

geralmente dependem do tipo de contaminante e dos cenários de exposição. 

4. Forma de contato: externa ou interna (taxa de absorção da pele e ingestão 

oral de água) 

5. Caracterização dos efeitos: exposição contínua de longo prazo e cenários 

múltiplos de contaminação. 
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 Segundo a classificação do PNUMA IPCS (1999) a avaliação de risco pode 

ser aplicada à saúde humana, a recursos ambientais ou a ecossistemas 

(ecológicos).  Em relação aos seus efeitos adversos segundo Brilhante e Caldas 

(1999) os riscos podem ser agudos, com grandes concentrações ingeridas e efeitos 

observados em curto espaço de tempo. Também podem ser riscos crônicos, com 

concentrações ingeridas de forma contínua e efeitos observados em um período 

mais longo. Para Oga et al (2008) para determinação da classificação toxicológica 

dos efeitos adversos é preciso aplicar estudos específicos, os estudos podem ser 

para testes agudos, manifestados em 24 horas através de uma única dose ou doses 

de variados contaminantes. Os testes podem ser também subcrônicos, ocorrem em 

curto prazo e geralmente não são observados efeitos carcinogênicos. Por fim, os 

estudos crônicos, observados em longo prazo, produzem efeitos tóxicos 

carcinogênicos e são realizados para se obter o potencial de acumulação máxima da  

substância. 

Segundo Mihelcic e Zimmerman (2012) os efeitos podem ser definidos 

também como efeitos carcinogênicos e efeitos não carcinogênicos, ou seja, 

exposição a compostos químicos capazes de produzir ou induzir um tumor e/ou 

danos não geradores de câncer. 

De forma geral, nas metodologias de avaliação de risco existe uma relação 

entre concentração de contaminantes e estimativas de exposição em diferentes vias 

e/ou cenários de exposição, sempre baseadas em ferramentas de monitoramento, 

incrementadas com processos de modelagem. Segundo Sousa apud Nardocci 

(2011) o grande desafio dos métodos de avaliação de risco não está, apenas, em 

identificar, avaliar e reduzir as exposições. A identificação de uma substância 

perigosa no ambiente não significa necessariamente em problemas para a saúde 

humana, mas, o que realmente importa é saber qual o nível dessa exposição, o 

quanto ela é relevante. 

Por definição, uma área potencialmente capaz de ser contaminada através de 

solutos químicos é uma região que esta exposta a fontes de contaminação natural 

ou acidental. Para a CETESB (2001) os poluentes e contaminantes podem se 

concentrar em uma diversidade de ambientes físicos. Em relação ao solo, verificam-

se nas zonas não saturada e saturada as principais vias de percolação do 

contaminante. Segundo a CETESB (2006) a investigação detalhada dos processos 

de contaminação do solo é essencial para subsidiar o processo de avaliação de 
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risco. Essa investigação consiste na busca detalhada dos níveis de concentrações 

dos contaminantes aplicados a um contexto de exposição, que reflita todas as 

variáveis influenciadoras, como receptores potenciais, fragilidades ambientais, 

condições atmosféricas e geográficas, fontes e vias de ingresso do contaminante. 

A principal referência sobre avaliação de risco é realizada no Brasil pela 

CETESB, agência de proteção ambiental do Estado de São Paulo, que elaborou um 

manual específico de investigação e avaliação de risco para áreas contaminadas 

(CETESB, 2001; CETESB, 2006). Nesse manual foi definida uma metodologia para 

avaliação de risco toxicológico a saúde humana, a partir do entendimento que o 

risco é uma probabilidade de ocorrência carcinogênica ou um índice de efeitos 

adversos não carcinogênicos, aplicada para uma população específica exposta ao 

contaminante. O método é denominado de ACBR (Ações Corretivas Baseadas no 

Risco) e possui 3 (três) níveis de aplicação. O nível aplicado neste trabalho utiliza 

parâmetros obtidos a partir de simulações numéricas, sendo classificado como nível 

1 (avaliação indireta). Os outros níveis utilizam dados reais de monitoramento em 

campo e são classificados como nível 2 e 3 (avaliação direta). No escopo do ACBR 

está compreendido o diagnóstico ambiental, a modelagem matemática, tratamento e 

avaliação de dados, avaliação da exposição, avaliação da toxicidade, caracterização 

do risco e metas de remediação. 

  

           2.2 Modelos de transporte e contaminação do BTEX.  
 

 

 Para determinação do processo de infiltração de contaminantes no solo é 

preciso analisar as concentrações de substâncias químicas por perfil granulométrico 

do solo, e como se comportam (deslocamento) até o potencial alcance do aqüífero. 

Todo esse processo, no estudo de Casarini (2004), ocorre quando a substancia 

poluente entra em contato com o solo, passando para as camadas inferiores até o 

lençol freático, após, esse contaminante é levado pelo fluxo até regiões de 

drenagem, para águas superficiais em outras regiões de possível exposição. 

Considerando o risco de deposição dos rejeitos após lavagem, segundo Luz e Lins 

apud Ferreira e Daitx (2008) 20% do resíduo aquoso do processo de lavagem é 

depositado em lagoas, esse material é altamente carregado de substâncias tóxicas. 

A quantificação do risco toxicológico à saúde humana, com a potencial 
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contaminação do solo e água subterrânea, deve considerar cenários estimativos, 

tomando como referência a fonte inicial de contaminação, o meio de transporte, as 

vias de exposição e as características do receptor, conforme conceitua Xavier e 

Loureiro apud U.S. EPA (2004, p. 3): 

 

“A quantificação do risco potencial à saúde humana e ao meio 
ambiente, devido à exposição aos contaminantes, é um processo 
complexo que envolve tanto as variáveis que caracterizam o meio 
físico quanto aquelas que caracterizam os prováveis receptores. 
Neste processo é analisada a relação entre o cenário real de 
contaminação do solo e das águas subterrâneas, os cenários reais ou 
hipotéticos de uso e ocupação do meio físico no entorno e, 
finalmente, é determinado o risco potencial à saúde humana e ao 
meio ambiente”. 
 

 

Segundo Oga et al (2008) os procedimentos de obtenção das informações 

sobre exposição aos contaminantes, podem ser obtidos na origem da exposição 

(medição direta) ou através  da modelagem de cenários preditivos específicos, 

classificada como medição indireta.  

Em relação aos critérios e índices a serem coletados ou obtidos 

experimentalmente, toma-se como base os requisitos da modelagem matemática 

proposta pelo software Hydrus 1D, sendo uma ferramenta para simulação do fluxo 

de contaminantes químicos através de fluídos em diversas texturas de solo. O 

modelo matemático proposto pelo Hydrus 1D possibilita a simulação computacional 

do fluxo de água e transporte de contaminantes no solo. Para Chaves apud Simunek 

et al (2009) o modelo é utilizado para simulação do movimento de água e solutos no 

solo, sendo largamente utilizado em estudos de poluição de aqüíferos. A simulação 

permite a definição das concentrações de solutos químicos por nível de solo em um 

determinado tempo, além de possibilitar uma visão unidimensional do fluxo do 

contaminante por meio de um fluido no solo, assim como argumenta Minella et al 

(2010, p. 1): 

 
“O desenvolvimento de modelos matemáticos que descrevem o 
movimento de água no solo tem contribuído para a descrição dos 
processos e para o manejo do solo e água. Essas ferramentas têm 
aplicações na estimativa do armazenamento de água no solo, fluxo 
vertical e lateral de água e solutos, e contaminação do solo e da água 
subterrânea”. 
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A modelagem aplicada resolve os atributos da Lei de Darcy, que estabelece o 

fluxo em um ambiente unidimensional, segundo Pinto (2006): “O fluxo de água na 

areia é sempre uniforme, pois a direção do fluxo e o gradiente são constantes em 

qualquer ponto”. A Lei de Darcy é representada na equação (1) a seguir: 

 

L

PAK
Q s 
                           (1) 

 

Onde Q  é a vazão do fluxo, ou seja, o volume de água que sai da areia, Ks é 

o coeficiente de permeabilidade, medido geralmente em metros por segundo (m/s), 

(no Hydrus 1D converte-se para cm/dia), valor fixo e constante por tipo de solo, L é o 

tamanho da coluna e A é a área da coluna de solo tomada como parâmetro (PINTO, 

2006; JURY et al, 2004; LIBARDI, 2005). 

As variações da Lei de Darcy permitem a definição de valores como à 

velocidade de percolação da água, que é a velocidade que a água sai do solo (da 

área de parâmetro) A modelagem aplicada utiliza a Lei de Darcy (vazão hidráulica 

em meios porosos) para estabelecer o fluxo em um ambiente unidimensional. Por 

outro lado, foi assumido, baseando-se em alguns autores como Mallants et al (2011) 

e Pinto (2006), que apesar do fluxo de água na areia ser sempre uniforme, com a 

direção do fluxo e o gradiente hidráulico constante em qualquer ponto, a 

condutividade hidráulica pode variar conforme o potencial matricial do solo. O 

Hydrus 1D utiliza a equação (2) modificada de Darcy-Buckingham, que estabelece a 

condutividade hidráulica como dependente dos padrões texturais do solo (potencial 

matricial) e outros fatores como teor de umidade e adensamento: 

 

 ss K
z

h
Kq 




                                                                                                              (2) 

 

Onde, q é a vazão do fluxo de água, Ks é a condutividade hidráulica saturada 

(cm/dia) (valor fixo e constante por tipo de solo), h é o gradiente hidráulico de 

dissipação da carga (pressão) e z é a área do solo tomada como parâmetro. A 

equação apresentada acima permite a definição de valores como à velocidade de 

percolação da água em fluxos variados conforme as características texturais do solo. 
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A modelagem computacional permite visualizar o fluxo de contaminantes por 

meio de um fluído que potencialmente transitará de uma zona superficial arejada 

para uma zona saturada, onde se localiza o lençol freático. Esta distribuição de 

concentrações toma como referência o modelo de estruturação do solo conforme 

Todd e Mays (2005), que o divide em duas zonas distintas (aeração e saturação), 

com a determinação dos limites superficiais do solo, da zona capilar e da rocha 

impermeável (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Divisão de água na superfície e ocorrência de água subterrânea. 
FONTE: Adaptado de Todd e Mays (2005, p. 46). 

 

Segundo Chaves (2009) as principais equações utilizadas para modelagem 

de concentração de solutos no solo e água subterrânea são: 

 

1. A equação de Richards.  Permite a análise das variações do teor de umidade do 

solo e também dos parâmetros de advecção e dispersão em um fluxo vertical (OR et 

al, 2002): 
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Onde, θ é o conteúdo de água no solo, h (cm) é a tensão de água no solo, t 

(h) é o tempo, z (cm) é a coordenada vertical (para baixo) e K (cm h-1) é a 

condutividade hidráulica do solo. 

 

2. A equação de Van Genuchten (1980a). A condutividade hidráulica e o teor de 

umidade do solo são parâmetros essenciais na simulação do transporte da água e 

solutos em um perfil de solo. As diversas texturas de solo possuem faixas bem 

definidas de condutividade hidráulica saturada (Ks), solos arenosos podem variar 

entre 100 a 102 cm/h (RAWLS et al, 1982; VAN GENUTCHEN, 1980a): 
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Onde, Kr é a condutividade de água relativa do solo, θ é a saturação efetiva 

do solo, θs é o conteúdo de água no solo saturado, θr é o conteúdo de água residual 

do solo, Ks (cm h-1) é a condutividade saturada (Ks=K/Kr), λ é a tortuosidade do solo 

e n e α são parâmetros de ajuste. 

 

2.3 Comportamentos dos compostos BTEX no ambiente subterrâneo e 

riscos associados. 

 
Os compostos BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) são 

geralmente adicionados a gasolina e diesel como substâncias para aumentar a 

octanagem. Os hidrocarbonetos aromáticos voláteis (HAV), ou como são conhecidos 

no Brasil, COV (compostos orgânicos voláteis), tornam o processo de combustão 

mais rápido e conseqüentemente aumentam a potencia dos motores automotivos. 

Pode-se encontrar o BTEX em alguns componentes como óleos lubrificantes, 

solventes e tintas impermeabilizantes. 

O parâmetro de maior relevância no estudo do comportamento de infiltração 

dos compostos BTEX no ambiente subterrâneo (solo, ar e água) é a hidrofobicidade, 

ou seja, segundo Mezzari et al apud Kamath et al (2011) a hidrofobicidade é a 

capacidade de determinado componente orgânico ligar-se mais ao solo. Os 
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compostos hidrofílicos, ao contrário, tendem a se ligar mais a água. O fator que 

mede esse parâmetro é a relação octanol - água (Kow), compostos com log Kow > 3 

são altamente hidrofóbicos, já os compostos com log Kow < 1 são fortemente 

hidrofílicos. Os valores de log Kow para o BTEX variam entre 2 e 3, assim, são 

classificados como moderadamente hidrofóbicos, porém, devido a outras 

propriedades físicas, como a condutividade hidráulica do solo, os compostos BTEX 

podem tornar-se bastante móvel na fase líquida do solo, conforme argumenta 

Mazzuco (2004, p. 20): 

 

“Hidrocarbonetos aromáticos têm também alta mobilidade em 
sistemas solo-água, característica que pode ser representada 
significativamente pelo menor coeficiente de partição entre octanol-
água. Um menor coeficiente de partição implica em uma lenta 
absorção no solo e, conseqüentemente, um transporte preferencial 
via água”. 

 

 

Segundo Kaipper (2003) a mobilidade de determinado soluto depende do 

parâmetro solubilidade, que é a concentração máxima de determinado soluto em um 

volume específico na fase aquosa. Considerando os valores de solubilidade de 1780 

mg/l a 25 º C e Log Kow de 2,13, o benzeno pode ser classificado como de alta 

mobilidade em fase aquosa, sendo moderadamente solúvel em água e hidrofóbico 

(ver tabela 1).  

Outro valor de extrema relevância para mensuração das propriedades de 

adsorção de compostos BTEX ao solo é o Koc (coeficiente de partição octanol - 

carbono), geralmente é utilizado para definição teórica do Kd (coeficiente de 

adsorção). Quanto menor o Koc maior a tendência dos compostos orgânicos serem 

lixiviados do solo para a água subterrânea, como define Kaipper (2003, p. 17): 

 

“O Koc é uma medida do potencial de sorção, e indica a tendência de 
um composto orgânico ser adsorvido no solo ou sedimento quando 
em contato com a água. Este coeficiente é usado para estimar o 
coeficiente de distribuição (Kd) de um composto entre a matriz do 
aqüífero e a fase aquosa, quando se tem a fração de carbono 
orgânico total do solo”. 

 

Quando compostos orgânicos de alta mobilidade são derramados em solos 

que apresentam baixos teores de carbono, como os solos arenosos, os valores do 

Kd (coeficiente de adsorção) serão baixos, pois a tendência do composto é ser 
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lixiviado para a fase subterrânea aquosa. Podem propiciar uma tendência rápida de 

infiltração, e dependendo das condições de precipitação, as concentrações dos 

contaminantes podem chegar a profundidades elevadas, atingindo o lençol freático.  

 Os compostos BTEX também são hidrocarbonetos de petróleo, inseridos 

dentro do grupo dos hidrocarbonetos aromáticos voláteis (ou compostos orgânicos 

voláteis), usualmente classificados como LNALP (compostos menos densos que a 

água), tendem a criar fases de concentração que flutuam na franja capilar intersticial 

da zona não saturada e saturada. Já os DNALP (compostos mais densos que a 

água) em contato com o solo de aeração, tendem a se adsorver mais fortemente as 

partículas do solo. Quando presentes em faixas de solo saturados pela água, 

tendem a se concentrar nas faixas mais profundas. Os compostos LNALP quando 

atingem a franja capilar, ou seja, o nível intersticial que divide a zona não saturada e 

a zona saturada, a tendência natural será de provocar o espalhamento lateral do 

composto, contendo as maiores concentrações no solo subsuperficial. No entanto, 

isso não impede sua rápida infiltração e mobilidade, devido a outras propriedades 

físico-químicas (HIDROPLAN, 2012).   

 

“O comportamento dos compostos orgânicos que migram para o 
lençol freático depende exclusivamente de sua densidade relativa à 
da água (1,0 g mL

-1
). Os chamados LNAPL (Light Non-Aqueous 

Phase Liquids) são líquidos não solúveis em água constituídos por 
COH (Hidrophobic Organic Compounds) os quais são compostos 
orgânicos hidrofóbicos menos densos do que a água e formam 
portanto, uma pluma de contaminação na subsuperfície do lençol 
freático. Todos os hidrocarbonetos que têm uma massa molar 
pequena ou média pertencem a esse grupo inclusive a fração BTEX 
da gasolina e outros derivados do petróleo” (DONAIRE, 2007, p. 16). 

 
 

Tabela 1 – Propriedades físico-químicas dos compostos BTEX. 
 

Propriedades Benzeno Tolueno Etilbenzeno Xilenos 

Fórmula C6H6 C6H5CH3 C6H5C2H5 C6H4(CH3)2 

Densidade (g/cm3) 0,88 0,87 0,87 0,86 

Solubilidade em água 20 
– 25º C (mg/l) 

1750 530 170 110 

Coeficiente de partição 
octanol-água (log Kow) 

25º C 
2,13 2,75 3,14 3,12 

Coeficiente de partição 
octanol-carbono (log Koc) 

1,90 2,10 2,04 2,60 

 
FONTE: Adaptado de Takeuchi apud USEPA (2008) / CETESB (2001). 
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Os valores da tabela 1 podem variar de uma fonte para outra, mas, são 

semelhantemente próximos. Outros parâmetros de essencial importância em relação 

ao fluxo dos compostos BTEX em ambiente subterrâneo são os fatores de 

volatilização e lixiviação, a difusão em ar e água, a constante de Henry e o 

coeficiente de adsorção (Kd). 

Para Penner (2000, p. 16) o fator de volatilização é uma medida da 

capacidade de determinado composto se volatizar (evaporar) para o ambiente, o que 

ocorre em diferentes medidas e depende da fase em que se encontra o 

contaminante no solo (livre na fase aquosa, adsorvido no solo, residual e etc.): 

 

“Os hidrocarbonetos em fase de vapor resultam principalmente da 

volatilização dos hidrocarbonetos em fase adsorvida presentes na 
zona não saturada. Os hidrocarbonetos em fase de vapor também 
podem se volatizar a partir de hidrocarbonetos residuais em fase 
adsorvida e, numa escala menor, a partir de hidrocarbonetos em fase 
livre e/ou fase dissolvida presente no solo. 

 

 A lei que estima o fator de volatilização de compostos orgânicos é a Lei de 

Henry, segundo a lei quanto maior o valor de sua constante, maior sua propensão 

de se volatizar da superfície para ambientes abertos.  A Lei de Henry faz uma 

relação entre a pressão de vapor do soluto e a porosidade do solo, considerando o 

nível de concentração do contaminante. Desta forma, conforme Halmemies et al 

(2003), a constante de Henry é um valor adimensional, geralmente utilizado nos 

modelos computacionais para estimar a distribuição de massa do soluto na fase 

gasosa do solo (ver equação 5): 

 

ahwair SKCm                                                                                                       (5)  

 

Onde mair é a massa do BTEX relativa entre o solo e o ar, Cw é a 

concentração do soluto na água, Kh é a constante de Henry, Sa é a fração porosa do 

solo (saturação do solo com ar) e   é o teor de água no solo. 

Conforme a definição da CETESB (2001), a constante de Henry (Kh) é uma 

medida da tendência de um contaminante volatizar-se ou permanecer na água. 

Pode ser definida também como uma medida de partição da fase dissolvida para a 

fase volatizada. Segundo Finotti et al (2001) os compostos BTEX possuem uma 

grande capacidade de volatilização, o benzeno quando derramado no solo 
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rapidamente evapora, o tolueno possui comportamento parecido com o benzeno, o 

etilbenzeno é o que possui maior Kh e por isso é o de maior volatilidade, os xilenos, 

assim como o benzeno e tolueno apresentam altos valores de volatilização, porém 

concentrações relevantes podem infiltrar e chegar até a água subterrânea. 

Além da volatilização, há os fatores de difusão no ar e na água, fatores 

extremamente importantes para o entendimento de como os contaminantes 

escolhem sua trajetória de infiltração no solo. Segundo Donaire (2007, p. 17): 

 

“No caso da água subterrânea, além da avaliação das tecnologias, 
devem ser considerados os mecanismos de transporte de massa, 
como advecção, difusão molecular, dispersão mecânica, etc., assim 
como os processos reativos e/ou de transferência de fase, como 
dissolução, volatilização e adsorção, considerando-se o balanço 
hídrico local, assim como as heterogeneidades intrínsecas ao meio 
poroso, onde caminhos preferenciais de fluxo podem existir.” 

 

 O entendimento de todos os processos que envolvem a dinâmica de 

transporte de solutos (partículas, ar e água) possibilita uma modelagem mais 

realística da contaminação por COV. Para Pinho (2009) o soluto esta inserido em 

um sistema com as fases líquida, sólida e gasosa, sendo que os processos de 

transferência e atenuação (NAF) ocorrem de forma distinta em cada fase. Na fase 

líquida geralmente os solutos são transportados por dispersão, na fase gasosa por 

difusão e volatilização e na fase sólida por adsorção. 

  

2.4 Principais impactos ambientais do processo de extração da areia 

silicosa. 

 

O risco de um empreendimento de mineração é extremamente alto quando 

instalado próximo a comunidade, principalmente quando os processos de 

exploração absorvem uma quantidade relevante de recursos fundamentais para a 

sobrevivência da comunidade, como a água. Para Porto e Freitas apud Otway 

(1992), inserem uma severa crítica as análises riscos que não consideram a 

dimensão social e a questão da subjetividade, embora estejam permanentemente 

embrenhados nas mesmas, considera importante não somente incorporar as 

percepções e atitudes daqueles que se encontram expostos aos riscos, mas 

também desenvolver estratégias de análise e decisão que possibilitem uma efetiva 
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participação desses atores sociais, como trabalhadores e comunidades vizinhas aos 

empreendimentos mineradores. 

A extração de areia silicosa ou areia industrial (termo genérico) no Brasil é 

utilizada geralmente para fabricação de vidros especiais de alta resistência e para 

indústria eletrônica após fundição. A produção beneficiada de areia silicosa no 

mundo em 2009 foi de 120 milhões de toneladas (COELHO, 2010) segundo dados 

do DNPM – Departamento Nacional da Produção Mineral, a produção beneficiada 

de areia industrial em 2007 foi de 5,8 milhões de toneladas, em relação à areia para 

agregados de construção, a produção foi de 279 milhões de toneladas em 2007 (LA 

SERNA e REZENDE, 2008). As jazidas de areia silicosa de Santa Maria Eterna são 

as primeiras a serem encontradas fora do Sudeste do Brasil, e possuem uma 

capacidade de extração total 100,1 milhões de toneladas (MOREIRA, 1997). O 

maior potencial econômico de extração e beneficiamento da areia silicosa, desta 

jazida, consiste na produção de silício comercial, ou silício metalúrgico (SI-GM) com 

um grau de pureza de 99,9% de sílica, geralmente utilizada na indústria de 

microeletrônicos (MORI, 2007). 

Para Pfaltzgraff (1994) os impactos ambientais gerados em minerações de 

areia estão relacionados ao grande volume de material extraído, a quantidade 

relevante de água utilizada e por métodos inadequados de extração. Nas lavras de 

areia silicosa um dos principais problemas associados a impactos ambientais 

significativos é o controle incorreto dos combustíveis utilizados, segundo dados de 

Coelho (2010), na Mineração Descalvado, uma das maiores mineradoras de areia 

silicosa do Sudeste do Brasil, a quantidade de óleo diesel utilizado na lavra e 

transporte é de 604.200 litros / ano. Para Oliveira et al (2011) a utilização 

inadequada de combustíveis na lavra e no transporte da areia silicosa pode 

ocasionar o vazamento e conseqüente contaminação do solo e água subterrânea. O 

depósito e descarte inadequado de tonéis com resíduos de combustíveis e 

lubrificantes, a inexistência de manutenção de máquinas, o transporte e locais 

inadequados de estocagem de combustíveis e a falta de bandejas de contenção nos 

motores das retroescavadeiras, são fatores de risco que podem ocasionar na 

infiltração de contaminantes BTEX no solo. 

Segundo Castro Filho (2007) os principais contaminantes tóxicos que podem 

infiltrar no solo e/ou se dissolver nas águas subterrâneas e superficiais em situação 

de derrame de gasolina e diesel, são os hidrocarbonetos aromáticos voláteis, 
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benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (BTEX), constituintes essenciais da gasolina 

e óleo diesel. Segundo a Resolução CONAMA nº. 357/2005 o limite de potabilidade 

de água doce para o benzeno, por exemplo, é de 0,005 mg/l, devido ao seu alto grau 

cancerígeno. Segundo Cordazzo apud Corseuil (2000) os compostos BTEX 

possuem moderada solubilidade em água, desta forma, podem infiltrar no solo e 

serem lixiviados para o lençol freático. Porém, segundo informações da U.S. EPA 

(2009), devido a sua alta volatilidade em solos porosos, como a areia silicosa, sua 

dispersão para o ar é maior na superfície, à medida que se infiltra essa volatilidade 

diminui. Apesar disso em determinadas condições favoráveis, como temperatura 

baixa, concentrações elevadas no solo e fatores que acelerem a lixiviação como o 

nível elevado de precipitação, torna os compostos BTEX, altamente móveis no solo, 

infiltrando na zona insaturada, atingindo a zona saturada e acumulando-se no lençol 

freático (U.S. EPA, 2009). Conforme Mazzuco (2004) argumenta, a exposição por 

ingestão, por inalação, ou por contato dérmico aos compostos BTEX, podem 

ocasionar a saúde humana efeitos agudos associados à irritação da pele, depressão 

do sistema nervoso central e efeitos no sistema respiratório. Os efeitos adversos 

decorrentes de uma exposição mais longa podem afetar os órgãos vitais como os 

rins, fígado e o sistema circulatório.   

 Os principais procedimentos de extração da areia são por cavas a seco, por 

sucção em leitos de rio e lavras a céu aberto (bancadas de areia). Evidentemente as 

duas primeiras causam maiores impactos ambientais, devido aos processos de lavra 

mais agressivos ao solo e água subterrânea, desta forma, Oliveira et al (2011, p. 2) 

afirma: 

“As atividades de extração de areia provocam efeitos sobre o meio 
físico, podendo alterar o meio ambiente como um todo. Diante da falta 
de alternativa de viabilização da atividade, buscam-se mecanismos 
para a introdução de tecnologias e acompanhamento técnico como 
condicionantes ao seu bom desempenho. Faz-se necessário o 
estabelecimento de paradigmas promovendo a utilização racional e 
equilibrada com respeito ao meio ambiente”. 

 

 Alguns procedimentos de proteção e recuperação ambiental nos processos 

de extração são utilizados, o procedimento mais comum utilizado é a recuperação 

de cavas inativas com o reflorestamento com eucalipto. Em relação aos rejeitos da 

mineração, geralmente camadas de solo inúteis (argila e material orgânico) são 

utilizadas para recompor outras áreas já inativas (COELHO, 2010). No entanto, para 

Christofoletti e Masson (2009) um dos principais problemas das minerações de areia 
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são os rejeitos, que alcançam em torno de 20% do material extraído, sendo a 

principal preocupação das empresas mineradoras, com investimentos específicos 

para reutilização e reciclagem desse material. 

 Outro impacto de extrema relevância nas lavras de areia, principalmente nos 

processos de extração em cava, é o rebaixamento do lençol freático, geralmente o 

procedimento é realizado com a perfuração de poços, essa atividade irá provocar o 

não abastecimento de fontes superficiais de água. Para Luz e Lins (2008) nos 

depósitos de areia acima do lençol freático, geralmente a extração é feita com pás 

carregadeiras e escavadeiras hidráulicas, a areia é extraída (lavrada) e estocada em 

pilhas em campos abertos para secagem. O problema começa quando a extração 

atinge o lençol freático, em alguns casos a sucção da água é realizada por bombas 

hidráulicas, nesses casos os impactos são ainda maiores, como exemplifica Reis e 

Franco et al (2005, p. 11): 

 

“A lavra é realizada inicialmente por retroescavadeira até que seja 
atingido o lençol freático, que nas áreas de planície aluvionar, 
normalmente é pouco profundo. Quando o nível do lençol freático é 
atingido, introduzem-se dragas de sucção, que conduzem à areia e o 
cascalho até os locais de estocagem denominados leitos de 
secagem, portos de areia ou depósitos de minério, onde sofrem 
secagem natural. As águas e partículas finas dissolvidas retornam 
através de canaletas e canais coletores à lagoa de extração formada”. 

 

 Para Lopes (2000), os impactos da extração de areia, em relação aos rejeitos, 

devem ser controlados de forma rígida, sendo de extrema relevância que ao lado 

dos projetos de extração e beneficiamento sejam implantados projetos de disposição 

do material não comercialmente explorado. 

 É preciso destacar também que após a extração e secagem da areia silicosa, 

o processo de beneficiamento é que irá promover a qualidade necessária para sua 

finalidade industrial. Geralmente são aplicados processos de lavagem e 

peneiramento, como também de separação mecânica e lixiviação ácida, todos os 

processos visam o clareamento do material, tornando-o isento de matéria orgânica e 

outros minerais presos aos grãos de areia, para Ferreira e Daitx (2003, p. 2): 

 

“Em linhas gerais, o beneficiamento do material arenoso visa à 
retirada de impurezas e de frações sem utilização econômica e a 
classificação das areias em várias faixas granulométricas adequadas 
às suas diversas aplicações industriais; representa, em síntese, um 
processo de seleção granulométrica e mineralógica.  
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 Os impactos relativos ao processo de extração da areia também estão 

associados à degradação da vegetação superficial de cobertura, já que parte desta 

vegetação é degradada com a retirada da cobertura superficial do solo (matéria 

orgânica e a vegetação). Algumas empresas utilizam esse material para 

recomposição paisagística da área após extração da areia silicosa útil. Segundo 

Coelho (2010) algumas empresas de mineração tem adotado procedimentos para 

redução desses impactos, como a recomposição do ecossistema de cobertura das 

jazidas, a reciclagem e/ou reuso dos resíduos gerados (como a fração argilosa), o 

controle adequado no armazenamento dos combustíveis utilizados e a reciclagem 

da água utilizada no processo de extração e beneficiamento da areia silicosa. 

 Alguns processos de poluição são específicos das minerações realizadas por 

escavação, como a extração de areia silicosa, segundo a norma técnica D7.012 da 

CETESB (1990) as principais formas de poluição nas minerações por escavação são 

a poluição da água superficial pela águas pluviais que caem nas bordas das cavas 

causando erosão nos leitos superficiais de água. Outra forma de poluição refere-se 

aos locais de manutenção de máquinas e equipamentos, quando não 

adequadamente projetados podem lançar no solo, resíduos como óleo, graxas e 

água contaminada resultante da lavagem das máquinas. Por fim, tem-se a poluição 

através dos efluentes sanitários e industriais, que nunca devem ser lançados no lago 

formado nas cavas. 

 As principais formas de poluição e degradação ambiental relacionadas à 

mineração de areia silicosa estão sempre vinculadas ao alto consumo de água com 

um consequente controle inadequado. Nas minerações de Lake County, na Flórida 

EUA, o reuso ou recirculação da água nos processos de beneficiamento da areia 

chegou em 1997 a cerca de 56 milhões de galões de água por dia, 

aproximadamente 211 milhões de litros. Parte dessa água é extraída de aqüíferos e 

fontes superficiais (em torno de 10% do volume), sendo que usualmente mais de 

50% dessa água é reutilizada (HURST, 2002). No Brasil não existem estatísticas 

oficiais sobre o consumo de água em minerações de areia silicosa, com 

detalhamento sobre as formas de consumo da água e os processos de reciclagem. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A areia silicosa ou de quartzo de Santa Maria Eterna tem sido objeto de 

estudos geológicos detalhados da CBPM (anexo III) desde 1986, segundo Pedreira 

apud Pedreira e Moreira (1996, p. 12) em relação às características geomorfológicas 

e mineralométricas: 

 
“A Formação Santa Maria Eterna consiste em uma extensa área de 
areias quartzosas, brancas, muito finas, em torno de Santa Maria. A 
região configura um platô com cerca de duzentos metros de altitude, 
com topografia ondulada e vegetação esparsa.”. 

 

 

Os procedimentos para aplicação de estudos de avaliação de risco ambiental, 

tendo como foco a simulação de concentrações e vias de exposição às fontes de 

contaminação, como também a quantificação dos riscos toxicológicos, são 

organizados conforme modelo esquemático da CETESB GTZ (2004, p. 6), figura 3: 

 

 

 

Figura 3 – Modelo de investigação detalhada para subsidio da avaliação de risco 
proposto pela CETESB. 

 
FONTE: CETESB GTZ (2004, p. 6). 

 

O plano de investigação se baseou, no primeiro momento, na caracterização 

hidrogeológica do solo, a partir de seus parâmetros físico-químicos e na definição 

dos fatores de reação dos contaminantes BTEX. O segundo momento é direcionado 
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para a modelagem matemática com o Hydrus 1D, software de simulação 

unidimensional, comumente aplicado em solos arenosos. As simulações realizadas 

foram elaboradas em etapas: a primeira simulando o fluxo do BTEX no solo a partir 

de parâmetros estimados pelo Hydrus 1D com base na textura granulométrica do 

solo; a segunda etapa consistiu na simulação do fluxo do BTEX a partir de 

parâmetros físicos e hidráulicos do solo medidos em dois laboratórios, o Laboratório 

de Caracterização de Solos da COPPE/UFRJ e o Laboratório de Preparação de 

Amostras e Solos do CTR/UESC, com base nas normas EMBRAPA (1997), NBR 

6520 (1995), NBR 7181 (1984). 

Todas as simulações com o Hydrus 1D foram realizadas a partir de cenários 

específicos de exposição ao BTEX, conforme definição da CETESB (2001) que 

classifica os efeitos da exposição em agudos, sub-crônicos e crônicos. Os agudos 

são exposições a contaminantes originados de acidentes, com altas concentrações 

de BTEX que potencialmente podem afetar um receptor em um curto período de 

tempo (1 ano). Os sub-crônicos são efeitos que ocorrem de exposições a 

contaminantes em períodos de 1 a 5 anos, com concentrações originadas por 

acidentes com relevantes volumes de contaminantes infiltrados no solo, como 

também contaminações diárias e constantes originadas de pequenos vazamentos. 

Por fim, os efeitos crônicos são aqueles de exposição superior a 10 anos, com 

concentrações de contaminantes originadas de fontes diárias e constantes com 

pequenos vazamentos e infiltrações. 

Com base nesse modelo conceitual de exposição, foram elaboradas 

simulações com concentrações (Ctop) proporcionais a partir dos volumes de 

combustível infiltrado (tabela 2). 

 

Tabela 2 – Cenários de contaminação e volumes de infiltração. 
 

Cenários 
Agudo Crônico 

1 ano  
(365 dias) 

10 anos  
(3650 dias) 

Infiltração diária e constante  
(Vol. Diesel / Gasolina) 

1 litro / dia 1 litro / dia 

Infiltração pontual acidente 
(Vol. Diesel / Gasolina) 

1000 litros / 1 ano 1000 litros / 10 anos 

 

FONTE: Mazzuco apud Kaipper (2004) 
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A análise dos cenários, agudo e crônico se configura com base em uma 

variação da freqüência de exposição (EF), dentro de um período total estimado de 

exploração mineral de 30 anos (ED). Porém, no primeiro momento é realizada uma 

avaliação preliminar do risco, com base na exposição máxima razoável, ou seja, 

concentração média pelo maior tempo de exposição (CETESB, 2001), esse cálculo 

é fixo e constante. No segundo momento, ocorre uma tentativa de descrever o risco 

de forma dinâmica, considerando sua elevação no tempo, à medida que a 

concentração de exposição se altera sempre vinculado ao tempo. Nesse contexto 

podem ocorrer uma freqüência de exposição aguda (alta concentração em curto 

espaço de tempo) ou uma exposição crônica, quando as concentrações, sejam elas 

altas ou baixas, ocorrem em um longo período e de forma constante (período 

superior a 10 anos).  

A estimativa do risco dinâmico no tempo de exposição foi realizada com base 

em uma adaptação da equação geral da dose de ingresso dos contaminantes, 

considerando a concentração de exposição média proporcional ao tempo de 

exposição. O modelo adotado pela CETESB (2001) e pelo método de atenuação 

natural ACBR da CETESB (2006), mensuram as concentrações de exposição com 

base em distintos cenários de exposição, no entanto, independem do tempo, isto é, 

as concentrações utilizadas são sempre conservadoras (máximas / críticas).  

Quando o cálculo das doses de ingresso é efetuado, o valor refere-se ao 

maior valor ou média total para uma determinada área contaminada de estudo. Em 

relação aos parâmetros de exposição, a frequência (EF) é contada como um valor 

representativo anual dos dias úteis (250 a 350 dias). Esse modelo deixa de lado a 

possibilidade de uma exposição dinâmica a níveis de concentração que podem se 

elevar (acumulativos) ou reduzir com o tempo. Assim sendo, não vincula o tempo de 

exposição (EF) ao nível de concentração correspondente. No caso de um acidente, 

com derrame de altas concentrações de BTEX inicial no solo, haverá também uma 

rápida infiltração com processos de atenuação vinculados. O risco quando dinâmico 

é dependente do nível de concentração de exposição médio para um período 

proporcional específico: 

 

ATBW

EDtEFIR
tCI m






)(
)(

                 (6)
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Onde, )( tCm   é a média das concentrações de exposição por compartimento 

(ar, água e solo) conforme a variação proporcional do tempo e )(tEF  é a freqüência 

de exposição nos pontos temporais específicos, IR é taxa média de ingestão do 

contaminante (pode ser dérmica, inalatória e oral), ED é a duração máxima de 

exposição (relacionada ao tempo de exploração da jazida de areia silicosa, 30 anos), 

BW é o peso médio corporal dos indivíduos receptores (60 kg) e AT é o tempo de 

vida médio em dias (70 anos). 

Na tabela 3 as concentrações relativas de BTEX (Ctop) para cada cenário são 

apresentadas: 

 

Tabela 3 – Efeitos adversos e volumes de infiltração conforme os cenários de 
exposição. 

 

Diesel (Ctop mg/cm3) 

Concentrações  
(Ctop) 

Agudo Crônico 
1000 litros 1 litro 

Benzeno 9,79 0,00979 

Tolueno 21,02 0,02102 

Etilbenzeno 6,90 0,00690 

Xilenos 9,37 0,00937 

Gasolina (Ctop mg/cm3) 

Concentrações  
(Ctop) 

Agudo Crônico 
1000 litros 1 litro 

Benzeno 13,88 0,01388 

Tolueno 22,47 0,02247 

Etilbenzeno 2,58 0,00258 

Xilenos 1,50 0,00150 
 

FONTE: adaptado de Mazzuco apud Kaipper (2004) 

 

Os procedimentos experimentais foram organizados em grupos, de acordo 

com seus objetivos. Desta forma, foram divididos em conforme as metodologias de 

cada laboratório. Os ensaios realizados na COPPE/UFRJ consistiram em: 1. Ensaios 

de Umidade, visando à medição do teor de umidade residual e saturada, aplicando o 

método gravimétrico; 2. Ensaios de Densidade, objetivando a medição da densidade 

de partículas e porosidade total pelo método do picnômetro; 3. Ensaios de 

Permeabilidade, para medir a condutividade hidráulica saturada por permeâmetro de 

carga constante e; 4. Ensaios de Sedimentação e fração granulométrica, visando à 
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classificação textural do solo, com o método do densímetro e peneiramento 

seqüencial. 

Os ensaios realizados no CTR/UESC foram semelhantes, porém com 

algumas adaptações, visando maior facilidade na medição e baixo custo: 1. Ensaios 

de Umidade, aplicando o método gravimétrico; 2. Ensaios de Densidade pelo 

método do balão volumétrico; 3. Ensaios de Permeabilidade, através da metodologia 

do fluxo de água transiente (KLUTE e DIRKSEN, 1986) e carga hidráulica variável 

(EMBRAPA, 1997) em colunas de PVC montadas em bancada. Os parâmetros de 

entrada requeridos pelo modelo Hydrus 1D, são especificamente a umidade residual 

(QR), conteúdo mínimo de água retido pelo solo, a umidade saturada (QS), conteúdo 

máximo de água retido pelo solo, a condutividade hidráulica saturada (KS), taxa 

constante que define a maior ou menor dificuldade de um fluido passar no perfil do 

solo, além de parâmetros denominados de fatores de ajuste (como a tortuosidade do 

solo).  

Os ensaios de para obtenção do teor de umidade do solo, foram realizados 

através do balanço de massas, entre as amostras secas em estufa de 110º C e as 

amostras secas em estufa de 40º C. Foi utilizado também o cálculo indireto para 

obtenção da umidade saturada, compreendendo que a porosidade total, obtida 

através da densidade de partículas, é igual à umidade saturada. A densidade de 

partículas foi obtida através dos métodos do picnômetro e do balão volumétrico, em 

ambos os casos o objetivo do ensaio é retirar das amostras de solo o ar presente 

nos poros, determinando assim, o volume apenas da parte sólida da amostra. 

O processo de classificação granulométrica do solo da área de estudo, foi 

realizado através do peneiramento seqüencial das amostras, da fração maior de 

abertura para a menor (mesh), foi de 200, 100, 60, 40, 30, 20, 10, 8, 4, 3/8, 3/4, 1 e 

1/1/2. Para complementar o estudo da classificação percentual granulométrica do 

solo, foi realizado ensaios de sedimentação do solo em frascos graduados com 120g 

de cada amostra, aproximadamente, logo após foi adicionada uma solução 

desfloculante para separação dos grãos. A solução foi batida em “sheik” por 10 

minutos e colocadas em provetas graduadas e codificadas de 1 litro, as provetas 

foram completadas com água destilada até 1 litro, sendo agitadas por 1 minuto, na 

seqüencia disparou-se um cronometro em 30 segundos e inseriu-se um densímetro 

para medição do nível de tensão superficial (TF). Este processo foi repetido em 

tempos fixos determinados de 1 min, 2 min, 4 min, 8 min, 16 min... até 4 horas. 
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Segundo Porto e Freitas apud Canter (1997) a pesquisa em avaliação de 

risco pode ser direcionada a partir de três caminhos iniciais, o primeiro a partir de 

observações em laboratório e em campo, o segundo a partir de métodos de 

informação e extrapolação de doses em animais e o terceiro é a realização de 

estimativas de exposição e caracterização de populações. O modelo escolhido na 

pesquisa foi o terceiro, com o objetivo de avaliar as formas de exposição em que a 

população de STM está sujeita e sob que condições ambientais. Ao final, foram 

realizados processos de caracterização do risco, ou seja, a sua quantificação a partir 

da incidência estimada de concentrações em modelos numéricos específicos, 

calculando as concentrações de exposição, as vias de transporte e as doses 

individuais de ingresso dos contaminantes BTEX. 

 A metodologia aplicada ao trabalho contempla na fase da avaliação de risco, 

sugestões iniciais ligadas ao gerenciamento e mitigação dos possíveis efeitos 

adversos, sendo necessário, um ponto de estudo que ficará de ser detalhado no 

desenvolvimento de outras pesquisas. Segue na figura 4 o modelo geral de 

avaliação do risco aplicado neste trabalho: 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Modelo geral de avaliação de risco utilizado na pesquisa. 

FONTE: Adaptado de Porto e Freitas apud Canter (1997). 
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3.1. Área de estudo. 

 

 O distrito de Santa Maria Eterna pertence ao município de Belmonte-BA, 

localizado a 688 km de Salvador. O acesso à comunidade de STM fica no 

entroncamento da BR 101 com a BA 274, a 17 km. A característica principal do 

povoado é seu perfil rural, com atividade econômica ligada à pecuária, agricultura de 

subsistência e atividade madeireira. Possui uma vulnerável estrutura social, com 

problemas visíveis no saneamento básico e na estrutura das residências (MOREIRA, 

2005).   

 As jazidas de areia de sílica localizam-se entre duas importantes bacias 

hidrográficas, a Bacia do Rio Pardo e do Rio Jequitinhonha, que deságuam 

respectivamente nos municípios de Canavieiras e Belmonte. Formam uma rede 

complexa de fontes superficiais e subterrâneas de água, com uma vegetação que 

varia entre característica de savanas, floresta ombrófila aluvial, cabruca e atividades 

de pastagem e silvicultura de eucalipto (NASCIMENTO e DOMINQUEZ, 2009). 

Possui uma formação geológica sedimentar com a erosão natural datada do 

Pleistoceno e Holoceno, com conglomerados dolomíticos, quartzitos e boas 

formações arenosas (PEDREIRA, 1996). As jazidas (ver figura 5) situam-se no 

polígono limitado pelas coordenadas 15º 45’-15º 58’S e 39º 15’- 39º 35’W possuem 

um relevo tabular baixo com cotas de declividade que variam de 80 a 200 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Mapa de acesso à área de estudo. 

FONTE: Moreira (2005, p. 1). 



51 

 

3.2. Modelo conceitual geral para avaliação do risco. 

 

A jazida denominada Ocorrência Água Boa é uma das menores, porém de 

maior proximidade com a população de STM, que além de se localizar as margens 

do córrego Água Boa, utiliza-o para abastecimento das residências. A jazida possui 

uma faixa útil de areia de 4,9 metros e 284.700 m2 (MOREIRA, 2005). Portanto, é o 

ponto de maior sensibilidade quanto à exposição a contaminantes originados dos 

processos de lavra.  

O córrego Água Boa, além de ser utilizado para abastecimento doméstico é 

usado para recreação, podendo com isso gerar riscos por ingestão e por contato 

dérmico com a água e solo. Abaixo, segue o modelo de extração de areia silicosa na 

jazida Água Boa (figuras 6 e 7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Modelo de extração de areia por cava na jazida Água Boa. 

FONTE: Adaptação, Agência Nacional de Águas - ANA, Nota Técnica nº. 305/2004/SOC. 

  

Segundo dados do último censo do IBGE (2010), 421 domicílios nos territórios 

rurais de Belmonte utilizam rios, açudes e igarapés como fonte de abastecimento de 

água, além disso, existe o agravante que 530 domicílios não possuem banheiro nem 

sanitário. No distrito de Santa Maria Eterna a população segundo o Censo 2010 do 

IBGE é de 1710 pessoas adultas.  
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No distrito não há tratamento de água e também não existe rede de esgoto, o 

que provoca atividades como a limpeza de carros, utensílios domésticos e roupas 

pelos moradores e a utilização do córrego para recreação. A figura 8 mostra essa 

realidade agravante dos riscos de exposição aos compostos BTEX. A proximidade 

da jazida com o local de abastecimento de água e a evidência da exposição da 

comunidade: 

 

 

Figura 7 – Proximidade da jazida de areia com a fonte de água superficial. 

 

Como critério de análise a área foi classificada como o ponto mais crítico de 

exposição. O local de maior possibilidade de contaminação e exposição, assim 

como de maior sensibilidade aos riscos ambientais e potencialmente geradora de 

riscos a saúde da população (BRILHANTE e CALDAS, 1999).  

O perfil estrutural do solo, como relatado no estudo de Moreira (1997), possui 

até a profundidade média de 40 cm uma textura de solo com material mais orgânico, 

de 40 cm até 120 cm o solo é mais arenoso com cor escura, de 120 cm até 450 cm 

a textura da areia é pura e alva, a partir de 450 cm até a profundidade máxima de 

700 cm o solo fica um pouco mais amarelado. Em relação à textura granulométrica 

do solo, não ocorreu mudanças no tamanho das partículas relevante, sendo que a 

área pode ser considerada como homogênea, no entanto, com base na sondagem 

realizada por Moreira (1997) 

Em relação ao potencial de extração da areia silicosa, a área possui o menor 

volume de areia útil, ou seja, adequada para a indústria de vidros e fundição. A 

jazida Água Boa possui apenas 2,092 milhões de toneladas, a maior jazida da área 

de estudo possui 48,72 milhões de toneladas (MOREIRA, 1997). 

Consumo da 

População 

Jazida Ocorrência 

Água Boa 
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3.3. População e amostra. 

 

 A população de estudo foi o conjunto de jazidas de areia silicosa identificadas 

pela CBPM como de potencial industrial. As amostras foram coletadas na ocorrência 

de maior sensibilidade em relação ao potencial de exposição da comunidade, a 

Ocorrência Água Boa. A coleta das amostras foi efetuada com a utilização de trado 

manual de rosca. Conforme Moreira (2005) segue abaixo as principais ocorrências 

de areia silicosa em Santa Maria Eterna: 

 

1. Ocorrência Principal – Localizada a 5,3 km ao sul de Santa Maria Eterna 

e possui uma área de 9,22 km2; 

2. Ocorrência Delson Araújo – Localizada ao sul da Ocorrência Principal, 

na estrada que vai de Santa Maria Eterna ao distrito de Boca do Córrego, 

correspondendo ao percurso de 8,3 km, possui uma área de 1,42 km2; 

3. Ocorrência Água Boa – Ocorrência de menor relevância em termos 

reserva e área, porém de grande proximidade com Santa Maria Eterna, 

localizando-se na estrada que vai para o município de Canavieiras. 

 

Na figura 8 é apresentada a jazida Água Boa, com a delimitação do córrego 

Água Boa, e a explicitação dos pontos de coleta, como também do sistema de coleta 

de água para abastecimento do distrito de Santa Maria Eterna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Limites da jazida Água Boa. 

FONTE: Digitalglobe, Google Earth, 2013. 
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Algumas variáveis ambientais são observadas em campo, a grande 

proximidade do recurso hídrico da comunidade com a jazida, provocando perigos na 

redução da qualidade da água que abastece a população. A água coletada é 

utilizada para consumo doméstico (banho, ingestão, cozimento e para limpeza), 

existe, desta forma, um alto risco a saúde humana. O processo de avaliação de risco 

irá contemplar de forma mais relevante todas as possíveis vias de exposição pela 

água (contato dérmico e ingestão). Na figura 9 abaixo é destacado de forma mais 

detalhada o sistema de coleta da água do Córrego Água Boa, o sistema é instalado 

na margem central da jazida. 

 

  

  

 

Figura 9 – Detalhamento do sistema de coleta de água do Córrego Água Boa. 

 

Na figura 9 não se constata a presença de nenhum processo de tratamento 

ou de uma simples filtragem prévia. A água é diretamente coletada por 

bombeamento do córrego para as caixas d’água, localizadas em um ponto mais alto, 

que logo após distribui para as residências da comunidade de Santa Maria Eterna. 
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A coleta das amostras foi estabelecida conforme metodologia da EMBRAPA 

(1997) tomando como referência o mapa de sondagem elaborado por Moreira 

(2005), figura 10. As amostram foram coletadas em pontos de avaliação próximos ao 

córrego Água Boa, em uma altura máxima de 7 metros de relevo. 

O processo de amostragem foi realizado em duas etapas distintas: a primeira 

se concentrou na retirada de aproximadamente 500 g de solo por coleta, a uma 

profundidade de 30 cm, sendo realizadas 8 perfurações aleatórias com distâncias 

mínimas de 10 m entre os pontos. A segunda etapa foi realizada com o mesmo 

procedimento, agora em uma profundidade de 150 cm. As amostras coletadas foram 

posteriormente misturadas em pares (mistura realizada com espátula em balde 

plástico), até a obtenção de uma amostra composta homogênea. Segundo dados da 

Embrapa (1997), para cada amostra composta é necessário uma mistura de 10 a 30 

amostras simples considerando uma área de 10 ha.  A área de estudo possui 

apenas 0,028 ha (280 m2), desta forma, foi utilizada apenas duas amostras simples 

para a definição da amostra composta. A extração das amostras foi realizada com a 

utilização de perfurador de solo manual de rosca. Logo após, foram embaladas em 

plásticos impermeáveis para conservação da umidade natural. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Pontos de sondagem realizados pela CBPM na Ocorrência Água Boa. 
 

FONTE: CBPM / Moreira (1997, p. anexo I, fig. 11). 
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3.4. Métodos e técnicas de pesquisa. 

 

A abordagem da pesquisa foi baseada no caráter científico dedutivo do objeto 

a ser estudado, partindo do pressuposto de que toda atividade de mineração produz 

riscos potenciais ao ambiente. A partir de cenários de risco ambientais adversos 

para o solo e água subterrânea, foi possível averiguar os efeitos e amplitudes dos 

riscos de substâncias derivadas de HAV, principalmente o benzeno, substância de 

alta toxicidade.  

A pesquisa segundo classificação de Sampieri et al (1991, p. 63) foi 

correlacional e explicativa: 

 

“Los estudios correlacionales miden las dos o más variables que se 
pretende ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos y 
después se analiza la correlación […].Los estudios explicativos van 
más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 
establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a 
responder a las causas de los eventos físicos o sociales”. 

 

Utilizaram-se como técnica experimental as normas da NBR 6520 (1995), 

para caracterização físico-química das amostras de solo retiradas da jazida. Os 

ensaios realizados no Laboratório de Caracterização de Solos da COPPE/UFRJ e 

no Laboratório de Preparação de Amostras e Solos do CTR/UESC objetivaram a 

determinação das relações de causa e efeito da contaminação por BTEX, obtendo 

as informações necessárias para simulação no Hydrus 1D, segundo metodologia da 

CETESB GTZ (2004, p. 22): 

 

“A simulação do transporte de poluentes envolve três etapas, sendo 
que para cada uma delas foram desenvolvidos vários modelos, a 
maioria deles com estrutura determinística, ou seja, relacionando 
causa e efeito de maneira exata, com base em parâmetros 
determinísticos: Determinação da distribuição da carga hidráulica, 
Determinação do fluxo e Determinação do transporte de poluentes”. 
 
 

Por meio do software Hydrus 1D, foram inseridas todas as informações sobre 

os parâmetros físico-químicos dos contaminantes e das propriedades hidráulicas 

dos perfis de solo. O Hydrus 1D calculou as concentrações por perfil em relação ao 

tempo, prevendo quando e como os contaminantes alcançam o nível freático, 

destacando o potencial de contaminação por BTEX. 
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As concentrações obtidas pelo Hydrus 1D foram comparadas com as 

informações de bases de referência, como o banco de informações da U.S. EPA 

(2002), com suas respectivas concentrações no perfil do solo, como também em 

outras dimensões como a água e o ar. 

 

 

 
 

Figura 11 – Fluxograma básico do software Hydrus 1D. 
 

FONTE: Mota (2010, p. 18). 
 
 
 

3.5 Condições de contorno e parâmetros adotados na modelagem do 

Hydrus 1D. 

 

A área de estudo da jazida Água Boa possui um relevo com profundidade que 

varia de 700 cm (zonas baixas) até 800 cm (zonas altas).  Foi escolhido como perfil 

na modelagem Hydrus 1D a zona com relevo mais baixo, devido a sua proximidade 

com a fonte de água superficial utilizada pela população para consumo doméstico. O 

perfil foi dividido em três pontos de análise, considerando a sua estrutura, ou seja, 

divididos conforme o teor de matéria orgânica em profundidades de análise distintas; 

uma de 0 a 30 cm contendo maior fração de matéria orgânica, outra de 30 a 150 cm 
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com ausência de matéria orgânica e, por fim, outra de 150 a 640 cm com areia de 

textura mais fina e ausência de matéria orgânica (MOREIRA, 1997).  

Em relação ao tempo de infiltração dos contaminantes no solo, foi adotado um 

período de 365 dias. Esse período se refere ao monitoramento atmosférico 

correspondente ao início de outubro de 2011 e final de outubro de 2012. O período 

total de infiltração foi dividido em 11 pontos ou tempos de análise, sendo eles: 0,1, 6, 

7, 8, 10, 20, 50, 100, 200, 300 e 365 dias. Os parâmetros hidráulicos do solo foram 

obtidos utilizando as redes neurais do Hydrus 1D, através do pacote Rosetta Lite v. 

1.1, módulo SSCBD (sand, silt, clay, bulk density), isto é, que considera as classes 

texturais (areia, silte e argila) e a densidade de campo.  

As concentrações superficiais dos compostos BTEX foram estimadas 

tomando a massa do contaminante em fase líquida no soluto (Diesel e Gasolina).  A 

concentração superficial inicial (Ctop) para cada contaminante foi definida pela Lei 

de Raoult cuja concentração adotada obedece ao resultado do produto entre a 

solubilidade máxima do contaminante e sua fração molar. Foi adotada como valor de 

referência para a fração molar a estimativa realizada por Mazzuco apud Kaipper 

(2004), que analisou o percentual molecular do benzeno presente em óleo diesel e 

gasolina comum nacional. Desta forma, a concentração inicial admitida como 

derramada na superfície foi estimada com a equação (7) a seguir: 

 

FmSwCw                                                                                                   (7) 

 

Onde, Cw é a concentração inicial do composto em solução aquosa, Sw é a 

solubilidade efetiva (Sw), isto é, a concentração máxima do composto solúvel em 

água e Fm (%) é a quantidade de massa molar do composto em fase orgânica no 

óleo diesel. A partir dos parâmetros estabelecidos na equação (5), foi possível 

calcular as concentrações iniciais de infiltração superficial (Ctop), conforme tabela 4. 

Estas concentrações estimadas foram inseridas no Hydrus 1D como concentrações 

iniciais de infiltração, porém, ainda não são as concentrações de exposição, isso só 

ocorre após a infiltração e os processos naturais de transferência e atenuação (NAF) 

como a volatilização e a lixiviação. 
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Tabela 4 – Estimativa das concentrações de infiltração superficial (Ctop). 

Composto  
HAV 

 

Solubilidade 
Efetiva (Sw) 

mg/cm3 

Fração 
Molar  

(Fm %) 
DIESEL 

Fração 
Molar  

(Fm %) 
GASOLINA  

 (Cw) 
Ctop 

Diesel    

(Cw) 
Ctop 

Gasolina    

Benzeno 
1,78E+00 0,0055 0,0078 9,79E-03 1,39E-02 

Tolueno 
5,35E-01 0,0393 0,0420 2,10E-02 2,25E-02 

Etilbenzeno 
1,52E-01 0,0454 0,0170 6,90E-03 2,58E-03 

Xilenos 
1,35E-01 0,0694 0,0111 9,37E-03 1,50E-03 

 

FONTE: Mazzuco apud Kaipper (2004). 

 

Os demais parâmetros adotados, em relação às condições variáveis 

atmosféricas da simulação com o Hydrus 1D, foram o tempo de precipitação de 365 

dias (dados reais disponíveis nas agências de monitoramento), a pluviometria diária 

(cm/dia), a evapotranspiração diária média (cm/dia) e a umidade relativa do ar, 

coletados a partir de banco de dados e mapas de monitoramente da climatologia do 

município de Belmonte-BA, retirados das agências INEMA (2012) e INMET (2012). O 

último parâmetro citado acima é denominado pelo Hydrus 1D de hCritA, que 

segundo Saito et al (2006), pode ser obtido a partir da equação (8) a seguir: 

 











RT

hMg
Hr exp                                                                 (8) 

  

 Onde, Hr é a umidade relativa, h é a carga hidráulica, M é o peso molecular 

da água, R é a constante do gás universal, T é a temperatura absoluta (K) e g é a 

gravidade atmosférica. O menor valor de hCritA foi de 53846 o maior foi de 61163, o 

calculo foi realizado para cada mês de monitoramento atmosférico. Os parâmetros 

de evapotranspiração potencial, que são publicados quinzenalmente, foram 

somados e posteriormente foi calculado a média, com uma variação, segundo os 

mapas climatológicos da INMET (2012) de 3 mm a 5 mm. 

Os parâmetros de transporte e reação dos compostos BTEX (tabela 3) foram 

fixados em um modelo de percolação que considera o fluxo de água e soluto 

infiltrando em uma dimensão vertical no perfil do solo, com variações determinadas 

pelas condições de contorno atmosféricas. Foi estabelecido um tempo de simulação 
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máximo de 365 dias, com a infiltração dos contaminantes ocorrendo de forma diária 

e constante. Tomando como base as informações da U.S.EPA (1991), documento 

número EPA/540/R-95/128, adotou-se, na simulação, os parâmetros de difusão em 

água (Dw) e gás (Dg), medidos em cm2/d, além do coeficiente de adsorção (Kd) e da 

constante de Henry (Kh). O coeficiente de adsorção do solo (Kd) foi adotado como 

um produto da partição octanol – carbono (Koc) pela fração de carbono orgânico do 

solo (foc), considerando a estimação teórica elaborada pela equação (9) utilizada 

pela CETESB (2001): 

 

 
focKocKd

KowKoc



 346,0)log989,0(log
                                                                             (9) 

 

Onde, Kd é o coeficiente de adsorção, Koc é a partição octanol-carbono, Kow 

é a partição octanol-água e foc é a fração de carbono orgânico no solo. 

O parâmetro de dispersão longitudinal vertical do benzeno foi estabelecido 

conforme proposto por Xu e Eckstein (1995), equação (10): 

 

2,414
10

Lp)Log0,83(
x

α                                                                    (10) 

 

Onde, x  = Dispersão Longitudinal Vertical e Lp = Tamanho da pluma do 

contaminante (definida em 640 cm).  

A constante de Henry (Kh) é a maior ou menor propensão do contaminante 

em volatizar-se (CETESB, 2001). O Hydrus 1D possui um banco de dados com os 

principais valores da constante de Henry para COV. Os valores atribuídos para os 

compostos BTEX foram: 0,22 (cm3/cm3) benzeno; 0,27 cm3/cm3) tolueno; 0,32 

(cm3/cm3) etilbenzeno; e 0,28 (cm3/cm3) xilenos. Conforme expõe Jury et al (1983) a 

constante de Henry é um valor adimensional calculado pela relação entre saturação 

de vapor do solo com a solubilidade do contaminante (ver equação 11): 

 

lgh CCK                                                                                                           (11) 
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 Onde Kh é a constante de Henry, Cg densidade do vapor nos poros do solo e 

Cl é a solubilidade do contaminante em fase líquida. 

 

Tabela 5 – Parâmetros gerais de transporte e reação dos compostos BTEX no solo. 

Compostos BTEX Dw cm2/dia Dg cm2/dia Kd mg/cm3 Kh  

BENZENO 0,847 7580 0,013 0,22 

TOLUENO 0,743 7520 0,0474 0,27 

ETILBENZENO 0,674 6480 0,132 0,32 

XILENOS 0,807 6170 0,123 0,28 

 

FONTE: CETESB (2001) e CETESB (2006). 

 

3.6. Avaliação da exposição e cálculo do risco toxicológico. 

 

A avaliação do risco toxicológico à saúde humana foi realizada com base na 

metodologia ACBR da CETESB (2001) e CETESB (2006), que estabelecem 

inicialmente a determinação das concentrações iniciais do contaminante e as 

consequentes doses de ingresso por indivíduo. A caracterização do risco é efetuada 

com a estimação das principais vias de exposição aos compostos BTEX e, com 

base em equações específicas, o risco toxicológico carcinogênico é quantificado ou 

o quociente de risco não carcinogênico é determinado.  

 Tomando como referência às informações do IBGE (2010), da CETESB 

(2001) e de Moreira (2005), foi adotada uma população de 1710 adultos, com peso 

médio (BW) por indivíduo de 60 kg, potencialmente exposta aos contaminantes. A 

frequência (EF) e a duração total da exposição (ED) ao BTEX vinculam-se a 

freqüência máxima de exposição (365 dias) e ao tempo de permanência da 

exploração da jazida de areia silicosa, sendo ela diária e compreendendo uma 

duração total de 30 anos. A possibilidade do desenvolvimento de efeitos 

toxicológicos adversos foi adotada como crônica, isto é, no tempo de vida médio dos 

habitantes (AT) de 70 anos. Em relação ao tempo de exposição (ET) para cada via 

de ingresso do contaminante, foram adotados os seguintes valores, conforme os 

parâmetros sugeridos pela CETESB (2001) e U.S. EPA (2002): 24 horas/dia para 

contato dérmico e ingestão oral em ambiente residencial; 12 horas/dia para contato 
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dérmico e ingestão oral durante a natação/recreação em ambiente externo; e 1 

hora/dia para inalação de vapores no ambiente externo.  

 Todos os parâmetros de exposição citados acima são variáveis da equação 

geral para definição da dose de ingresso (equação 17), que estima a dose ingerida 

de cada contaminante para um único individuo. No entanto, esta equação pode ser 

modificada, conforme os diversos caminhos adotados como meios de exposição 

específicos (quadro 2), que foram: ingestão oral de água contaminada (IOAC); 

contato dérmico com água contaminada (CDAC); ingestão oral de solo contaminado 

(IOSC); contato dérmico com solo contaminado (CDSC); ingestão oral de água 

contaminada durante natação/recreação (IOACN/R); inalação de vapores do solo 

superficial no ambiente externo (IVAE).  

Conforme a definição do método ACBR, o Hydrus 1D,  por ser  um  modelo  

intrameios, que considera o transporte e atenuação de contaminantes em uma única 

dimensão ou zona (fluxo em zonas de variação saturada e não saturada apenas no 

solo). A modelagem realizada com o código exige a utilização de fatores específicos 

de transporte e atenuação (NAF), para que se possam verificar as concentrações de 

BTEX em outros meios possíveis de exposição humana, como o ar e a água 

subterrânea. Para Jury et al (2004), as concentrações de solutos, quando em 

situação de equilíbrio, podem ser expressas pela equação (12) a seguir, sendo  

necessário  o conhecimento  do  coeficiente  de  adsorção  (Kd), da constante  de  

Henry  (Kh),  da densidade de campo  (
b

 )  e  do teor de umidade no solo ( ):  

 

glabt aCCCC                                                                                               (12) 

Onde, Ct é a concentração total do soluto (água, solo e ar), Ca é a 

concentração do soluto na fase sólida, Cl é a concentração do soluto na fase líquida 

e Cg é a concentração do soluto em fase gasosa.  

As concentrações de BTEX sofrem entre as fases de concentração processos 

de transferência, denominados de atenuação natural. Segundo a CETESB (2006), é 

necessária a utilização de fatores específicos de atenuação para verificação das 

concentrações dos compostos em outros meios possíveis de exposição humana, 

considerando alguns cenários específicos de exposição, conforme figuras 12, 14 e 

14. Desta forma, os meios de atenuação utilizados, considerando as concentrações 



63 

 

iniciais estimadas pelo Hydrus 1D, são fatores aplicados conforme a via de 

exposição específica. Determina-se, portanto, a concentração final de exposição nas 

dimensões de ingresso na fase vapor, na água e no solo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Cenário de transporte e atenuação natural entre fases, solo superficial 

(profundidade de 30 cm). 

 

Neste primeiro cenário ocorrem formas de exposição aos receptores por vias 

de contato com o solo e o ar. As vias selecionadas para este cenário são: Contato 

dérmico com solo superficial contaminado (CDSC), Inalação de vapores do solo 

superficial no ambiente externo (IVAE) e a Ingestão oral de solo superficial 

contaminado (IOSC). 

O próximo cenário (ver figura 13) considera as concentrações de BTEX que 

alcançaram a profundidade no perfil maior que 30 cm e menor que 640 cm, esta 

faixa de solo foi denominada de solo subsuperficial. Para este cenário os processos 

de exposição se dão pelos acessos relacionados à inalação e pela ingestão e/ou 

contato dérmico com a água e o ar. 

As principais vias adotadas foram: Inalação de vapores do solo superficial no 

ambiente externo (IVAE), Ingestão oral de água contaminada durante a natação/ 

recreação (IOACN/R), Ingestão oral de água contaminada no ambiente residencial 

(IOAC) e Contato dérmico com água contaminada (CDAC). 

 

 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Cenário de transporte e atenuação natural entre fases, solo 

subsuperficial, profundidade de 30 a 640 cm. 

 

.Adotando no modelo que o nível freático fica localizado abaixo da 

profundidade de 640 cm, o último cenário de exposição leva em consideração as 

concentrações lixiviadas do solo subsuperficial com a gradativa redução das 

concentrações também por volatilização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Cenário de transporte e atenuação natural entre fases, água 

subterrânea, nível freático abaixo de 640 cm. 
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Nesse cenário os receptores estão expostos através da inalação do ar e da 

ingestão e contato dérmico com a água. As principais vias adotadas para o cenário 

foram: Inalação de vapores do solo superficial no ambiente externo (IVAE), Ingestão 

oral de água contaminada durante natação/recreação (IOACN/R), Ingestão oral de 

água contaminada (IOAC) e Contato dérmico com água contaminada (CDAC). 

As equações elaboradas foram baseadas nos cenários anteriores, 

possibilitando assim a definição das concentrações de exposição para cada tipo de 

via de ingresso (inalação, dérmica e ingestão). De forma sintética as concentrações 

de exposição (CPOE) são uma relação de decaimento entre a concentração inicial 

dos compostos BTEX e o ponto de exposição: 

 

ipoe CNAFC 
                                                                                                      (13)

 

 

Onde, poeC é a concentração de exposição em um ponto específico (água 

subterrânea, solo residual superficial ou ar no ambiente externo), NAF  são os 

fatores de atenuação natural (podem ser biológicos, físicos, químicos e hidrológicos) 

e iC  é a concentração inicial geralmente estimada por modelagem computacional ou 

monitorada. 

 

1. Equação de transporte para inalação de vapores do solo superficial, 

subsuperficial e água subterrânea: 

 

)()()( CwdVfwsCssVfssCsVfsCvambext                                                 (14) 

 

Onde, Cvambext é a concentração volatilizada para o ambiente externo 

(mg/m3), Vfs é o fator de volatilização no solo superficial (kg-solo/m3-ar), Cs é a 

concentração média total no solo superficial (mg/kg) 0 a 30 cm, Vfss é o fator de 

volatilização solo subsuperficial (kg-solo/m3-ar), Css é a concentração média total no 

solo subsuperficial (mg/kg) 30 a 640 cm, Vfws é o fator de volatilização da água 

subterrânea (l-água/m3-ar) e Cwd é a concentração lixiviada para a água 

subterrânea, zona saturada.  
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2. Equação de transporte para contato dérmico e ingestão oral do solo 
superficial: 
 

)(exp CsVfsCsCs                                                                                                  (15) 

 

Onde, Csexp é a concentração no solo superficial de exposição, após a 

volatilização, Cs é a concentração média total no solo superficial (0 a 30 cm)  e Vfs é 

o fator de volatilização aplicado ao solo superficial (kg-solo/m3-ar). Neste caso o solo 

superficial é trabalhado na faixa de 0 a 30 cm de profundidade e as concentrações 

são medidas em unidades (mg/kg). 

 

3. Equação de transporte para contato dérmico e ingestão oral de água 

subterrânea e superficial durante a recreação/natação: 

 

LfwssCssVfssCssCwd  ])[(                                                                             (16) 

 

Onde, Cwd é a concentração em fase líquida lixiviada para a zona de 

saturação (mg/l), faixa inferior 640 cm (mg/l), Css é a concentração média total no 

solo subsuperficial (mg/kg) 30 a 640 cm, Vfss é o fator de volatilização solo 

subsuperficial (kg-solo/m3-ar) e Lfwss é o fator de lixiviação do solo subsuperficial 

(zona intermediária) para a zona saturada (kg-solo/l-água).  

Foi utilizado para o modelo SCREEN (JURY et al, 1983) do modelador 

STANMOD, para que se pudessem verificar analiticamente os processos de 

degradação e atenuação do BTEX nas três partições (ar, água e solo). No 

procedimento com o STANMOD/SCREEN, aplicaram-se no modelo as propriedades 

de conteúdo de água, densidade, difusão líquida, difusão gasosa.  

Também foi utilizada uma estimativa de fração orgânica do solo mínima, 

considerando as características do solo arenoso. Os resultados a serem 

demonstrados, são análises do processo de degradação por volatilização, 

dissolução e adsorção. 

 
 
 
 
 
 



67 

 

Tabela 6 – Parâmetros e taxas de contato por caminho de exposição para indivíduos 
adultos. 
 

Caminhos Símbolo Descrição Valor 

Ingestão Oral de Solo e 
Água Contaminada. 

IRw Ingestão diária de água 1 l/dia 

IRs Ingestão diária de solo 100 mg/dia 

CR Ingestão recreativa de água  0,05 l/dia 

Contato Dérmico de Solo 
e Água Contaminada. 

AS Pele disponível para contato 3180 cm2 

PC Permeabilidade dérmica 0,005 cm2/h 

AF Fator de aderência na pele 1,45 mg/cm3 

ABS Fator de absorção dérmica 0,5  

Inalação de Vapores no 
Ambiente Externo 

IRa Taxa de inalação de ar 22 m3/dia 

 

FONTE: IBGE (2000), CETESB (2001), CETESB (2006), U.S.EPA (1996). 

 

Os cálculos das doses de ingresso são determinados com aplicação da 

equação geral (17). As modificações dos parâmetros de exposição ocorrem 

conforme a via adotada, já que os parâmetros diferem conforme o cenário de 

exposição (quadro 2). Percebe-se que a equação (14) é precedida de uma 

concentração (C) inicial (ar, solo e água) e posteriormente parâmetros diversos de 

exposição (tabela 4). O produto dessa relação é denominado de dose de ingresso 

(DI), é a variável inicial para a quantificação do risco toxicológico, bastando apenas 

multiplicar o valor estimado pelo fator de carcinogenicidade (SF) do contaminante, 

vinculado a via oral, dermal e inalatória (CETESB, 2001): 

 

ATBW

EDEFIR
CI




                                                                                        (17) 

 

Os valores padrões adaptados a cada cenário de exposição foram obtidos 

das publicações técnicas da CETESB (2001), como por exemplo, superfície dérmica 

disponível para contato (SA) entre outros valores fixos já determinados pelo órgão. 

No quadro 2, são detalhadas as equações específicas para medição da dose de 

ingresso, adaptadas para cada cenário de exposição, conforme CETESB (2001, p. 

29-38). As equações específicas também foram adaptadas para realização da 

estimativa do risco dinâmico proporcional, inserindo as concentrações de exposição 

médias (Cpoe) e a freqüência de exposição vinculada ao tempo proporcional, 

conforme equação geral (6). 
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Quadro 2 – Equações para estimação das doses de ingresso por via de exposição. 

Via de exposição Equação específica da DI 

Ingestão oral de água contaminada  

ATBW

EDEFIR
CI w

1



  

Contato dérmico com água 
contaminada  ATBW

CFEDEFETPCSA
CI w

1



  

Ingestão oral de solo contaminado  

ATBW

CFEDEFFIIR
CI s

1



  

Contato dérmico com solo contaminado  

ATBW

CFEDEFABSAFSA
CI s

1



  

Ingestão oral de água contaminada 
durante natação/recreação ATBW

EDEFETCR
CI w

1



  

Inalação de vapores do solo superficial 
no ambiente externo ATBW

EDEFETIR
CI A

1



  

 

FONTE: CETESB (2001). 

 

Para Brilhante e Caldas (1999) os efeitos potenciais não carcinogênicos são 

medidos por um quociente de risco, onde se obtém a razão entre exposição e dose 

de referência. As doses de ingresso individuais por caminho de exposição foram 

relacionadas com as doses de referência (RfD) por cenário de exposição (oral, 

dérmica e inalatória) publicadas no banco de dados IRIS da U.S. EPA (2003), para 

obtenção do índice de perigo ou quociente de risco. O valor limite do índice de 

perigo estabelecido para compostos não carcinogênicos é 1, esta quantificação 

mede o nível mínimo onde não é verificável efeitos adversos não carcinogênicos, 

isto é, não causadores de câncer (CETESB, 2001). 

A equação (18) a seguir é utilizada no cálculo do quociente de risco, sendo 

necessário o conhecimento das doses de referência para cada composto BTEX, 

considerando as vias, oral, dermal e inalatória (RfDi) (ver tabela 5), como também 

das doses de ingresso já calculadas previamente conforme equações do quadro 2 

(CETESB, 2001, p.47-53). 

 

i

n

RfD

I
HQ               (18) 
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Já para o risco toxicológico, aquele a qual são gerados efeitos adversos 

carcinogênicos a saúde humana, é necessário a aplicação de fatores de 

carcinogenicidade, denominados de slope factors (SF). O SF é uma probabilidade 

de resposta toxicológica, geralmente medida com base em um peso da evidência de 

câncer (mg/kg.dia) (BRILHANTE e CALDAS, 1999). Desta forma, o risco toxicológico 

foi quantificado através da equação (19): 

 

SFIRisco n                                                                                (19) 

 

 Ao final as probabilidades de risco individuais assim como os índices de 

perigo por via de exposição foram somadas, conforme aplicação das equações (20) 

e (21), onde  iRisco é a soma dos riscos individuais por via de exposição e 
i

n

RfD

I  é 

a soma dos quocientes de risco por via de exposição. Obtêm-se o risco total 

considerando todas as vias de exposição para compostos classificados como 

cancerígenos e o índice de perigo total considerando todas as vias de exposição 

para os compostos classificados como não cancerígenos humanos. 

it riscoRisco                             (20) 


i

n

RfD

I
HI                            (21) 

 

Com as concentrações obtidas através do Hydrus 1D por perfil de solo (zona 

saturada e não saturada), água subterrânea e potencialmente água superficial, como 

também concentrações volatilizadas do solo superficial, calculou-se as taxas de 

ingresso por cenário de exposição. Permitindo a medida da probabilidade de risco, 

considerando seu potencial cancerígeno e seus efeitos tóxicos, ou seja, análise 

comparativa dos efeitos carcinogênicos e não carcinogênicos, tomando como 

parâmetro as doses de referência publicadas pela agência U.S. EPA (CETESB, 

2001). 
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Tabela 7 – Doses de referência por via de ingresso dos compostos BTEX. 

Composto BTEX RfD Oral RfD Dermal RfD Inalatória 

Benzeno 3,00E-03 2,40E-03 5,95E-03 
Tolueno 2,00E-01 1,60E-01 1,14E-01 
Etilbenzeno 1,00E-01 9,70E-02 2,86E-01  
Xilenos 2,00E-01 1,84E-01 2,86E-02 

 
FONTE: CETESB (2006). 

 
 
 

3.7. Preparação as amostras e ensaios de caracterização do solo. 

 

As amostras foram retiradas com objetivos distintos, a primeira coleta foi 

realizada em uma zona próxima a fonte de água superficial, com um relevo de cerca 

de 7 metros de altura em relação ao nível do Córrego Água Boa. Foram retiradas 

quatro amostras de uma profundidade de 30 cm e outras quatro amostras de uma 

profundidade de 150 cm, as coletas foram realizadas com trado de rosca manual e 

acondicionadas a fim de não perderem a umidade natural. Conforme os dados de 

sondagem da área realizados por Moreira (1997), com base na composição e nível 

de impurezas da areia, o perfil da jazida pode ser dividido em de 0 a 30 cm com 

perfil composto por areia e impurezas, como, matéria orgânica, silte e argila, nas 

profundidades de 30 a 700 cm o perfil da jazida é homogêneo com areia com baixos 

níveis de matéria orgânica. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Forma de coleta e acondicionamento das amostras com 30 cm. 
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 As amostras retiradas a 150 cm foram coletadas nos mesmos pontos das 

amostras de 30 cm, possibilitando assim uma composição de amostras mais 

próxima possível da realidade em campo, pode-se perceber que após 150 cm, na 

maioria dos casos apresentados na figura 16, o solo torna-se mais homogêneo em 

sua estrutura. O que não ocorre com o solo retirado até 30 cm, onde se observou 

forte presença de raízes e matéria orgânica. 

  

  

Figura 16 – Coleta e acondicionamento das amostras com 150 cm. 

 

Após a realização das duas coletas (30 cm e 150 cm), as amostras foram 

acondicionadas em recipientes impermeáveis, para que mantivessem a umidade 

natural de campo. 

 

3.7.1. Ensaios realizados e parâmetros experimentais. 

 

 A montagem do modelo experimental para definição dos parâmetros físico-

químicos iniciais do Hydrus 1D, descritos na quadro 3, foram obtidos por meio de 

ensaios laboratoriais conforme as normas NBR 6520 (1995), NBR 7181 (1984), e 

das orientações contidas no manual EMBRAPA (1997) e nos estudos de Klute e 

Dirksen (1986). Foi utilizado, como auxílio tecnológico, um conjunto de 

equipamentos específicos como permeâmetro de carga constante, permeâmetro de 

colunas de PVC em bancada, estufas 40 º C e 110 º C, balanças digitais de precisão 

e outros itens do Laboratório de Caracterização de Solos e Geotecnia da 

COPPE/UFRJ e do Laboratório de Preparação de Amostras e Solos do CTR/UESC. 
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Quadro 3 – Parâmetros hidráulicos do solo conforme modelo Hydrus 1D. 

Properties Description 

Qr Residual soil water content, qr  

Qs Saturated soil water content, qs  

Alpha Parameter a in the soil water retention function [L-1] 

N Parameter n in the soil water retention function 

Ks Saturated hydraulic conductivity, Ks [LT-1] 

L Tortuosity parameter in the conductivity function [-] 
 
FONTE: Hydrus 1D, PC-Progress, V. 4.xx, 2005-2008. 
Nota: LT

-1 
unidade de medida para cm/dia, [-] valor adimensional, L

-1
 unidade de medida para cm 

 
 
Como procedimento inicial para realização dos ensaios, as amostras foram 

colocadas em recipientes de cerâmica para serem destorroadas, após foram 

passadas em peneiras de número 10, o resíduo foi descartado (pedregulho), após 

preparação das amostras foram colocadas em sacos plásticos identificados. Para 

composição foram misturadas duas amostras simples para cada nível de 

profundidade (30 cm / 150 cm). Seguem nas imagens da figura 17 os processos de 

destorroamento e pesagem das amostras compostas: 

 

  

 

 

Figura 17 – Preparação das amostras compostas e pesagem. 
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A partir do momento em que as amostras foram preparadas, os ensaios 

passaram a ser realizados, os ensaios realizados foram: Umidade Residual, 

Umidade Saturada, Sedimentação, Textura Granulométrica, Densidade Real ou de 

Partículas, Porosidade e Condutividade Hidráulica.  

Os ensaios de umidade residual e saturada utilizaram pequenas quantidades 

retiradas das amostras compostas, em torno de 30 gramas, e colocadas em 

recipientes para os procedimentos de secagem nas estufas de 40º C e 110 º C. 

Inicialmente as quatro amostras compostas foram inseridas na estufa de 40º C. e 

secadas por 24 horas. As amostras secas a 40º C foram pesadas com a seguinte 

relação: peso do recipiente – peso do recip. + solo (cerca de 45g de solo), logo após 

o mesmo procedimento foi adotado, inserindo os recipientes em estufa 110 º C por 

24 horas. O valor encontrado para a umidade residual foi encontrada com a 

aplicação da relação Umidade Residual = (P40ºC – P110ºC) / P110ºC em unidade 

(cm3/cm3) as tabelas com os resultados detalhados dos ensaios encontram-se no 

anexo I. 

  

 

 

Figura 18 – Estufas e recipientes de secagem. 
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Os ensaios de umidade saturada foram realizados após a obtenção dos 

resultados dos ensaios de densidade real ou de partículas através do método do 

picnômetro. Como também através do método do balão volumétrico (anexo I). A 

umidade saturada pode ser obtida a partir da relação de densidades, desta forma, 

utilizando a densidade global já definida por Moreira (2005) em 1,52 g/cm3, 

relacionou-se com a densidade real (partículas). Densidade real é igual à porosidade 

total, a porosidade total é obtida por meio do método do picnômetro ou do balão 

volumétrico (Umidade Saturada = 1 – (Dr / Dp) => Qs=PT).   

A porosidade total esta relacionada à partição do solo composta por ar, assim 

sendo, quando se determina a porosidade deste solo, pode-se inferir que se esses 

poros (espaços vazios) fossem preenchidos por água, teríamos então um limite de 

saturação do solo, ou seja, a umidade saturada. Na figura 19 segue imagens do 

ensaio para obtenção da porosidade total das amostras na faixa 30 cm realizados na 

COPPE/UFRJ, o mesmo processo foi realizado para profundidade 150 cm, sendo 

repetido por mais duas vezes. O procedimento também foi realizado no laboratório 

do CTR/UESC, porém utilizando o método do balão volumétrico: 

 

 

Figura 19 – Ensaio com picnômetro para obtenção da porosidade total. 

 

O ensaio explicitado acima mostra picnômetros em um aparelho de fervura, 

com a finalidade de eliminação da partição do solo composta por ar, para posterior 

pesagem e medição da umidade saturada. 
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Os ensaios de textura granulométrica foram realizados em duas etapas, a 

primeira com ensaios de sedimentação (figura 20) e posteriormente com ensaios de 

peneiramento. Para o ensaio de sedimentação, foi colocado em frascos graduados 

cerca de 120 g de cada amostra composta, após foi adcionado solução 

desfloculante para separação dos grãos, em seguida a solução foi batida em 

aparelho “sheik” por 10 minutos e colocadas em proveta graduada de 1 litro, 

codificadas as provetas são completadas com água destilada até 1 litro, agitadas por 

1 minuto, logo após disparou-se um cronômetro em 30 segundos e insere-se o 

densímetro com cuidado medindo-se e anotando o nível de tensão superficial (TF). 

Repetiu-se em tempos fixos definidos em tabela (1 min, 2 min, 4 min, 8 min até 4 

horas): 

 

  

 

 

Figura 20 – Ensaios de sedimentação para definição da textura granulométrica. 

 

Após os ensaios de sedimentação, que foram realizados para definição do 

tempo de decaimento das partículas de solo, e com isso definir o tamanho das 
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partículas, as amostras das provetas de sedimentação foram inseridas em um 

conjunto de peneiras, para classificação granulométrica do solo. Esta classificação 

definida pelo percentual de argila, silte, areia fina, média e grossa e pedregulho fino, 

médio e grosso, presente na amostra de solo. O conjunto de peneiras utilizado foi de 

números 20, 30, 40, 60, 100 e 200, inseridas conjuntamente em um agitador 

mecânico (figura 20).  

Os ensaios de sedimentação e peneiramento foram realizados com base na 

norma NBR 7181 (1984) e NBR 6520 (1995). Na figura 21 é demonstrado o modelo 

de agitador mecânico utilizado no ensaio de peneiramento das amostras: 

 

 

Figura 21 – Instrumento utilizado nos ensaios de peneiramento. 

 

Por fim, os ensaios de condutividade hidráulica foram realizados através de 

três métodos distintos, o método do permeâmetro de carga constante (PCC), o 

método do fluxo de água transiente e o método da carga hidráulica variável por meio 

de colunas de PVC em bancada. Todos os ensaios de condutividade hidráulica 

saturada foram baseados nas orientações do manual da EMBRAPA (1997) e de 

Klute e Dirksen (1986). 

O PCC mede o fluxo de determinado líquido após um tempo determinado de 

infiltração, o ensaio é uma relação que envolve volume de água, altura e largura da 

coluna utilizada, tempo de percolação, temperatura da solução, perda de carga, 

todos esses fatores são calculados a partir de um solo previamente saturado.  O 
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método do fluxo transiente mede a Ks por meio da variação do fluxo de saída de 

água de determinada coluna em um tempo específico de equilíbrio. O método da 

carga hidráulica variável, pode também ser chamado de método de decaimento 

hidráulico, pois, baseia-se na variação da altura de determinado volume de água 

inserido na coluna em um tempo de equilíbrio específico. 

As equações abaixo foram utilizadas para estimação da condutividade 

hidráulica saturada: 

 

1. Equação de estimação da Ks por PCC. 

 

tAh

RLV
K T




             (22) 

 

 Onde, K é o coeficiente de permeabilidade, V é o volume de água percolado 

na coluna (cm3), L é a altura da coluna (corpo de prova), RT  é um fator de correção 

do equipamento (0,89), h é a diferença da perda de carga hidráulica (cm), A é a área 

da seção transversão da coluna (cm2) e t é o tempo de medição (s, hr ou dia). 

 

2. Equação de estimação da Ks por fluxo transiente (EMBRAPA, 1997). 

 

tHA

LQ
K




             (23) 

 

Onde, L é a altura do solo saturado, Q é a vazão após o tempo de queda, A é 

área da seção transversal da coluna, H é a altura da coluna e t o tempo de queda da 

água (min/1440 = dia). 

 

3. Equação de estimação da Ks por carga hidráulica variável (KLUTE e 

DIRKSEN, 1986). 

 

Lb

Lb

t

L
Ks






1

0

1

ln             (24) 

 

Onde, L é a altura do solo saturado, b0 é a carga hidráulica inicial, b1 é a 

carga hidráulica final, t1 é o tempo de medição final após a queda da água (X 

min/1440 = dia) e ln = log natural (ln=logex) 
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Apesar da possibilidade de realização dos ensaios de condutividade 

hidráulica saturada por dois métodos distintos (equação 23 e 24), os ensaios na 

bancada projetada pelo CTR/UESC, o método mais adequado, com medições mais 

precisas e consequentemente menor incerteza, foi o de Klute e Dirksen (1986). 

As planilhas com os resultados dos ensaios de condutividade hidráulica 

saturada estão no anexo I. Segue na figura 21, a bancada do CTR/UESC, utilizada 

para os métodos de estimação da Ks dos tópicos 2 e 3 citados acima, assim como, a 

figura 23 mostrando o esquema de montagem das colunas de PVC: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22 – Bancada de apoio para as colunas de percolação em PVC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 23 – Esquema de montagem das colunas de PVC para percolação de água. 
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Foram montadas na bancada de apoio (figura 22) 8 colunas de PVC (rígido) 

com 60 cm altura (L), e um diâmetro de 100 mm, tendo uma área interna transversal 

de 78,54 cm2. Montou-se 4 colunas para solos de profundidade de 30 cm e mais 4 

colunas para solos de profundidade de 150 cm.  O preenchimento com solo foi 

realizado até a altura máxima de 50 cm (solo não saturado) (b), deixando um espaço 

vazio superior para inserção da água de 10 cm (a). Na saída da coluna foi fixado 

com fita adesiva um tecido tipo (MORIM) para retenção do solo (c), porém, que 

permitisse a livre drenagem do fluido de água. Logo após, apoiado no orifício de 

suporte da coluna e fixo sobre o tecido, foi instalado um funil para escoamento do 

fluxo de água (d). Por fim, embaixo da bancada foram alocados reservatórios para 

coleta e medição da vazão (e) com 600 ml de capacidade. 

Os ensaios realizados para estimação do Ks também permitiram a 

determinação de outros parâmetros físicos e hidráulicos do solo que auxiliaram no 

entendimento do processo de infiltração e fluxo da água no solo. Além da 

condutividade hidráulica saturada (cm/dia), foi possível calcular o poder de 

compactação do solo (%), a vazão de água (ml/h), a retenção máxima de água (%) e 

a retenção mínima de água (%). 

É preciso destacar que alguns procedimentos foram realizados previamente, 

estes procedimentos visam à preparação e saturação das colunas de PVC. Como se 

trata de condutividade hidráulica saturada, as colunas de solo foram previamente 

saturadas com água, obedecendo às seguintes etapas: 

 

1. Preenchimento da coluna com solo até 50 cm de altura, sem compactar a 

amostra de solo; 

2. Completar o espaço vazio da coluna, acima da amostra de solo, com água de 

forma suave e devagar; 

3. Esperar que todo o volume de água passe pela coluna até que não ocorra 

mais fluxo na saída da coluna. 

4. Anotar volume inicial utilizado, volume de saída e tempo de saturação. 

 

Após esse processo, os ensaios são propriamente realizados, com medições 

no mínimo 3 medições por coluna, sendo elaboradas em tempos de 60 min, os 

parâmetros médios são obtidos como os resultados finais. 
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Foram realizados ensaios com o método Klute e Dirksen (1986) visando à 

verificação do processo de decaimento e condutividade hidráulica para os 

combustíveis puros infiltrando no solo (Diesel comum, Gasolina comum e Óleo de 

Motor). A montagem das colunas seguiu o mesmo procedimento realizado na 

medição da condutividade hidráulica saturada com água. Desta forma, foram 

montadas três colunas de PVC com solo até 50 cm, cada coluna para um fluido 

específico. As amostras de areia utilizadas nas colunas foram de uma profundidade 

de até 30 cm, pois a simulação realizada relaciona-se ao derrame superficial dos 

derivados de petróleo. A coluna foi previamente saturada com água com um tempo 

médio de percolação de 60 min. Após o tempo de saturação das colunas, 

aproximadamente 1,5 litro de cada componente foi derramado em sua respectiva 

coluna. As medições realizadas foram do decaimento da carga hidráulica do fluido a 

cada 15 min, mensurando também a vazão correspondente do efluente na coluna. 

O objetivo dos ensaios realizados com o Diesel, a Gasolina e o Óleo de 

Motor, é verificar a infiltração em solo saturado, considerando apenas o processo de 

dispersão mecânica do fluido, sem a interferência dos fatores atmosféricos 

(precipitação). Os ensaios podem ser utilizados para demonstrar o processo de 

contaminação e o quanto as condições atmosféricas podem ou não influenciar do 

deslocamento dos combustíveis. Os principais dados medidos no ensaio foram o 

tempo de decaimento da carga hidráulica de cada fluido, a permeabilidade média, o 

volume do efluente água e composto (para realizar a separação foi utilizado um funil 

de decantação), o tempo de saída do fluxo do efluente e o percentual de retenção do 

composto nas colunas. 

 

3.8. Síntese metodológica. 

 

Tomando como modelo conceitual de risco para efeitos carcinogênicos a 

definição de Mihelcic e Zimmerman (2012), onde: 

 

R = Dose x Fator de Declividade (Risco por dose unitária) x Exposição/Duração 
 

 A metodologia da pesquisa pode ser resumida pelas etapas da figura 19 a 

seguir, tendo como variáveis fundamentais os termos a seguir: 
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1. Contaminante de referência: BTEX, (hidrocarbonetos derivados de 

combustíveis fósseis como o óleo diesel e gasolina). 

2. Medida da concentração por fonte: solo (mg/kg) água (mg/l) e ar (mg/m3) 

tendo por referência as vias de ingresso oral, dérmica e inalatória. 

3. Locais de análise: solo (zona saturada e não saturada), lençol freático, 

FONTE superficial e concentrações no ar. 

4. Medidas de referência para o BTEX: MCL (Nível Máximo de 

Contaminante) U.S. EPA, NABR (Nível de Avaliação Básico do Risco) CETESB e 

RfD (Dose de Referência) U.S. EPA, informações inseridas nos manuais da 

CETESB (2001) e CETESB (2006). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Fluxograma geral da metodologia aplicada na pesquisa. 

1. PERIGO: Derrame diário e acidentes 
pontuais de combustíveis no solo em l/dia. 

2. RISCO: Contaminação por BTEX 
(efeitos adversos a saúde humana). 

3. CONCENTRAÇÃO: 
Utilização Hydrus 1D para simulação do 

transporte e acumulação do BTEX no solo, 
assim como os processos de transferência 

(NAF), para a água, ar e solo residual. 

4. DOSE: Utilização dos bancos de dados 
CETESB e U.S. EPA. 

mg/kg.dia (solo), mg/l . dia (água) e 
mg/m3.dia (ar) 

 

5. INGRESSO:Ingestão Oral, Contato 
Dérmico e Inalação de Vapores, valores de 

referência da CETESB e U.S. EPA. 
 

6. CARACTERIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO: 
População total, Adultos c/ 60 kg 

EF (freqüência de exposição) aguda e 
crônica, ED duração estimada de 30 anos 

(SF, U.S. EPA), taxas de ingestão (IR) 
 

7. QUANTIFICAÇÃO: Probabilidade de risco 
toxicológico por via de ingresso e total, 

quocientes de risco não carcinogênicos, 
valores limite. 

 

8. GESTÃO: Plano de prevenção e 
redução dos riscos de exposição aos 

compostos BTEX, conforme as 
normas técnicas nacionais.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A seção de resultados foi organizada conforme a metodologia aplicada. 

Primeiro são apresentados os parâmetros de retenção e condutividade hidráulica do 

solo, a seguir os parâmetros de reação e as estimativas das concentrações dos 

compostos BTEX no solo, em pontos específicos de profundidade no perfil do solo e 

por fim, a quantificação do risco toxicológico e a definição dos quocientes de risco 

não carcinogênicos à saúde humana. 

Os resultados são apresentados por componente, primeiro o benzeno, após o 

etilbenzeno, com exposição dos valores obtidos de concentração através das 

simulações no Hydrus 1D, considerando os parâmetros de entrada obtidos a partir 

das simulações do Hydrus 1D para o solo e dos parâmetros de entrada estimados a 

partir dos ensaios laboratoriais de umidade residual, saturada e condutividade 

hidráulica saturada, realizados nos laboratórios do COPPE/UFRJ e do CTR/UESC.  

Após são apresentados os resultados da avaliação de exposição e da quantificação 

dos riscos toxicológicos por via de exposição e risco total. 

 Em relação ao tolueno e xilenos, as concentrações obtidas nas simulações 

são utilizadas para quantificação do risco toxicológico não carcinogênico, a partir de 

comparações das doses de ingresso obtidas com as doses de referência (RfD) por 

caminho de exposição publicado pela CETESB (2006), sendo estimado o quociente 

de risco para cada via de exposição, assim como o quociente de risco total. 

 Os resultados referentes à avaliação de risco foram organizados inicialmente 

com a estimativa do risco para um cenário de uma exposição máxima razoável, com 

uma infiltração diária e contínua de BTEX proporcional a 1 litro de diesel no período 

de 365 dias. Logo após é realizado um estudo da dinâmica do risco, vinculado a um 

cenário acidental pontual de 1000 litros de diesel e gasolina no período de 365 dias. 

Apesar, dos modelos serem apresentados de forma distinta, infere-se que ambos 

ocorrem nos cenários previstos. Durante a extração da areia silicosa haverá 

derrames diários e contínuos, como também possíveis acidentes em dias pontuais. 

Assim, o risco dinâmico proporcional, não descarta as avaliações máximas 

constantes, pois elas revelam as condições normais de contaminação. O que se 

espera em relação à dinâmica das concentrações, nos casos de acidentes, é 

verificar a elevação das probabilidades de risco no tempo, decorrente a uma 

extrapolação das concentrações de exposição. 
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4.1. Perfil de retenção e condutividade hidráulica do solo. 

 

Os parâmetros obtidos, com base na textura granulométrica (ver tabela 6), 

após as simulações do Hydrus 1D, são apresentados na tabela 7. Percebe-se que, 

devido ao maior percentual de silte e de argila na faixa de solo mais profunda (150 

cm), a umidade saturada é um pouco maior. Os parâmetros utilizados para 

simulação do fluxo de água e solutos foram obtidos com o programa Rosetta Lite v. 

1.1, modelo SSCBD (areia, silte, argila e densidade de campo). 

Verifica-se que existe uma diferença nos parâmetros de umidade do solo e 

também nos valores de Ks, que são influenciados pela textura granulométrica e 

densidade global do solo. Na faixa de solo mais profunda a condutividade diminui, 

devido à presença de material argiloso, o que provoca maior retenção do fluxo de 

água. Esta redução também pode ser explicada pelo maior adensamento das 

partículas de solo (a densidade de campo do solo é de 1,52 g/cm3). Seguem na 

tabela 9 os parâmetros retornados pela simulação, conforme os resultados dos 

ensaios de classificação granulométrica (tabela 8). 

  
Tabela 8 – Resultados dos ensaios de caracterização do solo conforme NBR 6520 
(1995). 
 

 

 

 

FONTE: Lab. Caracterização de Solos – Eng. Civil – COPPE/UFRJ. 
Nota: SSC: Sand, Silt and Clay (areia, silte e argila). 
 

Tabela 9 – Parâmetros hidráulicos obtidos com o programa Rosetta Lite v. 1.1. 

Descrição Símb. 30 cm 150 cm 

Umidade residual Qr 0,0419 0,0402 
Umidade saturada Qs 0,5292 0,5226 
Variável de ajuste α 0,0598 0,0554 
Variável de ajuste n 1,7436 1,6249 
Condutividade hidráulica saturada Ks  549,75 461,40 
Tortuosidade do Solo  λ 0,5 0,5 

 

Os resultados dos ensaios de classificação granulométrica possibilitaram uma 

maior confiabilidade dos parâmetros de retenção e condutividade hidráulica do solo, 

estimados pelo Hydrus 1D (tabela 9).  Esses parâmetros são de extrema relevância 

para a estimação do nível de concentração do contaminante no solo, ou seja, quanto 

Descrição Símbolo Solo a 30 cm Solo a 150 cm 

Textura 
Granulométrica 

 SSC (%) 
89,25% areia 
10,75% silte 

0% argila 

86% areia 
13% silte 
1% argila 
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maiores os valores de Ks, por exemplo, maior será a concentração potencial 

infiltrada no solo, podendo atingir facilmente o lençol freático. No entanto, o trabalho 

também realizou o cálculo desses parâmetros de forma direta, ou seja, foram 

calculados através de ensaios específicos. Esse procedimento visou determinar 

maior confiabilidade da modelagem realizada pelo Hydrus 1D, a seguir serão 

apresentados os parâmetros físicos e hidráulicos do Hydrus 1D medidos nos 

ensaios de caracterização na COPPE/UFRJ e no CTR/UESC (ver tabela 10). 

  

Tabela 10 – Parâmetros físicos e hidráulicos medidos em ensaios laboratoriais. 

Lab. Caracterização de Solos da COPPE/UFRJ 

Descrição S IP 30 cm IP 30 a 150 cm 

Umidade residual Qr (±) 0,00506 0,0025 (±) 0,00505 0,0024 

Umidade saturada Qs 
 (±) 0,00643 

 
0,4173 (±) 0,00504 0,4255 

Condutividade hidráulica saturada Ks  (±) 77,29 360,29 (±) 77,29 360,29 

Lab. de Solos do CTR/UESC 

Descrição S IP 30 cm IP 30 a 150 cm 

Umidade residual Qr 
(±) 0,00429 

 
0,0240 (±) 0,00058 0,0161 

Umidade saturada Qs 
(±) 0,05055 

 
0,3517 (±) 0,02766 

 
0,3750 

Condutividade hidráulica saturada Ks  (±) 55,99 458,51 (±) 62,85 433,75 

 

FONTE: Lab. Caracterização de Solos da COPPE/UFRJ e Lab. de Solos do CTR/UESC. 

 

Verificando os índices de incerteza padrão (IP) calculados, com 95% de 

confiança da distribuição gaussiana, os valores mensurados de umidade residual 

para os laboratórios da COPPE apresentaram IP maior do que os valores estimados 

pelo CTR. Quanto à umidade saturada o IP foi maior para os valores mensurados no 

laboratório do CTR. Por fim, em relação à condutividade hidráulica saturada, os 

valores de menor incerteza padrão foram para o laboratório do CTR. O IP foi 

calculado a partir dos valores de desvio padrão experimental (DPE), desvio padrão 

do valor médio (DPVm) e incerteza residual sistemática (IRS) (ver anexo V).  

Para os parâmetros da COPPE, sabe-se que dado a incerteza padrão para a 

condutividade hidráulica, o valor mais representativo entre 437,28 e 283,00 é o valor 

médio de 360,29 cm/dia. Para umidade residual até 30 cm, o valor mais 

representativo entre 0,0076 e (-) 0,002532 é o valor de 0,0025. Em relação à 

umidade residual de 30 a 150 cm, entre 0,0074 e (-) 0,0027 o valor mais 

representativo dos dados é 0,0024. A umidade saturada até 30 cm, o valor 



85 

 

representativo é 0,4173 entre 0,4237 e 0,4108, para a profundidade de 30 a 150 cm, 

o valor representativo fica entre 0,4306 e 0,4205.   

Para os dados calculados no laboratório CTR, o IP correspondente para a 

condutividade hidráulica gerou um valor representativo entre 514,50 e 402,52 cm/dia 

para a profundidade até 30 cm, e entre 496,60 e 370,90 cm/dia para a profundidade 

de 30 a 150 cm. A umidade residual até 30 cm, considerando o intervalo de 

incerteza entre 0,0294 e 0,0208 o valor mais representativo dos dados é 0,0251, 

para a profundidade de 30 a 150 cm, o intervalo ficou entre 0,0163 e 0,0152, cujo 

valor mais representativo dos dados é 0,0157. Por fim, para a umidade saturada até 

30 cm, o valor entre 0,3869 e 0,2858 mais representativo dos dados foi 0,3363, para 

a profundidade de 30 a 150 cm, o valor representativo foi de 0,3683 para o intervalo 

de incerteza entre 0,3959 e 0,3406.   

 Os parâmetros alpha, n e λ (ver tabela 9), considerados para ajuste das 

curvas de retenção, foram mantidos os mesmos, devido à dificuldade de 

mensuração dos mesmos em laboratório. Os valores da permeabilidade (Ks) 

medidos na COPPE/UFRJ foram iguais para ambas as profundidades, pois, neste 

caso, o solo foi previamente preparado, sendo retiradas todas as impurezas, como 

raízes e partículas maiores (pedregulho), já nos ensaios realizados nos laboratórios 

do CTR/UESC foi mantido as características reais da textura do solo. 

 Os parâmetros médios para a densidade de partículas (DP) foram de 2,6063 

(g/cm3) para a profundidade de 30 cm e de 2,6460 (g/cm3) para a profundidade de 

150 cm (conforme ensaios da COPPE/UFRJ). Os valores obtidos DP estimados nos 

laboratórios do CTR/UESC foram de 2,3836 (g/cm3) para 30 cm e de 2,4566 (g/cm3) 

para 150 cm. De forma geral os valores médios para a compactação do solo foi de 

30,5 % (30 cm) e 28 % (150 cm). O volume de água percolada foi de 1761 ml/h para 

a profundidade de 30 cm e de 1591 ml/h para a profundidade de 150 cm. A retenção 

máxima ocorre no solo saturado com até 86 % de retenção da água, sendo que a 

retenção mínima ocorre no solo não saturado com um resíduo de 6,55 % de água. 

Os valores médios obtidos, para solos arenosos, são próximos de valores 

obtidos em outros estudos, como o de Rawls et al (1982). Neste trabalho, a faixa 

média para umidade residual é de 0,001 a 0,039 (cm3/cm3), e para a umidade 

saturada de 0,374 a 0,500 (cm3/cm3). A condutividade hidráulica saturada pode 

variar entre 6 a 21 cm/h (144 a 504 cm/dia) para solos de textura arenosa. Os 
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valores de Ks médio calculado por Rawls et al  (1982) para solos arenosos (sand) 

tomaram como base em 762 amostras de solo arenoso. 

O teor de umidade e a condutividade hidráulica são apresentados nas figuras 

25, 26 e 27, respectivamente relacionadas às simulações do Hydrus 1D, aos ensaios 

da COPPE/UFRJ e do CTR/UESC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Teor de umidade e Ks simuladas a partir da textura granulométrica 

(SSDBD), com M1 (30 cm) e M2 (150 cm). 

 

Na figura 25, percebe-se que a curva característica para solos arenosos 

possui rápido declínio do teor de umidade, à medida que se reduz a carga hidráulica 

infiltrada no solo. É possível compreender também, que a Ks está vinculada 

proporcionalmente ao teor de umidade do solo (condutividade hidráulica saturada 

estimada pelo módulo Rosetta Lite do Hydrus 1D), elevando-se rapidamente quando 

alcança teores de 0,400 a 0,500 (cm3/cm3).  

As propriedades hidráulicas do solo medidas e simuladas apresentaram 

algumas diferenças que na estimação das concentrações interferiu em sua elevação 

ou redução, afetando o resultado final da avaliação de risco, para mais ou para 

menos em relação aos níveis das concentrações, probabilidades e quocientes de 

risco. Percebeu-se que os valores estão relativamente próximos e se encontram 

dentro do padrão de solos arenosos. 
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Figura 26 – Teor de umidade e Ks medidos no Lab. de Caracterização de Solos 

COPPE/UFRJ, com M1 (30 cm) e M2 (150 cm). 

 

As figuras mostram uma pequena diferença nos valores do teor de umidade 

para as distintas profundidades, com a curva de umidade maior para a profundidade 

de 150 cm, mais uma se confirma que ocorre uma rápida elevação da Ks a partir de 

um teor de umidade acima de 0,400 (cm3/cm3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Teor de umidade e Ks medidos no Lab. de Solos CTR/UESC, com M1 

(30 cm) e M2 (150 cm). 

 

A estimativa das concentrações dos compostos BTEX serão baseadas nestas 

estruturas hidráulicas (figuras 25, 26 e 27) obtendo-se as concentrações para cada 
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modelo de entrada (nas figuras 26 e 27 a equação utilizada foi a 24). Considerou-se 

o modelo mais crítico e conservador para quantificação do risco toxicológico, ou 

seja, o resultado final da quantificação do risco é vinculado ao modelo hidráulico de 

entrada que forneça as maiores concentrações de exposição. De forma geral, as 

concentrações médias dos compostos BTEX, encontradas com os parâmetros 

hidráulicos, foram próximos, não havendo relevantes mudanças nos níveis de 

concentração, apesar de haver variações na umidade do solo e na condutividade 

hidráulica, contudo, são variações dentro do padrão para solos de textura arenosa. 

 

4.2. Comportamento de infiltração e permeabilidade do diesel, gasolina e 

óleo de motor. 

 

A notória necessidade de uma análise mais detalhada do processo de 

infiltração e permeabilidade dos fluidos diesel, óleo motor e gasolina, resultaram nas 

informações relatadas a seguir. Foram realizados ensaios em colunas pelo método 

Klute e Dirksen (1986). Os resultados foram relevantes para evidenciar o impacto da 

infiltração dos derivados de petróleo no solo saturado em comparação com a água 

pura. Outro fator relevante foi à definição das alterações ocorridas nas propriedades 

hidráulicas do solo, como por exemplo, a permeabilidade (K), considerando apenas 

o processo de dispersão mecânica dos fluídos, sem a interferência dos fatores 

atmosféricos (precipitação). O objetivo foi verificar o processo de contaminação, 

analisando seu deslocamento no perfil do solo. 

 

 4.2.1 Infiltração e permeabilidade para o diesel. 

 

Inicialmente foi utilizado o diesel, em um volume inicial de 1420 ml, sendo que 

a coluna de solo foi saturada com 750 ml de água, esse volume exerceu uma 

compactação de 18 cm em relação à altura inicial do solo não saturado (55 cm), ou 

seja, 33,27% de compactação. A carga de combustível resultante (espaço vazio de 

23 cm) conteve o volume de 1420 ml de diesel nacional comum. O solo utilizado na 

coluna foi de uma profundidade superficial até 30 cm, com a presença de sua 

estrutura real (raízes e matéria orgânica). 

Observou-se que a carga inicial (h) do diesel, ao decair, impulsionou parte da 

solução aquosa para fora da coluna. O fluxo do efluente foi iniciado com 26 minutos 
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com uma vazão do efluente (Q) de água em maior volume. Porém, após 115 min, o 

fluxo do efluente ocorre com maior presença do diesel. O fluxo do efluente foi 

cessou após 315 min, sendo que a vazão do efluente total foi de 1020 ml (água e 

diesel), com uma permeabilidade (K) variando de 380 a 80 cm/dia, com um fluxo 

existente no intervalo de 26 a 315 min (ver figura 28). A permeabilidade média após 

315 min foi de 133,54 cm/dia, o volume de água do efluente foi de 420 ml (36,7%) e 

o volume de diesel de 600 ml (58,8%). O volume adsorvido na coluna foi de 720 ml 

(42,2%) para o diesel e 330 ml (56%) para a água, considerando que a adsorção 

ocorre em maior intensidade após 115 min. 

 

Figura 28 – Curva de permeabilidade do diesel em relação ao tempo de decaimento 

da carga hidráulica. 

 

4.2.2 Infiltração e permeabilidade para a gasolina. 

 

 O volume inicial de gasolina foi de 1300 ml, inserido em uma coluna saturada 

com altura do solo em 42,5 cm, o volume de água utilizado na saturação do solo, 

com altura inicial em 55 cm foi de 800 ml de água. A compactação após saturação 

resultou em 24,5%, 13,5 cm de redução na altura inicial. A carga hidráulica foi de 

18,5 cm, menor do que o ensaio com o diesel. O solo utilizado foi superficial (até 30 

cm) com as mesmas características de campo (raízes e matéria orgânica). A carga 
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hidráulica inicial da gasolina impulsionou parte da solução aquosa em menor tempo 

do que o ensaio com o diesel, ou seja, ocorreu vazão do efluente em 17 min, apesar 

da menor densidade da gasolina, o que por outro lado pode ser explicado pela maior 

fluidez da gasolina nos poros do solo. Inicialmente verificou-se maior presença de 

água e após 56 min um fluxo do efluente com maior volume de gasolina (ver figura 

29). A vazão total do efluente foi de 1145 ml em um tempo total de decaimento da 

carga hidráulica (h) de 150 min. Os valores mensurados para a permeabilidade 

variam de 410 a 145 cm/dia, com um fluxo entre 17 a 56 min. A diferença de 

volumes de água e gasolina no efluente foi de 65,9% do efluente com água (755 ml) 

e 34,9% do efluente com gasolina (400 ml). A diferença relevante em relação ao 

diesel se dá pela própria constituição da gasolina (25% de etanol), mais propensa a 

se dissolver na fase aquosa do efluente, justificando assim, o maior percentual de 

água no efluente. Este comportamento é mais crítico no processo de contaminação 

do solo, percebe-se claramente que a gasolina dissolve-se na fase aquosa, 

penetrando mais profundamente no solo, alcançando rapidamente o nível freático. 

Para confirmar a maior propensão de lixiviação da gasolina, apenas 30,8% do 

volume inicial utilizado foi retido pela coluna. 

 

Figura 29 – Curva de permeabilidade da gasolina em relação ao tempo de 

decaimento da carga hidráulica. 
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 O diesel e a gasolina são combustíveis mais permeáveis no solo arenoso, 

tendo para a água subterrânea maior relevância no processo de infiltração e 

contaminação. 

 

4.2.3 Infiltração e permeabilidade para o óleo lubrificante de motor. 

 

 Em relação ao óleo lubrificante de motor a faixa de permeabilidade foi de 35 a 

1 cm/dia. A tendência de adsorção ao solo é muito maior que o diesel e a gasolina, 

desta forma, o impacto da contaminação é muito mais relevante para a fase sólida 

do solo. A carga inicial utilizada foi de 1800 ml, com uma compactação do da coluna 

não saturada de 24% (12 cm de redução em relação à altura inicial de 50 cm). A 

maior densidade do óleo de motor sobre o solo saturado impulsionou a água dos 

poros com maior pressão, ocasionando na liberação da água presente nos poros do 

solo saturado aos 4 min em relação ao início da infiltração do óleo. 

 A faixa de permeabilidade, considerando um tempo de decaimento parcial de 

450 min foi de 30,5 a 9,2 cm/dia, porém é preciso destacar que a carga inicial de 

óleo decaiu totalmente após 20 dias de infiltração, alcançando uma taxa de 

permeabilidade de 0,86 cm/dia. A maior presença de óleo de motor no efluente 

apenas ocorreu após 8.790 min (6 dias) de infiltração (ver figura 29). O óleo motor 

no efluente tornou-se uma emulsão, tendo a coloração alterada de preto para 

marrom, devido à interação do fluido com a água e parte da matéria orgânica do 

solo. No entanto esse processo não foi observado nos ensaios com o diesel e a 

gasolina. A taxa de adsorção do óleo a coluna em 20 dias foi de 24,20% (435 ml), 

porém, é preciso considerar que o óleo do efluente é uma emulsão, sendo, portanto 

um valor que pode ser alterado, após a quebra da emulsão. 

 A taxa de permeabilidade encontrada para o óleo motor em solo arenoso 

pode ser equivalente a permeabilidade hidráulica de solos argilosos, assim, pode-se 

inferir que o derrame de óleo no solo é extremamente relevante na avaliação dos 

processos de exposição que considerem a ingestão e o contato dérmico com o solo 

contaminado, devido a sua maior persistência na fase sólida do solo, como também 

a sua lenta infiltração, com uma taxa decaimento de no máximo 2 cm a cada 60 min 

de infiltração.  
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Figura 30 – Curva de permeabilidade do óleo motor em relação ao tempo de 

decaimento da carga hidráulica. 

 

Para finalizar a análise, os resultados obtidos de permeabilidade foram 

comparados com ensaios de permeabilidade realizados com água pura, verifica-se 

que não há diferenças relevantes entre as taxas de permeabilidade da água, diesel e 

gasolina, confirmando assim que para estes dois combustíveis o risco de infiltração 

de contaminação do lençol freático é crítico.  

Pode-se observar na figura 31 que os resultados indicam um equilíbrio de 

permeabilidade da água no solo com o tempo. Em relação aos demais fluidos há 

uma pequena alteração dos valores de permeabilidade para as mesmas faixas de 

tempo. Assim, considerando os valores médios no tempo parcial de 450 minutos, a 

taxa de permeabilidade final para a água é um pouco maior do que o diesel e 

gasolina (231,50 cm/dia para gasolina, 19,74 cm/dia para óleo motor, 133,54 cm/dia 

para diesel e finalmente 278,20 cm/dia para água). 

A gasolina possui uma permeabilidade no solo comparável com a água, ou 

seja, os derramamentos acidentais de gasolina no solo podem provocar uma rápida 

infiltração de contaminantes, afetando a qualidade do solo e água subterrânea, 

chegando mais rapidamente aos pontos de exposição. Em decorrência do teor de 

etanol presente na gasolina (25%) sua permeabilidade inicial tende a ser maior no 
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início da infiltração, sendo reduzida gradativamente com o tempo pela volatilização 

do etanol. Considerando que as colunas de solo foram previamente saturadas com 

água, e que a mesma possui uma característica de polaridade elevada, geralmente 

contraria a polaridade do etanol, ocorre uma aceleração do processo de volatilização 

do etanol, decorrente da expulsão das moléculas pela água, este fenômeno acaba 

gerando dutos de passagem para a gasolina no solo da coluna.  

Em relação diferença de densidade dos líquidos, a água possui densidade de 

0,9991026 kg/l 15° C, enquanto que o etanol possui densidade de 0,775 kg/l 15 °C. 

A densidade dos líquidos tem relação com a força de ligação das moléculas, no caso 

da água a ligação é mais forte, possui maior atração entre as moléculas, já o etanol 

possui ligação mais fraca entre as moléculas. Os dois principais parâmetros que 

fazem com que a permeabilidade da gasolina seja maior inicialmente estão 

relacionados a estes dois aspectos, a rápida volatilização e a densidade (força de 

ligação das moléculas). 

 
  

 

Figura 31 – Taxas de permeabilidade para água, gasolina, diesel e óleo motor em 

relação ao tempo. 
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4.3. Fatores de reação dos compostos BTEX no solo. 

 

Os fatores de difusão em água e gás foram adotados como fixos (Dw e Dg) 

com base nas informações da tabela 3, conforme publicação da CETESB (2001). Os 

coeficientes de adsorção (Kd) foram calculados de forma teórica conforme equação 

(7), para tanto foi necessário o conhecimento prévio da partição octanol-carbono 

(Koc), da partição octanol-água (Kow) e da fração de carbono orgânico do solo 

adotada em 2,3E-04 (adimensional) sendo um valor reduzido devido às 

características físico-químicas da areia silicosa, conforme estudo de Cordazzo apud 

Domenico e Schwartz (2000).  

Na tabela 9 são apresentados os valores do coeficiente de adsorção (Kd), 

além dos requisitos necessários para seu cálculo. Os valores do Kd obtidos 

demonstram que as concentrações do composto benzeno podem facilmente ser 

lixiviadas para a água subterrânea, devido ao baixo valor do Kd, já para o 

etilbenzeno, haverá uma maior tendência do composto em ficar preso às partículas 

do solo. 

 

Tabela 11 – Cálculo estimativo dos valores de adsorção conforme equação (9). 

Composto 
BTEX 

Log Koc (l/kg) Log Kow (mg/l) Koc (l/kg) Kd (mg/cm
3
) 

Benzeno 1,75 2,12 56 0,013 

Tolueno 2,31 2,69 206 0,047 

Etilbenzeno 2,76 3,14 575 0,132 

Xilenos 2,73 3,11 537 0,123 

 

A constante de Henry (Kh) é a maior ou menor propensão do contaminante 

em volatizar-se (CETESB, 2001). O Hydrus 1D possui um banco de dados com os 

principais valores da constante de Henry para COV. Os valores atribuídos para os 

compostos BTEX foram: 0,22 (cm3/cm3) benzeno; 0,27 cm3/cm3) tolueno; 0,32 

(cm3/cm3) etilbenzeno; e 0,28 (cm3/cm3) xilenos. Dentre os compostos, o benzeno 

possui menor propensão de volatilização para o ambiente externo. Em relação ao 

cálculo da dispersão longitudinal vertical realizado pela aplicação da equação (8), o 

valor obtido foi de 10,02 cm, tomando como referência uma possível pluma de 

contaminação que alcance a profundidade máxima de 640 cm.  
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4.4. Níveis de concentração dos compostos BTEX. 

 

Os níveis de concentração do BTEX foram estimados em três profundidades 

distintas, permitindo assim a verificação da influência dos fatores atmosféricos na 

elevação ou diminuição dos níveis de concentrações no perfil do solo, conforme a 

figura 32 (até 30 cm), figura 33 (30 a 150 cm) e figura 34 (150 a 640 cm) abaixo 

(levando em consideração os três modelos hidráulicos de entrada inseridos no 

Hydrus 1D, simulação SSCBD e ensaios da COPPE/UFRJ e CTR/UESC).  

Os fluxos superficiais provocam uma elevação significativa do BTEX no 

período de 50 a 100 dias, como também no período 300 a 350 dias. A faixa de solo 

até 30 cm é a que mais sofre influência direta do fluxo superficial do soluto. As 

concentrações infiltradas no período de 300 dias podem alcançar faixas de solo mais 

profundas, atingindo a zona saturada do solo, portanto, os períodos de maior 

precipitação tornam o processo de infiltração muito mais grave, elevando as 

concentrações em todo o perfil do solo. 

 A maior solubilidade do benzeno, em relação aos demais componentes, torna 

ainda mais crítico o nível das concentrações nos períodos de maior fluxo superficial 

de água, tornando-o mais móvel no solo. Como conseqüência, o benzeno pode 

alcançar longas distâncias, atingindo outros pontos de exposição, como fontes de 

água superficiais mais afastadas do ponto de contaminação de origem. Para o 

etilbenzeno, devido aos fatores de reação mais hidrofóbicos, a tendência é que as 

concentrações sejam menores em profundidades maiores. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Concentrações de BTEX até 30 cm pelo tempo (conforme os 

parâmetros de entrada), S1 (benzeno), S2 (tolueno), S3 (etilbenzeno) e S4 (xilenos). 
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Figura 33 – Concentrações de BTEX de 30 a 150 cm pelo tempo (conforme os 

parâmetros de entrada), S1 (benzeno), S2 (tolueno), S3 (etilbenzeno) e S4 (xilenos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Concentrações de BTEX de 150 a 640 cm pelo tempo (conforme os 

parâmetros de entrada), S1 (benzeno), S2 (tolueno), S3 (etilbenzeno) e S4 (xilenos). 

 

As concentrações de soluto infiltradas nas profundidades destacadas nas 

figuras 32, 33 e 34, apresentam valores médios semelhantes. Nota-se apenas uma 

pequena elevação dos níveis de concentração para o modelo de entrada com os 

parâmetros calculados no laboratório do CTR/UESC. Em todos os casos, o 

comportamento das curvas é o mesmo, destacando a influência da precipitação 

atmosférica na faixa de solo superficial (até 30 cm), nas demais faixas do solo (30 a 

150 cm e 150 a 640 cm) ocorre uma expressiva atenuação das curvas de elevação 

das concentrações, tornando-as muito mais equilibradas quanto à diferença das 

concentrações conforme o tempo de infiltração.  

Para melhor análise do processo de avaliação de risco, optou-se por 

apresentar neste trabalho a caracterização e quantificação do risco toxicológico com 

base no modelo simulado SSCBD, este é preconizado por ensaios de textura 
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granulométrica, os demais resultados referentes aos outros modelos foram inseridos 

no anexo II do trabalho. 

As informações apresentadas na figura 32, 33 e 34 mostram que as 

concentrações de BTEX são mais elevadas na camada superficial do solo (até 30 

cm). Tomando como referência as concentrações de intervenção fixadas pela 

CETESB (2001) para solos agrícolas e água subterrânea de 0,25 mg/kg e 0,005 

mg/l, respectivamente; e comparando com as concentrações obtidas após a 

aplicação dos NAF (ver tabela 4, 5 e 6), conforme equações (14,15 e 16) verificam-

se elevadas concentrações acima do limite estabelecido. As concentrações 

volatilizadas para o ambiente externo apresentam valores moderadamente acima 

dos limites de exposição fixados pela CETESB (2001) para áreas rurais. 

Os parâmetros atmosféricos (precipitação e evapotranspiração potencial) 

inseridos no modelo permitiram a simulação do processo de infiltração potencial 

superficial, assim como dos fenômenos de escoamento superficial devido ao 

acumulo de água no solo. Na figura 35 é apresentado a precipitação diária com base 

no período de 365 dias da simulação, e ao lado os pontos onde ocorrem o 

escoamento superficial (run-off) devido ao excesso de água proveniente das chuvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Fluxo superficial de água e run-off simulados pelo Hydrus 1D. 
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O escoamento superficial ocorre geralmente onde há uma maior incidência de 

precipitação, de 0 a 50 dias e entre 150 a 300 dias, ou seja, nos meses chuvosos de 

outubro, novembro, março e abril, aproximadamente. Assim sendo, nestes períodos 

as concentrações de BTEX tendem a se elevar tanto no solo, como na água 

subterrânea. 

Os valores estimados numericamente pelas equações de atenuação natural 

foram analiticamente comparados com os resultados das simulações com o módulo 

SREEN do programa STANMOD (JURY et al, 1983). Foram utilizados no modelo, os 

mesmos parâmetros hidráulicos da tabela 9, além dos fatores de reação de cada 

composto no solo, relacionados à difusão líquida e gasosa, coeficiente de adsorção 

(dependente da fração orgânica do solo), tempo de meia vida, partições Koc e Kow 

e a constante de Henry. Foi utilizado preliminarmente no modelo um tempo máximo 

de simulação de 365 dias, sendo que o período foi subdividido para análise dos 

níveis de concentrações no perfil do solo. 

 Percebe-se que na simulação múltipla em 365 dias, a maior parte da massa 

do soluto é degradada, ou seja, lixiviada para fase líquida, devido ao baixo teor de 

matéria orgânica do solo e da consequentemente adsorção reduzida dos compostos 

BTEX. Neste caso, a fase residual logo se extingue, não chegando à metade do 

período simulado (365 dias). A volatilização ocorre de forma crescente e gradativa, 

chegando ao valor máximo de 18,7% para o benzeno, neste caso, sua influência se 

dá nas concentrações superficiais. Em relação às concentrações lixiviadas o 

etilbenzeno alcança valor máximo de 92.26 % de massa lixiviada, enquanto que os 

xilenos possuem maior tendência residual (ver figura 36). 

A simulação realizada com o STANMOD possibilita uma análise qualitativa do 

comportamento de infiltração do BTEX no solo, e como se dará sua distribuição nas 

fases internas do solo (ar, água e fase sólida). Os resultados também servem de 

parâmetro para validação do processo de quantificação das concentrações após os 

processos de atenuação natural, ou seja, o transporte das concentrações iniciais nas 

fases do solo, para os respectivos compartimentos, água subterrânea, ar no 

ambiente superficial externo e no solo residual superficial. Percebe-se que as 

concentrações iniciam-se elevadas na superfície do solo, após algum tempo as 

concentrações na fase solo são lixiviadas para a fase aquosa e em menor grau para 

a fase vapor. Assim sendo, o comportamento das concentrações de exposição nas 
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vias selecionadas seguem este mesmo padrão apresentado pelo STANMOD na 

figura 22: 

 

 

Benzeno 
 

Tolueno 

Etilbenzeno 
 

Xilenos 

 

Figura 36 – Massa dos compostos BTEX por fase conforme o modelo screen 

STANMOD. 

 

O modelo SCREEN do STANMOD, também faz uma análise adimensional 

das concentrações. A figura 37 foi elaborada para demonstrar a capacidade de 

persistência de cada soluto no solo, como também os compostos que conseguem 

alcançar as maiores profundidades no perfil do solo. 

 



100 

 

   

   

   

  
 

 

Figura 37 – Concentração de BTEX por profundidade e pelo tempo de simulação, 

C1 (Benzeno), C2 (Tolueno), C3 (Etilbenzeno) e C4 (Xilenos). 
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A maior parte da massa dos compostos BTEX, quando considerados como 

múltiplos solutos, alcança profundidades próximas ao nível freático, ou seja, chegam 

à zona saturada adotada no modelo como 150 a 640 cm, considerando uma taxa de 

infiltração de aproximadamente 10 cm (salienta-se que de acordo com a 

precipitação, essa taxa pode chegar a 12 cm).  

Quando o modelo de infiltração individual é analisado, verifica-se que a maior 

parte da massa do composto alcança no máximo 200 cm no 1 dia de simulação, 

após 33 dias de simulação cada composto, devido às suas propriedades de 

adsorção, lixiviação e volatilização, alcançam profundidades diferentes. Os xilenos, 

devido ao seu maior coeficiente de adsorção, possuem uma persistência maior em 

todo o perfil do solo, enquanto que o etilbenzeno, por ter maior constante de Henry e 

tempo de meia vida menor, suas concentrações são menores e logo cessam no 

perfil do solo (ver figura 37). 

O comportamento de infiltração, quando o modelo conceitual de infiltração é 

alterado para uma forma dinâmica, há uma possibilidade de ocorrência de dois 

processos de infiltração, um constante e diário e outro com infiltrações de forma 

pontual, este, derivado de acidentes com grandes quantidades de contaminantes. 

Na figura 38 são demonstrados os dois processos em uma mesma dimensão, os 

picos de concentração se referem a acidentes no dia 400 no dia 1600 (a simulação 

foi realizada para 1825 dias). É notório, portanto, que as metodologias de avaliação 

de risco devem desenvolver modelos estimativos que levem em consideração os 

dois cenários de exposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Cenários de infiltração de BTEX, concentrações diárias e 

constantes e acidentes pontuais. 
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4.5. Concentrações de exposição, doses de ingresso e quantificação do 

risco toxicológico. 

 

O risco toxicológico carcinogênico foi quantificado apenas para os 

contaminantes classificados como cancerígenos humanos. Segundo informações da 

CETESB apud IARC (2012) o benzeno possui classificação no grupo 1 

(reconhecidamente cancerígeno em humanos). O etilbenzeno, segundo a mesma 

FONTE, possui classificação no grupo 2B (possível cancerígeno humano). Os 

demais compostos (tolueno e xilenos), apresentam classificação no grupo 3, 

denominados contaminantes não carcinogênicos (não oncogênicos). 

Inicialmente os resultados foram apresentados preliminarmente, com o 

cenário de simulação em 365 dias, com um volume estimado de combustível de 1 

litro com efeitos crônicos, utilizando como parâmetros de entrada os ensaios 

realizados no CTR, na COPPE e as simulações com o modelo SSCBD do Hydrus 

1D. Logo após, também são apresentados os resultados para os cenários da tabela 

2 e 3 (agudo e crônico). 

A quantificação dos riscos toxicológicos foi elaborada a partir de bases de 

dados já referenciadas, como o banco de dados IRIS da U.S. EPA e também de 

valores orientadores da CETESB (2001) e CETESB (2006). As probabilidades 

encontradas para os compostos cancerígenos (benzeno e etilbenzeno) 

demonstraram que apesar das concentrações iniciais simuladas pelo Hydrus 1D 

para os compostos BTEX serem inferiores a 1 mg/cm3 (em um cenário de infiltração 

diária e constante de concentrações tomando como parâmetro 1 litro de diesel) os 

resultados da quantificação foram relevantes quanto a probabilidade de ocorrência 

de efeitos adversos a saúde humana, sendo factível um processo de remediação em 

caso de derrame no solo. Os níveis medidos foram superiores a meta de risco 

estabelecida pela CETESB (2006) de 10-5. 

 Foi verificado que conforme a literatura pesquisada, o composto de maior 

risco ambiental e toxicológico é o benzeno, sendo por suas próprias características, 

de grande impacto ambiental em caso de derrames de combustíveis fósseis, pois, 

devido a sua mobilidade, rapidamente se infiltra no solo e consegue alcançar 

grandes profundidades. Dentre os compostos analisados, o benzeno foi o que 

apresentou maior probabilidade de risco toxicológico a partir das concentrações 

simuladas no Hydrus 1D e nas vias de exposição analisadas.   
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É preciso evidenciar, todavia, que as concentrações utilizadas 

preliminarmente não chegam nem perto das concentrações infiltradas no solo em 

casos reais de contaminação, como por exemplo, em acidentes de grandes 

proporções, assim, haveria a ocorrência de concentrações acima das doses de 

referência, cabendo nesta situação a medida da magnitude desses efeitos com o 

tempo de exposição, o que no caso dos compostos cancerígenos seria 

extremamente mais grave, cabendo estudos mais complexos na avaliação do risco a 

saúde humana. Considerando que acidentes com derrames de combustíveis em 

minerações de areia podem de fato ocorrer, após a análise preliminar do risco, foi 

elaborado uma adaptação da metodologia de estimação do risco utilizada pela 

CETESB (2001), tendo agora o conceito de risco toxicológico dinâmico, originado de 

uma concentração de exposição que se eleva e reduz com o tempo e/ou permanece 

constante. 

 

4.5.1. Risco razoável máximo para o benzeno conforme SSCBD, 

CTR e COPPE. 

 

 A partir da estimação das concentrações no final do período de 365 dias de 

infiltração do benzeno, os valores foram convertidos para unidades de volume 

conforme estabelecem as equações de cálculo das doses de ingresso individuais, 

adequadamente aplicadas para as dimensões ar, água e solo. As concentrações de 

exposição nestas dimensões foram estimadas após os processos de atenuação 

natural para as vias oral, dermal e inalatória (ver figura 27). Nas tabelas (12,13 e 14) 

são expostos os resultados da aplicação dos fatores de atenuação, conforme 

equações (14), (15) e (16): 

 

Tabela 12 – Concentrações de exposição para benzeno conforme equação (14). 

NAF Descrição SSCBD CTR COPPE 
Vfs Fator de volatilização solo superficial 8,38E-06 8,38E-06 8,38E-06 

Cs Concentração no solo superficial 5,79 7,55 6,39 

Vfss Fator de volatilização solo subsuperficial  1,40E-03 1,40E-03 1,40E-03 

Css Concentração no solo subsuperficial 4,40 5,99 5,16 

Vfws Fator de volatilização da água subterrânea  1,09E-04 1,09E-04 1.09E-04 

Cwd Concentração lixiviada para a água subterrânea  2,99 4.08 3.51E+00 

Cvambext Concentração volatilizada para ambiente externo 
6,53E-03 
(mg/m

3
) 

8,89E-03 
 (mg/m

3
) 

1,00E-02 
(mg/m

3
) 
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Tabela 13 – Concentrações de exposição para benzeno conforme equação (15). 

NAF Descrição SSCBD CTR COPPE 

Cs Concentração no solo superficial 5,79E-03 7,55E-03 6,39 

Vfs Fator de volatilização solo superficial  8,38E-06 8,38E-06 8.38E-06 

Csexp Concentração residual no solo superficial de exposição  
5,78805 

 (mg/kg) 
7,54664 

(mg/kg) 
6,39055 

(mg/kg) 

 

Tabela 14 – Concentrações de exposição para benzeno conforme equação (16). 

NAF Descrição SSCBD CTR COPPE 

Css Concentração no solo subsuperficial 4,40 5,99 5,16 

Vfss Fator de volatilização solo subsuperficial 1,40E-03 1,40E-03 1.40E-03 

Lfwss Fator de lixiviação do solo subsuperficial 6,82E-01 6,82E-01 6.82E-01 

Cwd Concentração em fase dissolvida na zona saturada 
2,99 

(mg/l) 
4,08 

(mg/l) 

3,51 

(mg/l) 

 

O cálculo do risco toxicológico à saúde humana foi efetuado de forma 

individual e total, isto é, foram consideradas as estimativas de risco específicas por 

via de exposição, como também a soma das estimativas individuais, obtendo o risco 

com base em uma exposição completa ao benzeno, o que caracteriza o risco total 

(tabela 15). A evolução temporal das concentrações foi simulada no período total de 

365 dias, sendo que a concentração de exposição observada foi à máxima para o 

período simulado.  Os cálculos realizados com as equações das doses de ingresso 

(DI) tomam como base a concentração máxima (considerando cada dimensão de 

exposição após aplicação do NAF) após o período total, porém, também foram 

calculadas as doses de ingresso e as probabilidades de risco individuais 

considerando uma dinâmica de exposição a concentrações em dois cenários 

distintos, um agudo (acidental) com decaimento das concentrações, e outro crônico 

(contaminação diária) com elevação gradual e acumulativa das concentrações. Isso 

permitiu uma análise mais detalhada da evolução temporal das doses de ingresso e 

do risco toxicológico. 

Os resultados obtidos na quantificação das doses de ingresso estão inseridos 

na tabela 15, juntamente com os riscos carcinogênicos obtidos pela aplicação dos 

SF (slope factors) de cada via (oral, dérmica e inalatória). Salienta-se que, para 

efeito da quantificação do risco toxicológico, foi considerado o valor do risco total, 

que é a soma de todos os riscos individuais. O risco total é uma probabilidade, com 

limite em 10-5 (1/100.000), que foi aplicada a uma população (1710), obtendo-se um 

número específico de pessoas que irão contrair câncer durante seu período de vida 
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(70 anos). As doses de ingresso individual (DI) são as concentrações ingeridas, 

absorvidas e inaladas por pessoa adulta durante um dia. Todos os parâmetros de 

cálculo de entrada nas equações já foram supracitados. 

 

Tabela 15 – Doses de ingresso e riscos específicos para benzeno.  

 

Via de Exposição 
DI 

SF 
Risco 

SSCBD CTR COPPE SSCBD CTR COPPE 

1. Ingestão oral de água;  2,14E-02 2,91E-02 2,51E-02 5,50E-02 1,18E-03 1,60E-03 1,38E-03 

2. Contato dérmico com 
água  

8,16E-03 1,11E-02 9,57E-03 5,67E-02  4,63E-04 6,30E-04 5,43E-04 

3. Ingestão oral de solo   
superficial; 

4,13E-03 5,39E-03 4,56E-03 5,50E-02  2,27E-04 2,96E-04 2,51E-04 

4. Contato dérmico com 
solo superficial; 

9,53E-04 1,24E-03 1,05E-03 5,67E-02  5,40E-05 7,05E-05 5,97E-05 

5. Inalação de vapor 
ambiente externo; 

1,28E-02 1,75E-02 1,50E-02 2,73E-02  7,06E-04 9,61E-04 8,28E-04 

6. Ingestão oral de água 
natação. 

4,62E-03 6,29E-03 5,41E-03 5,50E-02  1,26E-04 1,72E-04 1,48E-04 

Risco Total 2,75E-03 3,73E-03 3,21E-03 

 

 

Os fatores de carcinogenicidade (SF), utilizados na quantificação do risco 

toxicológico, foram: 5,50E-02 mg/l ou mg/kg para ingestão oral, 5,67E-02 mg/l ou 

mg/kg para contato dérmico e 2,73E-02 mg/m3 para inalação de vapores superficiais 

(U.S.EPA, 1996). Com base em uma população de 1710 adultos, aplicou-se o risco 

total (tabela 13), conforme o modelo de entrada utilizado na simulação com o Hydrus 

1D, com uma probabilidade geral de 10-3 para todos os modelos aplicados. Para o 

modelo de entrada SSCBD, o risco carcinogênico resultante foi de 2,75E-03 

resultando em 4,7 pessoas com possibilidade de desenvolver câncer durante seu 

tempo de vida. Para o modelo de entrada CTR, o risco estimado foi maior, sendo 

3,73E-03 que pode gerar 6,4 pessoas. Por fim, o modelo da COPPE com 3,21E-03 

resulta em 5,5 pessoas. 

Segundo a CETESB (2006), o limite de risco aceitável para substâncias 

cancerígenas é de 10-5. Constata-se um valor de risco total quantificado para todos 

os modelos de entrada é da ordem de 10-3 superior ao limite estabelecido pela 

CETESB. Em relação às concentrações do benzeno, o valor estabelecido pela 

CETESB FIT benzeno (2012) em um cenário residencial, como limite no solo é de 

1,5 mg/kg, o valor médio, obtido na modelagem, foi de 5,78 a 7,54 mg/kg. Já em 

relação a concentração estimada para a água subterrânea, considerando o valor 
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limite de 0,005 mg/l , o valor médio obtido foi de 2,99 a 4,08 mg/l, justificando, 

portanto, os altos níveis de risco relacionados às vias de exposição concernentes à 

ingestão e contato dérmico com a água contaminada.  

As concentrações volatilizadas de benzeno para o ambiente externo também 

ficaram um pouco acima da estimativa de risco publicada pela CETESB apud OMS 

(2012), onde o limite é de 1,7E-03 mg/m3. Neste caso, a concentração de benzeno 

volatilizada para o ambiente externo foi de 6,53E-03 a 1,00E-02 mg/m3, no entanto, 

é preciso considerar que os parâmetros adotados foram para um ambiente rural e 

aberto, com um tempo de exposição máximo de 1 hora/dia, compreendendo que o 

benzeno nestas condições se dissipa rapidamente no ar.  

A partir das concentrações estimadas e dos riscos quantificados através do 

processo de simulação numérica, foi possível verificar que a via de maior relevância 

quanto ao risco toxicológico é a ingestão oral de água contaminada (consumo), 

seguida da inalação de vapores do ambiente externo. A via de menor ingresso foi o 

contato dérmico com o solo superficial (até 30 cm). Na figura 38 são exibidas às 

concentrações de exposição para cada compartimento (ar, água e solo), afirma-se 

que o risco conforme a metodologia da exposição máxima razoável da CETESB 

(2001) considera o valor máximo da concentração de exposição pelo tempo de 

exposição final: 

  

CONC. INICIAL TOTAL (Hydrus 1D) 

 

Cpoe SSCBD 
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Cpoe COPPE 

 

Cpoe CTR 

 

 

Figura 39 – Concentrações iniciais totais e de exposição para o benzeno. 

 

Pode ser observado nos gráficos da figura 39 acima, que as concentrações 

de exposição para a água subterrânea são elevadas, muito próximas das 

concentrações residuais no solo. Alguns fatores explicam esse comportamento, o 

primeiro refere-se à maior solubilidade do benzeno em relação a outros 

hidrocarbonetos, atrelado a isso, pode-se citar também em relação aos compostos 

BTEX, o benzeno possui o menor coeficiente de adsorção (Kd). É preciso destacar 

também que a baixa concentração de matéria orgânica no solo arenoso também 

contribui para que os contaminantes naturalmente prefiram se concentrar na água. 

 

4.5.2. Risco razoável máximo para o etilbenzeno conforme SSCBD, 

CTR e COPPE. 

  

O método de quantificação do risco toxicológico para o etilbenzeno foi o 

mesmo, salientando apenas que a concentração média, no final do período de 

simulação (365) foi menor do que o benzeno. As concentrações de exposição 

estimadas através dos NAF (equações 14, 15 e 16) seguem nas tabelas 16,17 e 18: 
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Tabela 16 – Concentrações de exposição para etilbenzeno conforme equação (14). 

NAF Descrição SSCBD CTR COPPE 
Vfs Fator de volatilização solo superficial 8,38E-06 8,38E-06 8.38E-06 

Cs Concentração no solo superficial 2,73 3,39 2,90 

Vfss Fator de volatilização solo subsuperficial  3,59E-04 3,59E-04 3.59E-04 

Css Concentração no solo subsuperficial 1,76 2,14 1,94 

Vfws Fator de volatilização da água subterrânea  1,17E-04 1,17E-04 1.17E-04 

Cwd Concentração lixiviada para a água subterrânea  2,55E-01 3,10E-01 2.82E-01 

Cvambext Concentração volatilizada para ambiente externo 
6,85E-04 

 (mg/m3) 
1,41E-03 

(mg/m3) 
7,55E-04 

(mg/m3) 

 

Tabela 17 – Concentrações de exposição para etilbenzeno conforme equação (15). 

NAF Descrição SSCBD CTR COPPE 

Cs Concentração no solo superficial 2,72 3,39 2,90 

Vfs Fator de volatilização solo superficial  8.38E-06 8.38E-06 8.38E-06 

Csexp Concentração residual no solo superficial de exposição  
2,7270 

(mg/kg) 
3,3930 

(mg/kg) 
2,8961 

(mg/kg) 

 

Tabela 18 – Concentrações de exposição para etilbenzeno conforme equação (16). 

NAF Descrição SSCBD CTR COPPE 

Css Concentração no solo subsuperficial 1,76 2,14 1,94 

Vfss Fator de volatilização solo subsuperficial 3.59E-04 3.59E-04 3.59E-04 

Lfwss Fator de lixiviação do solo subsuperficial 1.45E-01 1.45E-01 1.45E-01 

Cwd Concentração em fase dissolvida na zona saturada 
2,55E-01 

(mg/l) 
3,10E-01 

(mg/l) 
2,82E-01 

(mg/l) 

 

 

Os valores dos níveis de concentração no ar, água e solo foram bem 

menores, comparando com o benzeno, no entanto a quantificação toxicológica foi 

realizada mesmo assim. O etilbenzeno possui a menor concentração estimada para 

o perfil de solo (ver figuras 39, 40 e 41), se for verificado por faixa, possui o mesmo 

nível de concentrações. Este comportamento pode ser explicado pela metodologia 

de cálculo das concentrações iniciais (Ctop).  

O etilbenzeno possui baixa solubilidade e também sua fração molar no diesel 

é reduzida (ver tabela 2). No entanto devido a sua possível influencia cancerígena 

tal concentração reduzida não deve ser descartada. 
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Figura 40 – Concentração BTEX por perfil (profundidade, concentração e tempo) 

para o modelo de entrada SSCBD. 
 

 As concentrações infiltradas no perfil do solo, para todos os modelos de 

entrada aplicadas (SSCBD, CTR e COPPE) as concentrações médias máximas se 

concentram na faixa de profundidade entre 300 a 400 cm. Destaca-se que as 

concentrações relativas de BTEX infiltradas diariamente (considerando 1 litro de 

diesel), não são identificadas no solo superficial a partir do primeiro dia de 

contaminação, pois o fluxo superficial originado das precipitações ainda é baixo, a 

partir de 7 dias de infiltração, as concentrações no solo começam a aparecer, devido 

ao aumento das chuvas e a própria acumulação dos compostos. 
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Figura 41 – Concentração BTEX por perfil (profundidade, concentração e tempo) 

para o modelo de entrada CTR. 
 
 

O benzeno possui para todos os modelos uma variação de concentração no 

perfil do solo de 0,004 a 0,008 mg/cm3 , os xilenos por possuírem maior coeficiente 

de adsorção são os que mais permanecem no solo, apesar da baixa concentração 

superficial infiltrada (ver simulação do STANMOD na figura 36). 

 A expansibilidade das concentrações no perfil do solo, ou seja, o 

comportamento de infiltração da maior profundidade inferior ao solo até a menor 

profundidade superficial, revela que no modelo de entrada do CTR, devido aos 

maiores valores de condutividade hidráulica, fornecem curvas de infiltração com 

maior declividade. Deste modo, a condutividade contribui diretamente na dispersão 

de concentrações de contaminantes no perfil do solo (ver figura 41).   
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Figura 42 – Concentração BTEX por perfil (profundidade, concentração e tempo) 

para o modelo de entrada COPPE. 
 
 

As maiores concentrações no perfil do solo se dão com os parâmetros de 

entrada do CTR, ou seja, a partir dos parâmetros hidráulicos de entrada do Hydrus 

1D medidos nos laboratórios do CTR/UESC. Portanto, os riscos e os quocientes de 

riscos calculados para este caso foram maiores e mais relevantes. Salienta-se que 

os valores da condutividade hidráulica no caso do CTR foram medidos através do 

método de Klute e Dirksen (1986), enquanto que o da COPPE pelo método da 

Embrapa (1997). Os valores estimados da condutividade hidráulica no caso do 

modelo estimativo SSCBD do Hydrus 1D utiliza funções de pedotransferência para 

mensuração dos parâmetros hidráulicos. 

O risco toxicológico individual e total, são apresentados na tabela 19, 

verificam-se as baixas probabilidades estimadas. Os SF (slope factors) utilizados 
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para as vias oral, dérmica e inalatória foram respectivamente, SF oral de 3,85E-03, 

SF dermal de 3,08E-03 e SF inalação também de 3,85E-03. O risco total máximo 

calculado alcança 2,41E-05 para o modelo SSCBD com a possibilidade de 0,0342 

pessoa em 1710. Para o modelo CTR 2,95E-05 geram 0,0513 pessoas e o modelo 

da COPPE com 2,63E-05 gerando também aproximadamente 0,05 pessoas. As 

probabilidades estimadas estão um pouco acima do limite de risco de 10-5, no 

entanto, considerando os fundamentos conservadores de avaliação do risco e 

intervenção, as ações de remediação devem considerar estes resultados.  

 

Tabela 19 – Doses de ingresso e riscos específicos para etilbenzeno.  

 

Via de Exposição 
DI 

SF 
Risco 

SSCBD CTR COPPE SSCBD CTR COPPE 

1. Ingestão oral de água  1,82E-03 2,21E-03 2,01E-03 3,85E-03 7,02E-06 8,52E-06 7,75E-06 

2. Contato dérmico com 
água  6,96E-04 8,44E-04 7,68E-04 

3,08E-03 
2,14E-06 2,60E-06 2,37E-06 

3. Ingestão oral de solo 
superficial 1,95E-03 2,42E-03 2,07E-03 

3,85E-03 
7,50E-06 9,33E-06 7,96E-06 

4. Contato dérmico com 
solo superficial 4,49E-04 5,59E-04 4,77E-04 

3,08E-03 
1,38E-06 1,72E-06 1,47E-06 

5. Inalação de vapor 
ambiente externo 1,09E-03 1,33E-03 1,21E-03 

3,85E-03 
4,21E-06 5,11E-06 4,65E-06 

6. Ingestão oral de água 
natação 4,85E-04 5,88E-04 5,34E-04 

3,85E-03 
1,87E-06 2,26E-06 2,06E-06 

Risco Total 2,41E-05 2,95E-05 2,63E-05 

 

 

Em relação às concentrações de etilbenzeno nas partições água, ar e solo, o 

valor estabelecido pela CETESB FIT etilbenzeno (2012) como limite no solo é de 6,2 

mg/kg, faixa média, obtida na modelagem, foi de 2,7270 a 3,3930 mg/kg. Já em 

relação a concentração estimada para a água subterrânea, considerando o valor 

limite de 0,2 mg/l, o valores médios obtidos foram de 0,255 a 0,310 mg/l, 

justificando, portanto, que apesar das baixas probabilidades de risco toxicológico, as 

concentrações na água devem ser remediadas, para que se evite outros efeitos 

adversos a saúde humana, além dos oncogênicos. Considerando o limite de risco de 

10-5 para substâncias cancerígenas, verifica-se que os riscos totais quantificado nos 

modelos ficaram acima do limite.  
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CONC. INICIAL TOTAL (Hydrus 1D) 

 

Cpoe SSCBD 

 

Cpoe COPPE 

 

Cpoe CTR 

 

 

 

Figura 43 – Concentrações iniciais totais e de exposição para o etilbenzeno. 

 

As concentrações no compartimento da água subterrânea sofrem um 

decréscimo em relação ao benzeno, assim como as concentrações volatilizadas 

para o ambiente externo. O distanciamento entre a curva de concentrações no 

compartimento solo e as concentrações transportadas para a água e ar é evidente, 

justificado pelos parâmetros de maior coeficiente de adsorção e menor constante de 

Henry (o benzeno possui maior propensão a volatilizar). 

 O etilbenzeno, considerando o comportamento das concentrações de 

exposição, apresentou maior risco nas vias de contato e ingestão de solo superficial, 



114 

 

enquanto que o benzeno apresentou maior risco na vias vinculadas ao contato e 

ingestão de água (ver figura 43). 

 

4.5.3. Risco razoável máximo para o tolueno conforme SSCBD, 

CTR e COPPE. 

 

O tolueno é um composto orgânico volátil classificado como não cancerígeno 

humano, porém possui doses de referência que devem ser observadas, pois, pode 

apresentar após exposição crônica, outros sintomas, como, fadiga, sonolência, 

depressão e náusea, além de problemas gastrointestinais, irritação nos olhos e 

garganta. Estas informações foram retiradas da fichas de informação toxicológica 

(FIT) da CETESB (2012) para o tolueno. 

Desta forma, o processo de estimação do risco toxicológico não 

carcinogênico, não utiliza o fator de carcinogenicidade (slope factor) como resposta 

cancerígena. Ao invés disso, são utilizadas no processo, as doses de referência por 

via de ingresso (RfDi), que é o menor valor ingerido capaz de não causar efeitos 

adversos a saúde humana. Tomando como base as principais vias de exposição, 

que são a via oral, dérmica e inalatória, as RfDi para o tolueno foram de 2,00E-01 

(oral), 1,60E-01 (dérmica) e 1,14E-01 (inalação), retiradas da CETESB (2001).  

Os valores das concentrações após os processos de atenuação natural 

(NAF), conforme os padrões de entrada foram: 

SSCBD: 5,35E-03 (mg/m3) para as concentrações volatilizadas (Cvambext); 

1,0223E+01 (mg/kg) para as concentrações de exposição no solo superficial 

(Csexp); 2,07 (mg/l) para as concentrações lixiviadas para a água subterrânea 

(Cwd). 

CTR: 6,94E-03 (mg/m3) para as concentrações volatilizadas (Cvambext); 

1,3097E+01 (mg/kg) para as concentrações de exposição no solo superficial 

(Csexp); 2,69 (mg/l) para as concentrações lixiviadas para a água subterrânea 

(Cwd). 

COPPE: 6,10E-03 (mg/m3) para as concentrações volatilizadas (Cvambext); 

1,1126E+01 (mg/kg) para as concentrações de exposição no solo superficial 

(Csexp); 2,36 (mg/l) para as concentrações lixiviadas para a água subterrânea 

(Cwd). 
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 Com base nestas concentrações, as doses de ingresso foram calculadas 

para o tolueno e comparadas com as devidas doses de referência, após aplicação 

da equação (18) o quociente de risco foi estimado. O valor do quociente de risco não 

deve ser superior a 1, caso isso aconteça, significa que as doses de ingresso do 

tolueno podem causar efeitos adversos não carcinogênicos a saúde humana 

(CETESB, 2001). 

 

Tabela 20 - Doses de ingresso e quocientes de risco para tolueno.  

 

Via de Exposição 
DI 

RfD 
QR 

SSCBD CTR COPPE SSCBD CTR COPPE 

1. Ingestão oral de água  1,48E-02 1,92E-02 1,69E-02 2,00E-01 7,39E-02 9,60E-02 8,44E-02 

2. Contato dérmico com 
água  5,64E-03 7,32E-03 6,44E-03 1,60E-01 3,53E-02 4,58E-02 4,03E-02 

3. Ingestão oral de solo 
superficial 7,30E-03 9,35E-03 7,95E-03 2,00E-01 3,65E-02 4,68E-02 3,97E-02 

4. Contato dérmico com 
solo superficial 1,68E-03 2,16E-03 1,83E-03 1,60E-01 1,05E-02 1,35E-02 1,15E-02 

5. Inalação de vapor 
ambiente externo 8,87E-03 1,15E-02 1,01E-02 1,14E-01 4,44E-02 5,76E-02 5,07E-02 

6. Ingestão oral de água 
natação 3,78E-03 4,91E-03 4,31E-03 2,00E-01 3,32E-02 4,30E-02 3,78E-02 

Quociente de Risco Total 2,34E-01 3,03E-01 2,64E-01 

 

 

 Verifica-se na tabela 20, que as doses de ingresso ficaram abaixo das doses 

de referência, ou seja, considerando as vias de exposição individuais, nota-se que 

as concentrações ingeridas não representam efeitos adversos não carcinogênicos à 

saúde humana, pois estão abaixo do valor de referência que delimita o início do 

possível aparecimento de efeitos tóxicos, como náuseas, tonturas e problemas no 

sistema nervoso, além de dermatites e irritação dos olhos. 

 O cálculo final a ser realizado na quantificação do risco toxicológico não 

carcinogênico é a análise do quociente de risco ou índice de risco, para CETESB 

(2003) quando o índice encontrado é maior que 1, então, assume-se que a dose de 

ingresso é maior que a dose de referência e que desta forma haverá uma 

possibilidade de ocorrência de efeitos não carcinogênicos a saúde humana. A 

seguir, na figura 43, são apresentadas as concentrações totais estimadas pelo 

Hydrus 1D como também as concentrações de exposição para cada compartimento, 

estimadas pelas equações de atenuação. Nenhuma via apresentou QR acima do 

limite de 1, nem mesmo considerando a soma dos quocientes (ver tabela 18). 
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Claramente se verifica que os valores encontrados foram menores que o valor de 

referência, inclusive os índices totais calculados ficaram abaixo do valor limite. 

 

CONC. INICIAL TOTAL (Hydrus 1D) 

 

Cpoe SSCBD 

 

 

Cpoe COPPE 

 

Cpoe CTR 

 

 

Figura 44 – Concentrações iniciais totais e de exposição para o tolueno. 

 

4.5.4. Risco razoável máximo para os xilenos conforme SSCBD, 

CTR e COPPE. 

 

 Para os valores dos quocientes de risco (tabela 21) por via de exposição para 

os xilenos, verifica-se também que os valores calculados se encontram abaixo dos 
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valores de referência, ou seja, os índices explicitam que não há possibilidade de 

ocorrência de efeitos não carcinogênicos para as concentrações estimadas. 

Os valores das concentrações após os processos de atenuação natural 

(NAF), conforme os padrões de entrada foram: 

SSCBD: 9,37E-04 (mg/m3) para as concentrações volatilizadas (Cvambext); 

4,1044E+00 (mg/kg) para as concentrações de exposição no solo superficial 

(Csexp); 5,42E-01 (mg/l) para as concentrações lixiviadas para a água subterrânea 

(Cwd). 

CTR: 1,14E-03 (mg/m3) para as concentrações volatilizadas (Cvambext); 

5,1005E+00 (mg/kg) para as concentrações de exposição no solo superficial 

(Csexp); 6,60E-01 (mg/l) para as concentrações lixiviadas para a água subterrânea 

(Cwd). 

COPPE: 1,04E-03 (mg/m3) para as concentrações volatilizadas (Cvambext); 

4,3540E+00 (mg/kg) para as concentrações de exposição no solo superficial 

(Csexp); 6,00E-01 (mg/l) para as concentrações lixiviadas para a água subterrânea 

(Cwd). 

 

Tabela 21 - Doses de ingresso e quocientes de risco para xilenos.  

 

Via de Exposição 
DI 

RfD 
QR 

SSCBD CTR COPPE SSCBD CTR COPPE 

1. Ingestão oral de água  3,87E-03 4,71E-03 4,29E-03 2,00E-01 1,94E-02 2,36E-02 2,14E-02 

2. Contato dérmico com 
água  1,48E-03 1,80E-03 1,64E-03 1,84E-01  8,03E-03 9,77E-03 8,89E-03 

3. Ingestão oral de solo 
superficial 2,93E-03 3,64E-03 3,11E-03 2,00E-01  1,47E-02 1,82E-02 1,55E-02 

4. Contato dérmico com 
solo superficial 6,76E-04 8,40E-04 7,17E-04 1,84E-01  3,67E-03 4,56E-03 3,90E-03 

5. Inalação de vapor 
ambiente externo 2,32E-03 2,83E-03 2,57E-03 2,86E-02  1,16E-02 1,41E-02 1,29E-02 

6. Ingestão oral de água 
natação 6,63E-04 8,07E-04 7,33E-04 2,00E-01  2,32E-02 2,82E-02 2,56E-02 

Quociente de Risco Total 8,05E-02 9,85E-02 8,82E-02 

 

 

 Assim como o tolueno, os valores dos quocientes de risco total ficaram abaixo 

do valor de referência, caso a exposição fosse para ambos os contaminantes 

orgânicos (a somatória do risco para os dois compostos), o valor do índice de risco 

seria de 3,15E-01 para SSCBD, 4,02E-01 para CTR e 3,52E-01 para COPPE, 
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valores ainda abaixo do limite de referência para definição de efeitos adversos não 

carcinogênicos. 

Desta forma, considerando uma contaminação total para o BTEX, as 

concentrações e as doses de ingresso que devem ser avaliadas para futuras ações 

de mitigação são para o benzeno e etilbenzeno, sabendo-se que para o tolueno e os 

xilenos, a quantificação do risco toxicológico de efeitos não carcinogênicos é 

irrelevante para a saúde humana. Considerando o cenário de 365 dias com 

infiltração diária e constante dos compostos, os valores dos efeitos não 

carcinogênicos para benzeno e etilbenzeno não foram inseridos devido a sua pouca 

relevância, já que naturalmente se classificam como cancerígeno independente do 

nível de concentração de exposição. É de extrema relevância, nestes casos, a 

implantação de programas prévios de prevenção de derrames e de remediação de 

áreas contaminadas. 

Em relação à quantificação do risco toxicológico não carcinogênico, ou seja, a 

quantificação de probabilidades de ocorrência de efeitos adversos não 

carcinogênicos, a metodologia de estimação do risco foi aplicada apenas aos 

compostos tolueno e aos xilenos, devido a sua classificação como não cancerígenos 

humanos. Porém, isso não significa que devam ser descartados, pois, os efeitos 

toxicológicos não adversos a saúde humana, podem partir de uma simples náusea 

até a ocorrência de problemas crônicos no sistema nervoso e até mesmo efeitos 

letais. No entanto, como verificado nos resultados, a quantificação dos índices de 

perigo ficaram abaixo do valor de referência, sendo, portanto de menor relevância 

nos processos de remediação e prevenção. 

Conforme a CETESB (2005), os valores orientadores de concentrações de 

compostos orgânicos no solo e água subterrânea podem ser classificados como 

valores sujeitos a intervenção, isto é, valores geradores de efeitos adversos à saúde 

humana, e valores sujeitos a prevenção, que alteram a qualidade das funções 

ecológicas do solo e da água. 
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CONC. INICIAL TOTAL (Hydrus 1D) 

 

 

Cpoe SSCBD 

 

Cpoe COPPE 

 

Cpoe CTR 

 

 

 

Figura 45 – Concentrações iniciais totais e de exposição para os xilenos. 

 

Apesar das concentrações de exposição baixas e do risco estimado possuir 

índice não adverso a saúde humana, os valores de prevenção foram ultrapassados 

para o tolueno e xilenos, podendo provocar a redução da qualidade propriedades 

orgânicas do solo (agricultura) e minerais da água (agricultura e consumo 

doméstico). Os valores de prevenção para o tolueno é de 0,14 mg/kg e para os 

xilenos de 0,13 mg/kg os valores estimados apenas para a fase residual no solo 

superficial foram de 13 mg/kg e 5 mg/kg respectivamente (tomando como base o 

modelo CTR, mais crítico). 
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4.5.5. Risco dinâmico proporcional para o benzeno em um cenário 

de exposição aguda. 

 

 Nesta nova fase de avaliação do risco, foram utilizados os mesmos 

parâmetros de exposição anteriores, assim como os modelos de entrada (SSCBD, 

CTR e COPPE). O objetivo é verificar a evolução cumulativa do risco originada de 

uma exposição por acidente de 1000 litros de diesel e 1000 litros de gasolina no 

mesmo modelo conceitual de exposição (jazida de areia silicosa). 

 A equação 6 foi utilizada para o cálculo das doses de ingresso, contemplando 

agora uma concentração de exposição que se acumula com o tempo, ou seja, o 

risco toxicológico evolui conforme o tempo de exposição e acumulo médio das 

concentrações. Salienta-se que no caso de um acidente haverá uma concentração 

inicial elevada, com posterior decaimento gradativo. 

 As equações de transporte quando aplicadas em uma situação de derrame 

pontual, apresentará curvas elevadas inicialmente no solo com um rápido 

crescimento das concentrações lixiviadas e volatilizadas. No solo superficial o soluto 

impulsionado pelo fluxo superficial das precipitações, rapidamente levam as 

concentrações dos compostos contaminantes para as faixas mais profundas, com 

imediato processo de volatilização e posterior início da lixiviação. Na figura 46 são 

expostas as curvas das concentrações iniciais totais estimadas pelo Hydrus 1D para 

o benzeno, considerando um acidente com diesel e gasolina para os três modelos 

de entrada (SSCBD, CTR e COPPE).  

As concentrações estimadas não se alteram de forma relevante entre os 

modelos de entrada, no entanto, optando por uma análise mais conservadora e 

crítica do risco, as concentrações iniciais totais estimadas pelo modelo de entrada 

da COPPE foram superiores aos demais modelos. Nos resultados preliminares foi 

observado que o modelo do CTR foi maior em concentrações e consequentemente 

no risco. Esta mudança pode ser explicada pelo próprio cenário de contaminação, 

que agora considera um grande volume de contaminantes no solo superficial, e, 

portanto, os parâmetros de umidade e condutividade hidráulica da obtidos na 

COPPE tornam o solo na simulação mais propenso ao acumulo de contaminantes, 

principalmente de forma residual no solo. 
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Figura 46 – Concentrações iniciais totais para o benzeno conforme os 

parâmetros de entrada SSCBD, COPPE e CTR (acidente com 1000 l de diesel e 

gasolina). 

 

As concentrações de exposição após processos de transporte e atenuação, 

assim como as doses de ingresso e o risco dinâmico médio, foram baseados no 

modelo de entrada mais conservador COPPE, que estimou em um tempo 

aproximado de 1 dia, as concentrações máximas de benzeno em 8,22 mg/cm3 para 

diesel e 11,6 mg/cm3 para gasolina. 

A figura 46 mostra as concentrações de exposição para o benzeno, 

destacando que após o período de 10 dias de infiltração dos 1000 litros de diesel, as 

concentrações de benzeno lixiviados para água subterrânea se tornam maiores que 

as concentrações de exposição residual no solo e vapores no ambiente externo. 

Mesmo com a elevação das concentrações na água subterrânea, o risco associado 

ao contato e ingestão do solo superficial é mais relevante (ver figura 48). 
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Cpoe BTEX DIESEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cpoe BTEX GASOLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 – Concentrações de exposição para o benzeno nos compartimentos ar 

externo, solo superficial residual e água subterrânea para o diesel e gasolina. 

 

As concentrações de exposição máximas médias para o benzeno no diesel 

chegam a 7,89E-02 mg/m3 para as concentrações volatilizadas para o ar no 

ambiente externo, no solo residual superficial (até 30 cm) as concentrações chegam 

a 1,31E+03 mg/kg e para a água subterrânea chegam a 3,14E+01 mg/l. No caso das 

concentrações de benzeno na gasolina, os valores são de 1,12E-01 mg/m3 para as 

concentrações volatilizadas, 1,85E+03 mg/kg para o solo residual superficial e por 
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fim, 4,45E+01 mg/l para água subterrânea. Todas as concentrações de exposição 

para gasolina foram ligeiramente superiores ao diesel. Destas concentrações de 

exposição foram estimadas as doses de ingresso diárias médias proporcionais, a 

variação do valor para o período total de 365 dias ficou na faixa de 1,00E-04 a 

1,65E+00 (mg/kg/l/m3) para a proporção no diesel e na faixa de 1,00E-04 a 

2,34E+00 (mg/kg/l/m3.dia) para as proporções de benzeno na gasolina.  
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Figura 48 – Risco dinâmico proporcional por via de exposição para o benzeno no 

diesel e na gasolina. 
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A partir das doses de ingresso diárias estimadas para cada via de exposição, 

verificou-se que para ambos os casos (diesel e gasolina) a via de exposição mais 

relevante quanto ao risco foi a ingestão oral de solo superficial, chegando a 

probabilidade de risco carcinogênico de 5,13E-02 para o benzeno no diesel e de 

7,27E-02 para o benzeno na gasolina. 

A conclusão mais relevante da estimativa do risco dinâmico, neste caso para 

o benzeno em ambos combustíveis, é a possibilidade de antever quando o risco 

supera o limite estabelecido pela CETESB (2001) para compostos cancerígenos de 

10-5. Na figura 49, se observa claramente quando o limite de risco é superado em 

menos de 24 h, depois de ocorrido o acidente ambiental com diesel ou gasolina na 

jazida de areia silicosa. Desta forma, a tomada de decisão para casos de 

contaminação como esses, devem ser tomadas rapidamente, visando à aplicação de 

processos de remediação imediatos. As probabilidades de risco variam de 10-8 (risco 

mínimo) e chegam a 10-1 (risco crítico para o período).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 – Risco dinâmico proporcional total para o benzeno em 1000 litros diesel 

e em 1000 litros de gasolina. 

 

O risco total final estimado para o benzeno no diesel foi de 8,962E-02 e para 

a gasolina foi de 1,271E-01. Probabilidades que quando aplicadas a uma população 
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de 1710 pessoas representam 9% e 13% da população respectivamente, isto é, algo 

entre 153 a 222 pessoas com possibilidade de desenvolver câncer durante seu 

tempo de vida, considerando uma exposição aguda ao benzeno derivada de um 

acidente com infiltração pontual do volume de 100 litros de diesel ou gasolina. 

 

4.5.6. Risco dinâmico proporcional para o tolueno em um cenário 

de exposição aguda. 

 

O tolueno é um composto não carcinogênico que possui maior volume de 

concentração no diesel (2,10E-02 mg/cm3) e na gasolina (2,25E-02 mg/cm3) do que 

os demais compostos. A CETESB (2005) define que a partir de 30 mg/kg de tolueno 

no solo (peso seco), em um ambiente agrícola/residencial, o solo e outros 

compartimentos devem passar por processos de intervenção, sendo que a área de 

estudo deve ser classificada como “área contaminada”.  

 

 

 

 

Figura 50 – Concentrações iniciais totais para o tolueno conforme os modelos 

de entrada SSCBD, COPPE e CTR (acidente com 1000 l de diesel e gasolina). 
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Os valores máximos estimados, considerando o modelo mais crítico 

(COPPE), resultaram em uma concentração de exposição no solo residual de 

1,7014E+04 mg/kg (acidente com diesel) e 1,8187E+04 mg/kg (acidente com 

gasolina) em apenas 1 dia de infiltração (ver figura 50). De forma geral, as 

concentrações totais iniciais para o modelo da COPPE (crítico conforme figura 49) 

foram de 1,75E+01 mg/cm3 para o tolueno no diesel e de 1,87E+01 mg/cm3 para o 

tolueno na gasolina. 

As concentrações de exposição médias )( tCm   para o diesel no período 

máximo de simulação (365 dias) foram de 8,89E-02 mg/m3 para o tolueno 

volatilizado para o ar no ambiente externo, 2,76E+03 mg/kg para o tolueno no solo 

residual superficial e 2,59E+01 mg/l para as concentrações lixiviadas para água 

subterrânea. Estas concentrações de exposição são médias acumuladas às quais os 

receptores (a população de Santa Maria Eterna) estão expostos para o período total 

de 365 dias. 

Para o tolueno presente na gasolina, as concentrações de exposição médias 

)( tCm   foram de 9,50E-02 mg/m3 para o tolueno volatilizado para o ar no ambiente 

externo, 2,95E+03 mg/kg para o tolueno no solo residual superficial e 2,77E+01 mg/l 

para o tolueno lixiviado para a água subterrânea.   

Todos os níveis de concentração do tolueno, seja nos compartimentos 

ambientais, como também em relação às concentrações de exposição e de ingresso 

estão muito acima dos valores de intervenção definidos pela CETESB (2005), o que 

pode ocasionar sérios efeitos adversos a saúde humana da população e também na 

expressiva redução da qualidade da água e do solo em suas funções de consumo e 

uso agrícola e residencial. 

A avaliação do risco toxicológico com efeitos não carcinogênicos para o 

tolueno foi estimado a partir das concentrações de exposição médias, como também 

das doses de ingresso diárias individuais. Vinculado as informações de exposição e 

ingresso, foram utilizadas doses de referência para cada tipo de via de exposição, 

uma RfD para ingestão oral no valor de 2,00E-01 (mg/kg/L.dia), outra RfD para o 

contato dérmico com o tolueno de 1,60E-01 (mg/kg/L.dia) e por fim a RfD para 

inalação de vapores de 1,14E-01 (mg/m3.dia), informações extraídas do banco de 

dados da EPA/IRIS (2003). 
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Cpoe BTEX DIESEL 
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Figura 51 – Concentrações de exposição para o tolueno nos compartimentos ar 

externo, solo superficial residual e água subterrânea para o diesel e gasolina. 

 

Observa-se, comparativamente, que as doses de ingresso estimadas no 

período final de 365 dias para as vias relacionadas à ingestão oral do contaminante 

foi de 2,42 mg/kg/l.dia, para o contato dérmico foi de 5,61E-01 mg/kg/l.dia e para a 

inalação de vapores de 6,72E-02 mg/m3 (para gasolina).  

Para os casos de ingestão oral e contato dérmico com o solo ou água, as 

doses de ingresso individuais diárias estão muito acima das doses de referência, 

com isso, a predição da ocorrência de efeitos toxicológicos é dado pelo quociente de 

risco, que tem como taxa limite 1. Na ocorrência de uma relação RfD e Dose de 
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Ingresso superior a 1, haverá a ocorrência de efeitos adversos toxicológicos, que 

pode variar de simples náuseas a efeitos letais. Na figura 52 as vias de exposição 

superam o limite do risco não carcinogênico a partir do período de 25 dias, ficando 

ainda a ingestão oral de solo superficial como a via mais relevante para ambos os 

casos (diesel e gasolina). 
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Figura 52 – Risco dinâmico proporcional por via de exposição para o tolueno no 

diesel e na gasolina. 

 

Na figura 53 é apresentado o cálculo do risco toxicológico não carcinogênico 

de forma dinâmica. Até 10 dias após o acidente de contaminação do solo o 
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quociente de risco fica abaixo da taxa limite 1, após esse período existe uma 

elevação que pode chegar a 1,62E+01 de QR considerando o tolueno em gasolina. 

É preciso compreender que a avaliação do risco não carcinogênico necessita de 

uma avaliação mais detalhada, verificando o potencial de cada quociente de risco 

mensurado. Como também é necessário averiguar quais os efeitos míninos que 

podem ocorrer em relação às doses de ingresso acima das doses de referência, 

mas, que estejam abaixo do limite de risco não carcinogênico. 

As incertezas na estimativa do risco não carcinogênico se devem a própria 

metodologia de avaliação de risco aplicada atualmente no Brasil, que preconiza 

dados gerais, extraídos de banco de dados internacionais, como também a própria 

metodologia de calculo, que pouco utiliza informações toxicológicas específicas para 

os contaminantes (extraídas de ensaios laboratoriais com doses específicas para o 

estudo). A estimativa do quociente de risco dinâmico possibilita, no entanto, a real 

intervenção na área possivelmente contaminada, de forma igualmente imediata, 

para que se reduza ocorrência de efeitos adversos à saúde humana e, 

cautelosamente, na precaução de possibilidades incertas de ocorrência de efeitos 

adversos que provoquem letalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 – Risco dinâmico proporcional total para o tolueno em 1000 litros diesel e 

em 1000 litros de gasolina. 
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4.5.7. Risco dinâmico proporcional para o etilbenzeno em um 

cenário de exposição aguda. 

 

As concentrações totais iniciais para o etilbenzeno apresentam uma inversão 

em relação ao nível de concentração para o diesel e gasolina. No caso do 

etilbenzeno as concentrações no diesel são maiores do que na gasolina (ver tabela 

4). Ocorreu também um equilíbrio entre os modelos de entrada utilizados, porém 

considerando o período total de simulação o modelo SSCBD apresentou as maiores 

concentrações totais.  
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Figura 54 – Concentrações iniciais totais para o etilbenzeno para os modelos de 

entrada SSCBD, COPPE e CTR (acidente com 1000 l de diesel e gasolina). 

 

Analisando o período de 1 dia, o modelo SSCBD apresenta 5,39 mg/cm3 para 

o diesel, contra 5,29 mg/cm3 para o diesel no modelo da COPPE. Esta mudança no 

nível das concentrações estimadas só evidencia que nos estudos de avaliação de 

risco para compostos orgânicos, as reações são sempre sítio – especificas, 

dependem dos parâmetros físicos, químicos e hidrológicos do solo. O modelo 

utilizado para a estimativa das concentrações de exposição e das doses de ingresso 

resultantes foi o SSCBD.  

Na figura 54, as curvas de concentração foram separadas por modelo de 

entrada para melhor visualização da diferença existente entre o diesel e a gasolina. 

A metodologia de mensuração do risco foi à mesma utilizada para o benzeno, 

considerando que o etilbenzeno é possivelmente um cancerígeno humano, 

classificado no grupo 2B conforme a CETESB apud IARC (2012). 
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Figura 55 – Risco dinâmico proporcional por via de exposição para o etilbenzeno no 

diesel e na gasolina. 

 

O risco por via de exposição ultrapassa o limite de risco de 10-5 antes do 

período de 1 dia (para a via de ingestão oral do solo superficial). O etilbenzeno no 

diesel alcança a probabilidade de risco máximo para as vias de ingestão oral de 

2,40E-03, para o contato dérmico a probabilidade máxima é de 4,44E-04 e para a 

inalação de vapores de 4,13E-05. O etilbenzeno na gasolina alcança o risco máximo 

para ingestão oral de 8,98E-04, para o contato dérmico foi de 1,66E-04 e para a 

inalação de vapores de 1,54E-05. Todas as vias apresentaram risco mais elevado 

para o diesel do que para a gasolina (ver figura 55), pois as concentrações 

proporcionais de etilbenzeno e também de xilenos são menores na gasolina. O risco 
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estimado tomou como parâmetro as concentrações de exposição médias que 

alcançaram no final do período de 365 dias os níveis de 5,67E-03 mg/m3 para as 

concentrações de etilbenzeno na gasolina volatilizadas para o ambiente externo, 

3,08E+02 mg/kg para as concentrações residuais no solo superficial e 1,19E+00 

mg/l para as concentrações lixiviadas para a água subterrânea. Em relação ao 

etilbenzeno no diesel as concentrações de exposição foram de 1,52E-02 mg/m3, 

8,23E+02 mg/kg e 3,19E+00 mg/l respectivamente (ver figura 55). 
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Figura 56 – Concentrações de exposição para o etilbenzeno nos compartimentos ar 

externo, solo superficial residual e água subterrânea para o diesel e gasolina. 
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As probabilidades de risco carcinogênico para o etilbenzeno foram menores 

do que o benzeno em magnitude, no que se refere sua elevação com o tempo, há 

uma clara diferença entre a simulação com o diesel e com a gasolina. Adotando que 

o acidente tenha ocorrido para 1000 litros de diesel, o etilbenzeno deveria ser 

remediado antes de 24 h para que não pudesse ultrapassar o limite de risco 

estabelecido, neste caso o risco alcança 1,92E-05. Adotando o acidente com 1000 

litros de gasolina o etilbenzeno alcança a probabilidade de risco limite a partir do 3 

dia com 1,85E-05. 

As probabilidades máximas de risco carcinogênico alcançadas foram de 

1,08E-03 para a gasolina e de 2,89E-03 para o diesel, ou seja, uma variação 

percentual de 0,11% a 0,29%, o que representa para a população em estudo (1710 

habitantes) o quantitativo de 2 a 5 pessoas com possibilidade de desenvolver câncer 

devido a exposição ao contaminante etilbenzeno (ver figura 56). Analisando a 

exposição conjunta do etilbenzeno com o benzeno, bastaria somar as probabilidades 

estimadas, elevando o quantitativo total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 – Risco dinâmico proporcional total para o etilbenzeno em 1000 litros 

diesel e em 1000 litros de gasolina. 
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4.5.8. Risco dinâmico proporcional para os xilenos em um cenário 

de exposição aguda. 

 

Os compostos xilenos (orto, meta e para) possuem como principais efeitos 

adversos a saúde humana, problemas derivados da exposição inalatória, assim, 

efeitos como irritação dos olhos e garganta, dispnéia e desconforto gástrico são 

observados, porém o efeito mais grave é o edema pulmonar, que geralmente 

acomete trabalhadores industriais.  
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CTR 

 

Figura 58 – Concentrações iniciais totais para os xilenos para os parâmetros 

de entrada SSCBD, COPPE e CTR (acidente com 1000  l de diesel e gasolina). 

 

A estimativa do risco não carcinogênico foi realizada a partir do modelo de 

entrada da COPPE, pois o mesmo apresentou as maiores concentrações totais 

iniciais, com um pico de ocorrência em menos de 24 h, com 7,17E+00 mg/cm3 para 

o diesel e 1,15E+00 mg/cm3 para gasolina. Na figura 58 é observado o maior 

distanciamento das curvas de diesel e gasolina, isto é, em relação às concentrações 

proporcionais dos compostos BTEX presentes nos respectivos combustíveis, os 

xilenos são os que apresentam maior diferença no nível de concentração molar. 

As concentrações de exposição médias acumuladas foram maiores para os 

xilenos presentes no diesel, com 1,99E-02 mg/m3 para as concentrações 

volatilizadas, 1,12E+03 mg/kg para o solo superficial residual e 6,35E+00 mg/l para 

as concentrações lixiviadas para água subterrânea (concentrações médias após 365 

dias de exposição). Para a gasolina as concentrações respectivas foram, 3,19E-03 

mg/m3, 1,79E+02 mg/kg e 1,02E+00 mg/l. Na figura 58 pode ser observado 

claramente a diferença das concentrações de exposição ao longo do tempo. 
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Figura 59 – Concentrações de exposição para os xilenos nos compartimentos ar 

externos, solo superficial residual e água subterrânea para o diesel e gasolina. 

 

A estimativa do risco não carcinogênico para os xilenos apresentou para o 

diesel maior quociente de risco, algo semelhante com o etilbenzeno, os xilenos na 

gasolina ficaram abaixo da taxa de quociente de risco limite (1). A via de maior 

relevância foi à ingestão oral de solo superficial, assim como em todos os casos 

apresentados, com um índice de 3,99E+00 para o diesel e de 6,38E-01 para a 

gasolina (abaixo do TQR).  

A única via de exposição que ultrapassa o limite do TQR é a ingestão oral de 

solo contaminado superficial (diesel), isso acontece após 100 dias de exposição 

acumulada por esta via. O risco não carcinogênico total, torna-se preocupante e 
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sujeito a processos de intervenção após 50 dias de exposição acumulada aos 

xilenos, caso o acidente fosse com o diesel. Adotando a gasolina como combustível 

contaminante o risco não carcinogênico fica abaixo do limite TQR durante todo o 

período de simulação, porém analisando qualitativamente a tendência das curvas, o 

risco não carcinogênico é superado após 365 dias de contaminação (ver figura 60).  
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Figura 60 – Risco dinâmico proporcional por via de exposição para os xilenos no 

diesel e na gasolina. 

 

 Assim, o risco total não carcinogênico alcança o limite máximo de 5,94E+00 

para o diesel, sendo que a maior parte do período de exposição, os índices ficam 

abaixo do limite estabelecido (QR < 1). No caso de acidente com a gasolina o risco 
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total máximo alcançado para o período simulado foi de 9,51E-01, índice que pode 

ser superado após 1 ano de exposição (ver figura 61).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 – Risco dinâmico proporcional total para os xilenos em 1000 litros de 

diesel e em 1000 litros de gasolina. 
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4.6. Plano de prevenção e redução dos riscos associados à exposição 

aos compostos BTEX. 

 

A modelagem apresentou riscos toxicológicos relevantes para os compostos 

cancerígenos benzeno e etilbenzeno, além disso, foram apresentados relevantes 

pontos de discussão sobre a precária infra-estrutura ambiental e social do povoado 

de Santa Maria Eterna. Desta forma, com a existência de possibilidades reais de 

exposição da população aos compostos BTEX e considerando as questões que 

potencializam a exposição (formas de consumo da água e utilização do solo no 

entorno das jazidas), é necessária a elaboração de um plano geral com ações 

práticas para prevenção e redução do risco associado à exposição aos compostos 

BTEX nos cenários e vias de ingresso apresentadas no item 4.5. 

 Foram utilizadas na elaboração do plano geral de prevenção e redução dos 

riscos, normas técnicas dos principais órgãos de controle e regulamentação 

ambiental do Brasil como CETESB, CETEM, IBRAM, DNPM e MME. O plano foi 

dividido em ações direcionadas para a comunicação do risco, controle e 

monitoramento operacional das lavras, gestão e controle dos recursos hídricos e 

zoneamento de áreas críticas. 

 

4.6.1. Comunicação do risco toxicológico. 

 

As principais ações relacionadas à comunicação dos possíveis riscos 

toxicológicos, durante a exploração das jazidas de areia silicosa de STM, devem ser 

realizadas tomando como pressuposto anterior uma avaliação detalhada de todos os 

potenciais perigos relativos à extração e beneficiamento das jazidas de areia 

silicosa. Também é preciso identificar os principais componentes tóxicos que podem 

ser gerados e seus efeitos adversos a saúde humana. O resultado desta avaliação 

deve estar inserido nos procedimentos de licenciamento ambiental da mineradora, 

como também deve estar disponível em forma de cartilha para acesso da 

comunidade (AGUIAR, 2008). 

A avaliação detalhada dos perigos tem como foco não apenas os riscos 

toxicológicos, como o exemplo deste estudo, mas, também os impactos ambientais 

causados ao patrimônio e ao meio ambiente do povoado de STM. Neste aspecto, 

todos os procedimentos estarão vinculados aos procedimentos de licenciamento 
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ambiental. Em relação à avaliação de riscos, todas as substâncias tóxicas geradas 

devem passar por processos de quantificação do risco toxicológico, sendo que suas 

fontes geradoras devem ser previamente identificadas e mapeadas.   

Tomando como exemplo a metodologia aplicada pela SEGPLAN (2008), 

Gerência de Saúde e Prevenção do Governo de Goiás, todas as áreas no entorno 

das jazidas devem ser sinalizadas, com indicações das possíveis substâncias 

tóxicas de exposição e dos principais perigos associados à extração da areia. As 

áreas críticas devem ter acesso restrito e programa de monitoramento regular. 

Conforme a NRM nº. 2, criada pela Portaria nº. 237 do DNPM (2001), as minas a 

céu aberto, como é o caso das jazidas de STM, devem possuir mapas de 

sinalização e representação completa, como áreas de deposição de rejeitos, áreas 

de estocagem, áreas de armazenamento de combustíveis, áreas de beneficiamento 

entre outras representações. 

Outra ação relacionada à comunicação do risco de grande utilidade no caso 

das jazidas de STM é a realização de estudos específicos por parte da mineradora, 

como da percepção social dos riscos associados à extração da areia silicosa. 

Segundo a FEPAM (2001), nos casos aonde os benefícios sociais e econômicos são 

relevantes, porém, com a ocorrência de riscos a saúde humana, um processo de 

consulta e transmissão de informações claras para a população deve ser 

implantado. Esse processo deve ter como foco, identificar a percepção da população 

sobre as vantagens e desvantagens do empreendimento. 

Segundo a CETESB (2006) e CETESB (2001) existe uma série de 

procedimentos e ações corretivas que devem ser implantadas, caso o risco seja 

superior aos limites estabelecidos e ocorra uma intensa rejeição por parte da 

população. Alguns procedimentos, neste caso, devem ser adotados, vinculados de 

certa forma a comunicação do risco. Um deles é a adoção de metas de remediação 

específicas para cada substância tóxica, identificadas nas áreas possivelmente 

contaminadas ou nas fontes geradoras. As ações efetivas para o alcance das metas 

de remediação passam por uma série de procedimentos tecnológicos e operacionais 

que devem ser acompanhadas por uma comissão multidisciplinar tendo em sua 

composição, representantes indicados pela comunidade. 
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4.6.2. Controle e gestão operacional das lavras. 

 

Os principais tipos de lavras de areia silicosa ou industrial são lavras a céu 

aberto, lavras em leitos de rios, lavras de desmonte e lavras de escavação 

subterrânea. Segundo a norma técnica da CETESB (1990) D7.012, devem ser 

evitados os lançamentos nas cavas de efluentes como matéria orgânica, óleos e 

graxas, efluentes industriais e sanitários entre outros poluentes potenciais da água 

subterrânea. 

A principal aplicação da modelagem realizada para os compostos BTEX foi à 

análise da mobilidade e transporte entre diferentes compartimentos, como o ar, água 

subterrânea e solo residual, neste caso, as ações de prevenção e redução do risco 

passam pelo controle operacional dos combustíveis, evitando assim o derrame no 

solo. As principais ações referem-se à criação de áreas específicas de estocagem, 

com utilização de tanques de armazenamento em material não corrosivo, suspensos 

em terreno impermeável e com sistema de drenagem. Os locais de armazenamento 

devem estar afastados das áreas de lavra e da população. Em relação às lavras, as 

áreas de estocagem devem estar afastadas em torno de 20 metros (CETESB, 

1990). 

Os procedimentos de abastecimento das retroescavadeiras devem ser 

realizados nas áreas de estocagem de combustível e nunca diretamente nas lavras, 

assim como a limpeza. Todas as máquinas, equipamentos e veículos devem ser 

lavados em locais apropriados, com sistema de destinação para bacias de 

decantação do efluente líquido. No item 4.2.4 da norma D7.012 da CETESB (1990) 

estabelece que toda mineração realizada por escavação deve possuir em sua 

estrutura um sistema de tratamento e disposição de efluentes líquidos industriais e 

sanitários, caixas cimentadas para coleta de água com óleo, graxas e combustíveis, 

e por fim, canaletas de condução de águas pluviais para bacias de decantação. 

As vias que apresentaram maior probabilidade de risco toxicológico por BTEX 

foram as vias de ingestão e contato dérmico com o solo superficial, seguido das vias 

de ingestão e contato dérmico com a água subterrânea e superficial. Em relação à 

segunda forma de ingresso, após a implantação de um sistema adequado de 

tratamento e distribuição da água, o empreendimento minerador deve instalar um 

sistema de monitoramento da qualidade da água em seus pontos de saída, ou seja, 

nas torneiras e chuveiros das residências, além de promover projetos educacionais 
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de uso racional e sustentável da água, considerando que haverá uma elevação do 

consumo causada pelo próprio empreendimento. Outra ação de impacto seria coibir 

o uso de fontes superficiais de água para lavagem de roupas e carros, como se 

observou na comunidade de STM durante as visitas de campo, principalmente no 

córrego da jazida Água Boa. 

As ações de prevenção e redução do risco associado à ingestão e contato 

dérmico com o solo superficial, são direcionadas para receptores ocupacionais, ou 

seja, o risco é mais relevante para parte da população que trabalhará na mineração, 

neste caso, é imprescindível o uso de equipamentos de segurança, como óculos, 

máscaras, luvas e botas, evitando a exposição a contaminantes concentrados no 

solo ou no ambiente externo (ar), decorrente dos derrames acidentais de 

combustíveis. 

 

4.6.3. Gestão e controle dos recursos hídricos. 

 

 Os empreendimentos de mineração utilizam a água como insumo 

fundamental para manutenção operacional de suas atividades. As principais ações 

de prevenção de risco que vêm sendo adotadas nas minerações é a reciclagem da 

água utilizada em cerca de 80% do volume utilizado. Em relação aos efluentes 

líquidos contaminados, utilizam-se processos de tratamento retirando os 

contaminantes, a água tratada é novamente utilizada no beneficiamento mineral. 

 Como regra geral, nenhuma cava deve ser criada próximo a fontes 

superficiais de água, principalmente se estas fontes forem utilizadas para consumo 

da população de STM. Na modelagem realizada constatou-se que para a jazida 

Água Boa, as cavas a serem criadas geram perigos críticos, sendo que é nesta 

jazida que a população retira a água para abastecimento das residências. A ação 

mais conservadora, neste caso, seria restringir a extração de areia da jazida Água 

Boa. Restrições cautelares, como investimento por parte da mineradora, na 

instalação de um sistema de tratamento e conservação da fonte superficial, com 

critérios detalhados de preservação do manancial. Considerando que as demais 

jazidas também possuem pequenos córregos em seu entorno, seria mais adequado 

por parte do empreendimento minerador um mapeamento dos mananciais 

superficiais mais relevantes para a comunidade, assim como o mapeamento 

subterrâneo do lençol freático.  
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Os levantamentos poderiam ser consolidados em um relatório de 

conservação dos recursos hídricos da região, com procedimentos claros de 

preservação da água, melhorando também a qualidade da água consumida pela 

população de STM, com instalação de um sistema de tratamento e distribuição 

adequados. Conforme orienta o IBRAM (2013) alguns empreendimentos tem 

adotado como procedimentos de sustentabilidade na utilização dos recursos hídricos 

a identificação e eliminação de resíduos, ações educativas de economia da água, 

planos de monitoramento da vazão, estudos de disponibilidade hídrica prévia e 

implantação de sistemas de reutilização de água. 

 

4.6.4. Zoneamento de áreas críticas. 

 

Algumas intervenções políticas e legais podem ser aplicadas para a proteção 

dos recursos ambientais. A sustentabilidade das minas pode ser garantida através 

de zoneamentos minerais, estabelecendo uma previsão de áreas potenciais de 

exploração que não causem grandes impactos ambientais e que não gerem 

transtornos urbanos para a comunidade. O objetivo das políticas de controle 

ambiental é induzir uma postura menos agressiva dos agentes econômicos na 

exploração dos recursos naturais e seus instrumentos podem ser classificados como 

de regulação direta, instrumentos de regulação mercadológica e instrumentos de 

comunicação (LUSTOSA, et al, 2003). 

O zoneamento de áreas críticas deve ser realizado para reduzir a 

possibilidade de exposição a compostos tóxicos, prioritariamente, deve considerar 

que o povoado de STM fica localizado a 1,5 km da jazida Água Boa e a 6 km da 

jazida Ocorrência Principal. A inserção do povoado no entorno das jazidas não 

favorece o isolamento e proteção necessários a preservação da saúde humana. 

Aspectos ligados a logística de extração e transporte, evidentemente, entrarão em 

conflito com os interesses da população. Outra ação relevante é a criação de um 

limite de proteção ambiental e patrimonial no entorno do distrito e também dos 

principais recursos hídricos da região. A projeção dos limites e raios dessas áreas 

deve ser estabelecida por órgãos como o IBAMA e o IPHAN. Desta forma, o 

zoneamento de áreas críticas, passa inicialmente pelos procedimentos logísticos de 

instalação e transporte da mineradora. Os equipamentos devem ser implantados, 

com vias de acesso exclusivas e afastados de STM.  
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5. CONCLUSÕES 

 

A avaliação do risco toxicológico à saúde humana, considerando aspectos 

integrados de modelagem matemática e simulação numérica através do Hydrus 1D, 

juntamente com a metodologia ACBR da CETESB (2001) e CETESB (2006) permitiu 

estimar as concentrações de exposição e a probabilidade de ocorrência de efeitos 

adversos a saúde humana por BTEX.  

A utilização do Hydrus 1D, na modelagem de contaminação de solo por COV, 

permitiu a mensuração unidimensional das concentrações. Foi necessário definir as 

propriedades físicas e hidráulicas específicas do solo, como também adaptar e 

aplicar outras formulações para quantificar as concentrações finais de exposição, ou 

seja, concentrações iniciais obtidas pelo modelo Hydrus 1D foram recalculadas 

considerando os processos de atenuação natural de volatilização e lixiviação. Os 

fatores de atenuação natural de nível 1, como o fator de volatilização e lixiviação, 

conforme estabelece a metodologia da CETESB (2006), possibilitaram a estimação 

mais precisa das concentrações reais de exposição. O código computacional Hydrus 

1D permitiu prever as concentrações iniciais médias em dimensões singulares (solo 

e/ou água), sendo que as concentrações de transferência entre as fases foram 

obtidas através de cálculos utilizando as equações de atenuação natural (NAF), 

principalmente com relação à fase vapor e a fase lixiviada dos contaminantes.  

A utilização do Hydrus 1D possibilitou a realização de cálculos de 

concentrações próximos a realidade, considerando os efeitos cíclicos e variáveis da 

atmosfera, como também a complexidade estrutural (física e química) dos 

compostos BTEX e do ambiente subterrâneo como um todo. Apesar de seu 

processo de simulação ser apenas unidimensional, isto é, fluxo verticalizado de 

concentrações, sua aplicabilidade foi adequada em solos arenosos de média 

porosidade. No entanto, fica evidente que sua utilização em processos de avaliação 

de risco, principalmente nos processos mais amplos de avaliação, com múltiplos 

componentes de contaminação, a análise e estimação das concentrações de 

exposição torna-se complexa. É necessário, portanto, a utilização de cálculos 

paralelos para definição de cenários de contaminação não simulados, como as 

concentrações volatilizadas das camadas do solo e da água para ambientes abertos 

e fechados. 
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 No caso dos compostos orgânicos BTEX é imprescindível não só o calculo 

das concentrações em fluxo verticalizado e unidimensional (fase livre dos compostos 

BTEX) como também a simulação horizontal de espalhamento e todo o processo de 

dissolução e adsorção ao solo. Esses parâmetros podem ser medidos com versões 

mais avançadas do modelo numérico, como o Hydrus 2D/3D, que possuem a 

capacidade de projeção de plumas de contaminação, sendo de extrema relevância 

para a clara definição das concentrações por fase de infiltração, ou seja, fase livre, 

fase dissolvida, fase adsorvida, fase residual e fase vapor, todo esse processo ficará 

para estudos posteriores de aprofundamento do problema. 

 Em relação aos parâmetros utilizados como entrada, vinculados ao fluxo de 

água no solo, aos parâmetros de reação do soluto e as variáveis de contorno, como 

os padrões atmosféricos, verificou-se o alto custo na elaboração de todos os ensaios 

laboratoriais e monitoramentos de campo que seriam necessários, ficando evidente 

que o caminho mais rápido e eficiente nas simulações numéricas de concentrações, 

principalmente no caso de estudos de prevenção e predição, é mais coerente a 

utilização de banco de dados já referenciados por agencias reconhecidas como a 

CETESB e U.S. EPA, porém, em relação à caracterização do ambiente de 

contaminação (solo, água e ar) é necessária uma abordagem experimental mais 

objetiva, com a inserção física, química e estrutural do ambiente, pois o Hydrus 1D é 

extremamente sensível ao tipo de ambiente de contaminação.  

Portanto, após a aplicação dos fatores de atenuação natural (NAF), foi 

possível estimar as concentrações finais de exposição aos compostos BTEX no ar, 

na água e no solo. A dinâmica de transferência das concentrações foi estabelecida 

de forma mais detalhada a partir da aplicação dos NAF, permitindo assim, a 

quantificação da probabilidade de risco toxicológico carcinogênico e a estimação do 

quociente de risco não carcinogênico, para cada cenário e via de ingresso do BTEX. 

A adaptação efetuada na metodologia ACBR utilizada pela CETESB, permitiu a 

análise do risco de forma dinâmica, sendo possível estimar a evolução gradual do 

risco, traçando de forma objetiva sua tendência de crescimento.  

A adaptação realizada para o calculo das doses de ingresso conforme as 

concentrações de exposição médias vinculadas a cada tempo específico, como 

também a definição do modelo de entrada mais crítico para a predição do risco 

(parâmetros específicos do solo medidos em SSCBD, CTR e COPPE) transformam 

os processos estáticos de avaliação de risco em processos dinâmicos de predição e 
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prevenção do risco, permitindo a tomada de decisões antecipadas em casos de 

acidentes ambientais. 

Os resultados da avaliação do risco toxicológico obtidos no presente trabalho 

sugerem a necessidade do planejamento de processos subsequentes de 

remediação, pois os riscos toxicológicos para o benzeno e etilbenzeno, alcançaram 

valores acima dos limites de referência, principalmente para as vias de ingestão oral 

e contato dérmico com a água e solo contaminados. Assim sendo, a partir da 

determinação do limite máximo aceitável, para ambos os contaminantes, nas 

referidas fontes, é possível atribuir metas de prevenção para as vias citadas. Após a 

definição das metas de prevenção, a orientação da CETESB (2006) é a imediata 

aplicação do monitoramento dos níveis de concentração dos contaminantes na fonte 

de água e o tratamento nos pontos de consumo. Na existência da contaminação, é 

preciso notificar a empresa responsável e os órgãos fiscalizadores para o 

mapeamento da área total contaminada e posterior delimitação de uma área crítica 

de mitigação. O objetivo é a aplicação de técnicas de remediação aplicadas a cada 

tipo de contaminante, visando à eliminação das concentrações e a redução da 

probabilidade de risco toxicológico (CETESB, 2001). Por fim, após os processos de 

mitigação, deve-se realizar uma nova avaliação de risco toxicológico, analisando os 

efeitos adversos carcinogênicos e não carcinogênicos, para verificação do alcance 

das metas de remediação prevista para cada composto.  

O presente estudo caracterizou-se por utilizar modelos numéricos para a 

compreensão do processo de infiltração e estimação das concentrações em 

diferentes compartimentos do solo de forma preditiva e dinâmica, subsidiando a 

avaliação do risco. Salienta-se que usualmente os processos de avaliação de risco 

são aplicados em áreas já contaminadas, neste caso, há uma intensa necessidade 

de dados reais de monitoramento de campo. Neste estudo, o enfoque foi à 

adaptação e melhoria da metodologia de quantificação do risco toxicológico utilizada 

pela CETESB (2001), com ênfase na prevenção, sendo aplicável em possíveis áreas 

com potencial de poluição por COV. Resultando assim, em um método que 

possibilita a observação de informações e a tomada de decisões para minimização 

dos efeitos adversos a saúde humana, de forma preventiva, sendo aplicável a 

qualquer tipo de contaminante orgânico em diferentes estruturas de solo. 
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ANEXO I 
 

RESULTADO DOS ENSAIOS LABORATORIAIS DE CARACTERIZAÇÃO DO 
SOLO REALIZADOS NA COPPE/UFRJ (NBR 6520/1995 E NBR 7181/1984) 
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PLANILHA 1 
 

 Análises com amostras na profundidade 30 cm: 
 

COPPE / UFRJ – LABORATÓRIO DE GEOTECNIA 

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO 

Amostra: F1 + F2 Prof.:  

Local:  

Aluno(a): Ademir Santos Operador: Ademir/Luizão Visto:  Data: 2/10/2012 

 

Umidade Higroscópica Densidade Real dos Grãos 

Cápsula nº 4ª   Temperatura (ºC) 22 

Amostra total úmida 
(g) 498,80 

Peso Cápsula 
(g) 13,89   Picnômetro nº A B C 

Retida acumulada nº 
10 (g) 0,00 

Cápsula e solo 
úmido (g) 47,38   Picnômetro (g) 60,47 60,69 64,75 

Passando nº 10 
úmida (g) 498,80 

Cápsula e solo 
seco (g) 47,28   Pic + Solo Seco (g) 81,29 81,70 116,97 

Passando nº 10 seca 
(g) 497,31 Água (g) 0,10   Pic + Água (g) 162,14 166,21 324,36 

Água (g) 1,49 Solo seco (g) 33,39   Pic + Solo + Água (g) 174,93 179,12 356,43 

Amostra total seca 
(g) 497,31 

Umidade 
higroscópica 
(%) 0,30   Solo Seco (g) 20,82 21,01 52,22 

   Média h (%) 0,299 Fator de Correção (K) 0,9978 

OBS.: 
 

Fc = 
100/(100+w) 0,9970 Densidade Real (Gs) 2,587 2,588 2,586 

  Média 2,587 

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL 

Peneira nº 
Material retido % que passa da 

amostra total Peneira (mm) 
Peso acumulado (g) % amostra total % acumulada 

1 1/2 pol 0,00 0,00 0,00 100,00 38,1 

1 pol 0,00 0,00 0,00 100,00 25,4 

¾ pol 0,00 0,00 0,00 100,00 19,1 

3/8 pol 0,00 0,00 0,00 100,00 9,5 

Nº 4 0,00 0,00 0,00 100,00 4,8 

Nº 8 0,00 0,00 0,00 100,00 2,36 

Nº 10 0,00 0,00 0,00 100,00 2,0 

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL 

Amostra 
parcial 
úmida (g):  120,30  Amostra parcial seca (g): 119,94 

Peneira nº 
Material retido % passa 

amost. parc. 
% passa amost. 

Total 
Peneira 
(mm) Peso acumulado (g) % amostra parcial % acumulada 

20 0 0,00 0,00 100,00 100,00 0,85 

30 0,55 0,46 0,46 99,54 99,54 0,60 

40 3,69 2,62 3,08 96,92 96,92 0,42 

60 18,11 12,02 15,10 84,90 84,90 0,25 

100 56,83 32,28 47,38 52,62 52,62 0,15 

200 96,05 32,70 80,08 19,92 19,92 0,074 
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SEDIMENTAÇÃO 

Massa específica real ( g/cm3): 2,587 

 
Densímetro Nº COPPE 1 

Seção da proveta (cm2): 27,94 

Data Tempo 
(min) 

Leitura do 
Densímetro 

Temperatura 
ºC 

Leitura em 
Meio 

Dispersor 

Leitura 
Corrigida 

Viscosida 
(g.s/cm2) 

Altura de 
queda(cm) Diâmetro (mm) 

% 
amost. 
total 

 0,5 1,0100 22 1,0020 0,0080 9,80E-06 13,51 0,0708 10,85 

 1 1,0055 22 1,0020 0,0035 9,80E-06 14,40 0,0517 4,75 

 2 1,0030 22 1,0020 0,0010 9,80E-06 14,89 0,0372 1,36 

 5 1,0010 22 1,0020 -0,0010 9,80E-06 17,25 0,0253 1,00 

 10 1,0003 22 1,0020 -0,0017 9,80E-06 17,39 0,0180 0,84 

 20 1,0000 22 1,0000 0,0000 9,80E-06 17,45 0,0127 0,60 

 40 1,0000 22 1,0000 0,0000 9,80E-06 17,45 0,0090 0,00 

 80 1,0000 22 1,0000 0,0000 9,80E-06 17,45 0,0064 0,00 

 240 1,0000 22 1,0000 0,0000 9,80E-06 17,45 0,0037 0,00 

 1440 1,0000 22 1,0000 0,0000 9,80E-06 17,45 0,0015 0,00 
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PLANILHA 2 
 

COPPE / UFRJ - LABORATÓRIO DE GEOTECNIA 

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO 
 

Amostra: F3 + F4 Prof.:  

Local:  

Aluno(a): Ademir Santos Operador: Ademir/Luizão Visto:  Data: 2/10/2012 

 

Umidade Higroscópica Densidade Real dos Grãos 

Cápsula nº 1   Temperatura (ºC) 22 
Amostra total úmida 

(g) 462,20 
Peso Cápsula 
(g) 13,73   Picnômetro nº D E F 

Retida acumulada nº 
10 (g) 0,00 

Cápsula e solo 
úmido (g) 47,22   Picnômetro (g) 57,81 60,62 60,48 

Passando nº 10 
úmida (g) 462,20 

Cápsula e solo 
seco (g) 47,07   Pic + Solo Seco (g) 78,51 81,29 80,93 

Passando nº 10 seca 
(g) 460,13 Água (g) 0,15   Pic + Água (g) 161,37 160,02 161,12 

Água (g) 2,07 Solo seco (g) 33,34   Pic + Solo + Água (g) 174,02 172,65 173,61 

Amostra total seca 
(g) 460,13 

Umidade 
higroscópica 
(%) 0,45   Solo Seco (g) 20,70 20,67 20,45 

   Média h (%) 0,450 Fator de Correção (K) 0,9978 

OBS.: 
 

Fc = 
100/(100+w) 0,9955 Densidade Real (Gs) 2,566 2,565 2,563 

  Média 2,565 

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL 

Peneira nº 
Material retido % que passa da 

amostra total Peneira (mm) 
Peso acumulado (g) % amostra total % acumulada 

1 1/2 pol 0,00 0,00 0,00 100,00 38,1 

1 pol 0,00 0,00 0,00 100,00 25,4 

¾ pol 0,00 0,00 0,00 100,00 19,1 

3/8 pol 0,00 0,00 0,00 100,00 9,5 

Nº 4 0,00 0,00 0,00 100,00 4,8 

Nº 8 0,00 0,00 0,00 100,00 2,36 

Nº 10 0,00 0,00 0,00 100,00 2,0 

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL 
Amostra 
parcial 
úmida (g):  120,00  Amostra parcial seca (g): 119,46 

Peneira nº 
Material retido % passa 

amost. parc. 
% passa amost. 

Total 
Peneira 
(mm) Peso acumulado (g) % amostra parcial % acumulada 

20 0,06 0,05 0,05 99,95 99,95 0,85 

30 0,5 0,37 0,42 99,58 99,58 0,60 

40 3,25 2,30 2,72 97,28 97,28 0,42 

60 14,89 9,74 12,46 87,54 87,54 0,25 

100 51,32 30,49 42,96 57,04 57,04 0,15 

200 90,3 32,63 75,59 24,41 24,41 0,074 
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SEDIMENTAÇÃO 

Massa específica real ( g/cm3): 2,565 

 
Densímetro Nº COPPE 1 

Seção da proveta (cm2): 27,91 

Data Tempo 
(min) 

Leitura do 
Densímetro 

Temperatura 
ºC 

Leitura em 
Meio Dispersor 

Leitura 
Corrigida 

Viscosida 
(g.s/cm2) 

Altura de 
queda(cm) Diâmetro (mm) 

% 
amost. 
total 

 0,5 1,0155 22 1,0020 0,0135 9,80E-06 12,42 0,0684 18,49 

 1 1,0103 22 1,0020 0,0083 9,80E-06 13,45 0,0503 11,37 

 2 1,0068 22 1,0020 0,0048 9,80E-06 14,14 0,0365 6,57 

 5 1,0040 22 1,0020 0,0020 9,80E-06 16,66 0,0250 2,74 

 10 1,0025 22 1,0020 0,0005 9,80E-06 16,96 0,0179 0,68 

 20 1,0020 22 1,0020 0,0000 9,80E-06 17,06 0,0127 0,00 

 40 1,0015 22 1,0020 -0,0005 9,80E-06 17,15 0,0090 -0,68 

 80 1,0013 22 1,0020 -0,0007 9,80E-06 17,19 0,0064 -0,96 

 240 1,0010 22 1,0020 -0,0010 9,80E-06 17,25 0,0037 -1,37 

 1440 1,0000 22 1,0000 0,0000 9,80E-06 17,45 0,0015 0,00 
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PLANILHA 3 
 

COPPE / UFRJ - LABORATÓRIO DE GEOTECNIA 

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO 
 

Amostra: F5 + F6 Prof.:  

Local:  

Aluno(a): Ademir Santos Operador: Ademir/Luizão Visto:  Data: 2/10/2012 

 

Umidade Higroscópica Densidade Real dos Grãos 

Cápsula nº L21   Temperatura (ºC) 22 
Amostra total úmida 

(g) 528,70 
Peso Cápsula 
(g) 13,97   Picnômetro nº W Z X 

Retida acumulada nº 
10 (g) 0,00 

Cápsula e solo 
úmido (g) 46,12   Picnômetro (g) 59,18 58,28 56,80 

Passando nº 10 
úmida (g) 528,70 

Cápsula e solo 
seco (g) 46,08   Pic + Solo Seco (g) 79,66 78,86 77,73 

Passando nº 10 seca 
(g) 528,04 Água (g) 0,04   Pic + Água (g) 162,76 161,95 154,57 

Água (g) 0,66 Solo seco (g) 32,11   Pic + Solo + Água (g) 175,49 174,73 167,56 

Amostra total seca 
(g) 528,04 

Umidade 
higroscópica 
(%) 0,12   Solo Seco (g) 20,48 20,58 20,93 

   Média h (%) 0,125 Fator de Correção (K) 0,9978 

OBS.: 
 

Fc = 
100/(100+w) 0,9988 Densidade Real (Gs) 2,637 2,633 2,630 

  Média 2,633 

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL 

Peneira nº 
Material retido % que passa da 

amostra total Peneira (mm) 
Peso acumulado (g) % amostra total % acumulada 

1 1/2 pol 0,00 0,00 0,00 100,00 38,1 

1 pol 0,00 0,00 0,00 100,00 25,4 

¾ pol 0,00 0,00 0,00 100,00 19,1 

3/8 pol 0,00 0,00 0,00 100,00 9,5 

Nº 4 0,00 0,00 0,00 100,00 4,8 

Nº 8 0,00 0,00 0,00 100,00 2,36 

Nº 10 0,00 0,00 0,00 100,00 2,0 

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL 
Amostra 
parcial 
úmida (g):  120,80  Amostra parcial seca (g): 120,65 

Peneira nº 
Material retido % passa 

amost. parc. 
% passa amost. 

Total 
Peneira 
(mm) Peso acumulado (g) % amostra parcial % acumulada 

20 0,07 0,06 0,06 99,94 99,94 0,85 

30 1,16 0,90 0,96 99,04 99,04 0,60 

40 6,28 4,24 5,21 94,79 94,79 0,42 

60 22,88 13,76 18,96 81,04 81,04 0,25 

100 60,92 31,53 50,49 49,51 49,51 0,15 

200 97,8 30,57 81,06 18,94 18,94 0,074 
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SEDIMENTAÇÃO 

Massa específica real ( g/cm3): 2,633 

 
Densímetro Nº COPPE 1 

Seção da proveta (cm2): 27,94 

Data Tempo 
(min) 

Leitura do 
Densímetro 

Temperatura 
ºC 

Leitura em 
Meio Dispersor 

Leitura 
Corrigida 

Viscosida 
(g.s/cm2) 

Altura de 
queda(cm) Diâmetro (mm) 

% 
amost. 
total 

 0,5 1,0130 22 1,0020 0,0110 9,80E-06 12,92 0,0682 14,67 

 1 1,0080 22 1,0020 0,0060 9,80E-06 13,90 0,0501 8,00 

 2 1,0055 22 1,0020 0,0035 9,80E-06 14,40 0,0360 4,67 

 5 1,0038 22 1,0020 0,0018 9,80E-06 16,70 0,0245 2,40 

 10 1,0025 22 1,0020 0,0005 9,80E-06 16,96 0,0175 0,67 

 20 1,0020 22 1,0020 0,0000 9,80E-06 17,06 0,0124 0,00 

 40 1,0020 22 1,0020 0,0000 9,80E-06 17,06 0,0088 0,00 

 80 1,0020 22 1,0020 0,0000 9,80E-06 17,06 0,0062 0,00 

 240 1,0020 22 1,0020 0,0000 9,80E-06 17,06 0,0036 0,00 

 1440 1,0020 22 1,0020 0,0000 9,80E-06 17,06 0,0015 0,00 
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PLANILHA 4 
 

COPPE / UFRJ - LABORATÓRIO DE GEOTECNIA 

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO 
 

Amostra: F7 + F8 Prof.:  

Local:  

Aluno(a): Ademir Santos Operador: Ademir/Luizão Visto:  Data: 2/10/2012 

 

Umidade Higroscópica Densidade Real dos Grãos 

Cápsula nº L9   Temperatura (ºC) 22 
Amostra total úmida 

(g) 527,40 
Peso Cápsula 
(g) 14,34   Picnômetro nº H I J 

Retida acumulada nº 
10 (g) 0,00 

Cápsula e solo 
úmido (g) 47,45   Picnômetro (g) 60,62 57,69 58,27 

Passando nº 10 
úmida (g) 527,40 

Cápsula e solo 
seco (g) 47,40   Pic + Solo Seco (g) 81,34 78,65 79,28 

Passando nº 10 seca 
(g) 526,60 Água (g) 0,05   Pic + Água (g) 163,15 162,53 161,31 

Água (g) 0,80 Solo seco (g) 33,06   Pic + Solo + Água (g) 176,04 175,57 174,38 

Amostra total seca 
(g) 526,60 

Umidade 
higroscópica 
(%) 0,15   Solo Seco (g) 20,72 20,96 21,01 

   Média h (%) 0,151 Fator de Correção (K) 0,9978 

OBS.: 
 

Fc = 
100/(100+w) 0,9985 Densidade Real (Gs) 2,640 2,641 2,640 

  Média 2,640 

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL 

Peneira nº 
Material retido % que passa da 

amostra total Peneira (mm) 
Peso acumulado (g) % amostra total % acumulada 

1 1/2 pol 0,00 0,00 0,00 100,00 38,1 

1 pol 0,00 0,00 0,00 100,00 25,4 

¾ pol 0,00 0,00 0,00 100,00 19,1 

3/8 pol 0,00 0,00 0,00 100,00 9,5 

Nº 4 0,00 0,00 0,00 100,00 4,8 

Nº 8 0,00 0,00 0,00 100,00 2,36 

Nº 10 0,00 0,00 0,00 100,00 2,0 

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL 
Amostra 
parcial 
úmida (g):  120,70  Amostra parcial seca (g): 120,52 

Peneira nº 
Material retido % passa 

amost. parc. 
% passa amost. 

Total 
Peneira 
(mm) Peso acumulado (g) % amostra parcial % acumulada 

20 0,06 0,05 0,05 99,95 99,95 0,85 

30 0,59 0,44 0,49 99,51 99,51 0,60 

40 6,55 4,95 5,43 94,57 94,57 0,42 

60 28,38 18,11 23,55 76,45 76,45 0,25 

100 64,82 30,24 53,78 46,22 46,22 0,15 

200 101,55 30,48 84,26 15,74 15,74 0,074 
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SEDIMENTAÇÃO 

Massa específica real ( g/cm3): 2,640 

 
Densímetro Nº COPPE 1 

Seção da proveta (cm2): 27,72 

Data Tempo 
(min) 

Leitura do 
Densímetro 

Temperatura 
ºC 

Leitura em 
Meio Dispersor 

Leitura 
Corrigida 

Viscosida 
(g.s/cm2) 

Altura de 
queda(cm) Diâmetro (mm) 

% 
amost. 
total 

 0,5 1,0090 22 1,0020 0,0070 9,80E-06 13,71 0,0701 9,33 

 1 1,0050 22 1,0020 0,0030 9,80E-06 14,49 0,0510 4,00 

 2 1,0035 22 1,0020 0,0015 9,80E-06 14,79 0,0364 2,00 

 5 1,0028 22 1,0020 0,0008 9,80E-06 16,90 0,0246 1,07 

 10 1,0028 22 1,0020 0,0008 9,80E-06 16,90 0,0174 1,07 

 20 1,0028 22 1,0020 0,0008 9,80E-06 16,90 0,0123 1,07 

 40 1,0028 22 1,0020 0,0008 9,80E-06 16,90 0,0087 1,07 

 80 1,0000 22 1,0000 0,0000 9,80E-06 17,45 0,0063 0,00 

 240 1,0000 22 1,0000 0,0000 9,80E-06 17,45 0,0036 0,00 

 1440 1,0000 22 1,0000 0,0000 9,80E-06 17,45 0,0015 0,00 
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PLANILHA 5 
 

Análises com amostras na profundidade 150 cm: 

COPPE / UFRJ - LABORATÓRIO DE GEOTECNIA 

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO 
 

Amostra: F1 + F2(2) Prof.: 1,50 m 

Local:  

Aluno(a): Ademir Santos Operador: Luizão Visto:  Data: 10/12/2012 

 

Umidade Higroscópica Densidade Real dos Grãos 

Cápsula nº 626 712 643 Temperatura (ºC) 22 
Amostra total úmida 

(g) 549,20 
Peso Cápsula 
(g) 13,48 12,51 13,54 Picnômetro nº F H J 

Retida acumulada nº 
10 (g) 19,19 

Cápsula e solo 
úmido (g) 59,68 59,19 41,15 Picnômetro (g) 84,75 87,39 56,81 

Passando nº 10 
úmida (g) 530,01 

Cápsula e solo 
seco (g) 59,67 59,17 41,13 Pic + Solo Seco (g) 137,07 138,83 78,00 

Passando nº 10 seca 
(g) 529,77 Água (g) 0,01 0,02 0,02 Pic + Água (g) 334,56 348,94 155,80 

Água (g) 0,24 Solo seco (g) 46,19 46,66 27,59 Pic + Solo + Água (g) 367,16 381,00 169,01 

Amostra total seca 
(g) 529,77 

Umidade 
higroscópica 
(%) 0,02 0,04 0,07 Solo Seco (g) 52,32 51,44 21,19 

   Média h (%) 0,046 Fator de Correção (K) 0,9978 

OBS.: 
 

Fc = 
100/(100+w) 0,9995 Densidade Real (Gs) 2,647 2,648 2,650 

  Média 2,648 

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL 

Peneira nº 
Material retido % que passa da 

amostra total Peneira (mm) 
Peso acumulado (g) % amostra total % acumulada 

1 1/2 pol 0,00 0,00 0,00 100,00 38,1 

1 pol 0,00 0,00 0,00 100,00 25,4 

¾ pol 0,00 0,00 0,00 100,00 19,1 

3/8 pol 1,62 0,29 0,29 99,71 9,5 

Nº 4 12,02 1,89 2,19 97,81 4,8 

Nº 8 18,23 1,13 3,32 96,68 2,36 

Nº 10 19,19 0,17 3,49 96,51 2,0 

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL 
Amostra 
parcial 
úmida (g):  122,40  Amostra parcial seca (g): 122,34 

Peneira nº 
Material retido % passa 

amost. parc. 
% passa amost. 

Total 
Peneira 
(mm) Peso acumulado (g) % amostra parcial % acumulada 

20 0,27 0,22 0,22 99,78 96,29 0,85 

30 0,71 0,36 0,58 99,42 95,95 0,60 

40 2,93 1,81 2,39 97,61 94,19 0,42 

60 20,45 14,32 16,72 83,28 80,37 0,25 

100 44,38 19,56 36,27 63,73 61,50 0,15 

200 72,09 22,65 58,92 41,08 39,64 0,074 
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SEDIMENTAÇÃO 

Massa específica real ( g/cm3): 2,648 

 
Densímetro Nº COPPE 1 

Seção da proveta (cm2): 27,04 

Data Tempo 
(min) 

Leitura do 
Densímetro 

Temperatura 
ºC 

Leitura em 
Meio 

Dispersor 

Leitura 
Corrigida 

Viscosida 
(g.s/cm2) 

Altura de 
queda(cm) Diâmetro (mm) 

% 
amost. 
total 

 0,5 1,0150 26 1,0013 0,0137 8,92E-06 12,52 0,0638 17,36 

 1 1,0100 26 1,0013 0,0087 8,92E-06 13,51 0,0468 11,03 

 2 1,0065 26 1,0013 0,0052 8,92E-06 14,20 0,0340 6,60 

 5 1,0050 26 1,0013 0,0037 8,92E-06 16,46 0,0231 4,71 

 10 1,0040 26 1,0013 0,0027 8,92E-06 16,66 0,0165 3,44 

 20 1,0030 26 1,0013 0,0017 8,92E-06 16,86 0,0117 2,18 

 40 1,0025 26 1,0013 0,0012 8,92E-06 16,96 0,0083 1,54 

 80 1,0020 26 1,0013 0,0007 8,92E-06 17,06 0,0059 0,91 

 240 1,0020 26 1,0013 0,0007 8,92E-06 17,06 0,0034 0,91 

 1440 1,0020 26 1,0013 0,0007 8,92E-06 17,06 0,0014 0,91 
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PLANILHA 6 
 

COPPE / UFRJ - LABORATÓRIO DE GEOTECNIA 

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO 
 

Amostra: F3 + F4 (2) Prof.: 1,50 m 

Local:  

Aluno(a): Ademir Santos Operador: Luizão Visto:  Data: 10/12/2012 

 

Umidade Higroscópica Densidade Real dos Grãos 

Cápsula nº 648 601 866 Temperatura (ºC) 22 
Amostra total úmida 

(g) 495,80 
Peso Cápsula 
(g) 12,98 13,46 13,10 Picnômetro nº A C E 

Retida acumulada nº 
10 (g) 2,81 

Cápsula e solo 
úmido (g) 53,08 43,79 58,14 Picnômetro (g) 69,36 65,63 60,64 

Passando nº 10 
úmida (g) 492,99 

Cápsula e solo 
seco (g) 53,06 43,78 58,12 Pic + Solo Seco (g) 121,27 116,13 81,57 

Passando nº 10 seca 
(g) 492,78 Água (g) 0,02 0,01 0,02 Pic + Água (g) 328,98 324,91 163,86 

Água (g) 0,21 Solo seco (g) 40,08 30,32 45,02 Pic + Solo + Água (g) 361,36 356,39 176,92 

Amostra total seca 
(g) 492,78 

Umidade 
higroscópica 
(%) 0,05 0,03 0,04 Solo Seco (g) 51,91 50,50 20,93 

   Média h (%) 0,042 Fator de Correção (K) 0,9978 

OBS.: 
 

Fc = 
100/(100+w) 0,9996 Densidade Real (Gs) 2,652 2,649 2,654 

  Média 2,652 

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL 

Peneira nº 
Material retido % que passa da 

amostra total Peneira (mm) 
Peso acumulado (g) % amostra total % acumulada 

1 1/2 pol 0,00 0,00 0,00 100,00 38,1 

1 pol 0,00 0,00 0,00 100,00 25,4 

¾ pol 0,00 0,00 0,00 100,00 19,1 

3/8 pol 0,00 0,00 0,00 100,00 9,5 

Nº 4 1,52 0,31 0,31 99,69 4,8 

Nº 8 2,48 0,19 0,50 99,50 2,36 

Nº 10 2,81 0,07 0,57 99,43 2,0 

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL 
Amostra 
parcial 
úmida (g):  120,00  Amostra parcial seca (g): 119,95 

Peneira nº 
Material retido % passa 

amost. parc. 
% passa amost. 

Total 
Peneira 
(mm) Peso acumulado (g) % amostra parcial % acumulada 

20 0,61 0,51 0,51 99,49 98,93 0,85 

30 1,48 0,73 1,23 98,77 98,21 0,60 

40 6,4 4,10 5,34 94,66 94,13 0,42 

60 24,61 15,18 20,52 79,48 79,03 0,25 

100 62,89 31,91 52,43 47,57 47,30 0,15 

200 99,96 30,90 83,34 16,66 16,57 0,074 
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SEDIMENTAÇÃO 

Massa específica real ( g/cm3): 2,652 

 
Densímetro Nº COPPE 1 

Seção da proveta (cm2): 27,91 

Data Tempo 
(min) 

Leitura do 
Densímetro 

Temperatura 
ºC 

Leitura em 
Meio 

Dispersor 

Leitura 
Corrigida 

Viscosida 
(g.s/cm2) 

Altura de 
queda(cm) Diâmetro (mm) 

% 
amost. 
total 

 0,5 1,0130 26 1,0013 0,0117 8,92E-06 12,92 0,0647 15,57 

 1 1,0080 26 1,0013 0,0067 8,92E-06 13,90 0,0475 8,93 

 2 1,0053 26 1,0013 0,0040 8,92E-06 14,44 0,0342 5,34 

 5 1,0038 26 1,0013 0,0025 8,92E-06 16,70 0,0233 3,35 

 10 1,0030 26 1,0013 0,0017 8,92E-06 16,86 0,0165 2,28 

 20 1,0028 26 1,0013 0,0015 8,92E-06 16,90 0,0117 2,02 

 40 1,0023 26 1,0013 0,0010 8,92E-06 17,00 0,0083 1,36 

 80 1,0020 26 1,0013 0,0007 8,92E-06 17,06 0,0059 0,96 

 240 1,0020 26 1,0013 0,0007 8,92E-06 17,06 0,0034 0,96 

 1440 1,0020 26 1,0013 0,0007 8,92E-06 17,06 0,0014 0,96 
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PLANILHA 7 
COPPE / UFRJ - LABORATÓRIO DE GEOTECNIA 

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO 
 

Amostra: F5 + F6 Prof.: 1,50 m 

Local:  

Aluno(a): Ademir Santos Operador: Luizão Visto:  Data: 10/12/2012 

 

Umidade Higroscópica Densidade Real dos Grãos 

Cápsula nº 710 685 573 Temperatura (ºC) 22 
Amostra total úmida 

(g) 654,20 
Peso Cápsula 
(g) 13,06 12,97 13,04 Picnômetro nº K T M 

Retida acumulada nº 
10 (g) 25,56 

Cápsula e solo 
úmido (g) 55,37 61,53 50,22 Picnômetro (g) 75,54 74,43 60,70 

Passando nº 10 
úmida (g) 628,64 

Cápsula e solo 
seco (g) 55,36 61,52 50,21 Pic + Solo Seco (g) 125,72 126,16 81,08 

Passando nº 10 seca 
(g) 628,49 Água (g) 0,01 0,01 0,01 Pic + Água (g) 330,31 323,22 166,17 

Água (g) 0,15 Solo seco (g) 42,30 48,55 37,17 Pic + Solo + Água (g) 361,55 355,44 178,86 

Amostra total seca 
(g) 628,49 

Umidade 
higroscópica 
(%) 0,02 0,02 0,03 Solo Seco (g) 50,18 51,73 20,38 

   Média h (%) 0,024 Fator de Correção (K) 0,9978 

OBS.: 
 

Fc = 
100/(100+w) 0,9998 Densidade Real (Gs) 2,644 2,646 2,644 

  Média 2,645 

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL 

Peneira nº 
Material retido % que passa da 

amostra total Peneira (mm) 
Peso acumulado (g) % amostra total % acumulada 

1 1/2 pol 0,00 0,00 0,00 100,00 38,1 

1 pol 0,00 0,00 0,00 100,00 25,4 

¾ pol 0,00 0,00 0,00 100,00 19,1 

3/8 pol 6,59 1,01 1,01 98,99 9,5 

Nº 4 16,64 1,54 2,54 97,46 4,8 

Nº 8 24,09 1,14 3,68 96,32 2,36 

Nº 10 25,56 0,22 3,91 96,09 2,0 

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL 
Amostra 
parcial 
úmida (g):  119,00  Amostra parcial seca (g): 118,97 

Peneira nº 
Material retido % passa 

amost. parc. 
% passa amost. 

Total 
Peneira 
(mm) Peso acumulado (g) % amostra parcial % acumulada 

20 0,71 0,60 0,60 99,40 95,52 0,85 

30 1,01 0,25 0,85 99,15 95,28 0,60 

40 2,63 1,36 2,21 97,79 93,97 0,42 

60 13,47 9,11 11,32 88,68 85,21 0,25 

100 39,56 21,93 33,25 66,75 64,14 0,15 

200 62,93 19,64 52,89 47,11 45,26 0,074 
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SEDIMENTAÇÃO 

Massa específica real ( g/cm3): 2,645 

 
Densímetro Nº COPPE 1 

Seção da proveta (cm2): 27,97 

Data Tempo 
(min) 

Leitura do 
Densímetro 

Temperatura 
ºC 

Leitura em 
Meio 

Dispersor 

Leitura 
Corrigida 

Viscosida 
(g.s/cm2) 

Altura de 
queda(cm) Diâmetro (mm) 

% 
amost. 
total 

 0,5 1,0100 26 1,0013 0,0087 8,92E-06 13,51 0,0663 11,31 

 1 1,0075 26 1,0013 0,0062 8,92E-06 14,00 0,0478 8,06 

 2 1,0050 26 1,0013 0,0037 8,92E-06 14,49 0,0344 4,82 

 5 1,0040 26 1,0013 0,0027 8,92E-06 16,66 0,0233 3,53 

 10 1,0030 26 1,0013 0,0017 8,92E-06 16,86 0,0166 2,23 

 20 1,0030 26 1,0013 0,0017 8,92E-06 16,86 0,0117 2,23 

 40 1,0025 26 1,0013 0,0012 8,92E-06 16,96 0,0083 1,58 

 80 1,0025 26 1,0013 0,0012 8,92E-06 16,96 0,0059 1,58 

 240 1,0023 26 1,0013 0,0010 8,92E-06 17,00 0,0034 1,32 

 1440 1,0020 26 1,0013 0,0007 8,92E-06 17,06 0,0014 0,93 
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PLANILHA 8 
 

COPPE / UFRJ - LABORATÓRIO DE GEOTECNIA 

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO 
 

Amostra: F7 + F8 (2) Prof.: 1,50 m 

Local:  

Aluno(a): Ademir Santos Operador: Luizão   Data: 10/12/2012 

 

Umidade Higroscópica Densidade Real dos Grãos 

Cápsula nº 879 665 98 Temperatura (ºC) 22 
Amostra total úmida 

(g) 708,90 
Peso Cápsula 
(g) 14,97 12,67 13,40 Picnômetro nº J L O 

Retida acumulada nº 
10 (g) 12,80 

Cápsula e solo 
úmido (g) 56,23 63,05 64,31 Picnômetro (g) 74,29 78,93 71,98 

Passando nº 10 
úmida (g) 696,10 

Cápsula e solo 
seco (g) 56,21 63,03 64,29 Pic + Solo Seco (g) 126,56 129,88 124,32 

Passando nº 10 seca 
(g) 695,80 Água (g) 0,02 0,02 0,02 Pic + Água (g) 333,98 324,27 312,00 

Água (g) 0,30 Solo seco (g) 41,24 50,36 50,89 Pic + Solo + Água (g) 366,50 355,96 344,53 

Amostra total seca 
(g) 695,80 

Umidade 
higroscópica 
(%) 0,05 0,04 0,04 Solo Seco (g) 52,27 50,95 52,34 

   Média h (%) 0,043 Fator de Correção (K) 0,9978 

OBS.: 
 

Fc = 
100/(100+w) 0,9996 Densidade Real (Gs) 2,641 2,640 2,636 

  Média 2,639 

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA TOTAL 

Peneira nº 
Material retido % que passa da 

amostra total Peneira (mm) 
Peso acumulado (g) % amostra total % acumulada 

1 1/2 pol 0,00 0,00 0,00 100,00 38,1 

1 pol 0,00 0,00 0,00 100,00 25,4 

¾ pol 0,00 0,00 0,00 100,00 19,1 

3/8 pol 0,16 0,02 0,02 99,98 9,5 

Nº 4 2,17 0,28 0,31 99,69 4,8 

Nº 8 8,34 0,87 1,18 98,82 2,36 

Nº 10 12,80 0,63 1,81 98,19 2,0 

PENEIRAMENTO DA AMOSTRA PARCIAL 
Amostra 
parcial 
úmida (g):  119,00  Amostra parcial seca (g): 118,95 

Peneira nº 
Material retido % passa 

amost. parc. 
% passa amost. 

Total 
Peneira 
(mm) Peso acumulado (g) % amostra parcial % acumulada 

20 0,07 0,06 0,06 99,94 98,14 0,85 

30 0,56 0,41 0,47 99,53 97,73 0,60 

40 3,14 2,17 2,64 97,36 95,60 0,42 

60 16,78 11,47 14,11 85,89 84,34 0,25 

100 58,9 35,41 49,52 50,48 49,57 0,15 

200 102,9 36,99 86,51 13,49 13,25 0,074 
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SEDIMENTAÇÃO 

Massa específica real ( g/cm3): 2,639 

 
Densímetro Nº COPPE 1 

Seção da proveta (cm2): 27,97 

Data Tempo 
(min) 

Leitura do 
Densímetro 

Temperatura 
ºC 

Leitura em 
Meio 

Dispersor 

Leitura 
Corrigida 

Viscosida 
(g.s/cm2) 

Altura de 
queda(cm) Diâmetro (mm) 

% 
amost. 
total 

 0,5 1,0145 26 1,0013 0,0132 8,92E-06 12,62 0,0642 17,54 

 1 1,0090 26 1,0013 0,0077 8,92E-06 13,71 0,0473 10,24 

 2 1,0060 26 1,0013 0,0047 8,92E-06 14,30 0,0342 6,26 

 5 1,0055 26 1,0013 0,0042 8,92E-06 16,37 0,0231 5,60 

 10 1,0050 26 1,0013 0,0037 8,92E-06 16,46 0,0164 4,94 

 20 1,0043 26 1,0013 0,0030 8,92E-06 16,60 0,0116 4,01 

 40 1,0033 26 1,0013 0,0020 8,92E-06 16,80 0,0083 2,68 

 80 1,0025 26 1,0013 0,0012 8,92E-06 16,96 0,0059 1,62 

 240 1,0023 26 1,0013 0,0010 8,92E-06 17,00 0,0034 1,35 

 1440 1,0015 26 1,0013 0,0002 8,92E-06 17,15 0,0014 0,29 
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PLANILHA 9 
 

Permeabilidade em carga constante. 

ENSAIO DE PERMEABILIDADE - CARGA CONSTANTE 

Amostra : AREIA  ( F1 / F2 ) Prof.:   Operador: sergio 

Local :   Data : 27/11/2012 

Características do Solo 

  

Características do Corpo de Prova 

Tara + Solo Seco PTS ( g) 7176.10 Diâmetro  cm  7.68 

Tara T. ( g ) 5872.00 Área A ( cm
2
 ) 46.32 

Solo Seco ws ( g ) 1304.10 Alt. Inicial L ( cm ) 18.52 

Dens. R. Grãos Gs   Vol. Inicial V ( cm
3
 ) 857.93 

Vol. De Sólidos Vs ( cm
3
 )   K20 = VxL1xRt Índ. de Vazios Inic. eo   

Alt. de Sólidos Hs ( cm)             hxAxt P. Esp. Ap. Seco s ( g/cm
3
 ) 1.520 

Distância entre os níveis piezométricos L1 10.00 cm 

OBS.: areia fina  

ENSAIO  1 2 3 

Altura CP ( cm ) L 18.52 18.52 18.52 

L. Piezômetro 1 (cm) h1             

L. Piezômetro 2 (cm) h2             

Perda Carga (h1-h2) 
cm 

H 161.5 161.5 161.5 161.5 161.5 161.5 

Vol. Água Perc. ( cm3 ) V 120.0 160.0 248.0 348.0 250.0 132.0 

Tempo ( s ) T 94.0 132.0 223.0 304.0 225.0 113.0 

Temperatura da Água 
o
C 

T 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 

Fator de Correção Rt 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 

Coef. de 
Permeabilidade 

K20 2.81E-03 2.67E-03 2.45E-03 2.52E-03 2.45E-03 2.57E-03 

20 
o
C ( cm/seg. ) Média 2.74E-03 2.49E-03 2.51E-03 

    Permeabilidade Média ( cm/s ) 2.58E-03     

  

NOTA : 

Rt = Fator de correção para a viscosidade da água a 20 
o
C 

Caso os níveis piezométricos não sejam usados, toma-se L1 = L  e, h é medido desde  

o nível do reservatório de água até o nível inferior da água. 

  

COPPE / UFRJ LABORATÓRIO  DE  GEOTECNIA 

Projeto :   Interessado :   

Referência : TESE fig.: 1 
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PLANILHA 10 

ENSAIO DE PERMEABILIDADE - CARGA CONSTANTE 

Amostra : AREIA  ( F3 / F4 ) Prof.:   Operador: sergio 

Local :   Data : 28/11/2012 

 

Características do Solo 

  

Características do Corpo de Prova 

Tara + Solo Seco PTS ( g) 6904.50 Diâmetro  cm  7.30 

Tara T. ( g ) 5662.00 Área A ( cm
2
 ) 41.85 

Solo Seco ws ( g ) 1242.50 Alt. Inicial L ( cm ) 19.53 

Dens. R. Grãos Gs   Vol. Inicial V ( cm
3
 ) 817.41 

Vol. de Sólidos Vs ( cm
3
 )   K20 = VxL1xRt Índ. de Vazios Inic. eo   

Alt. de Sólidos Hs ( cm)             hxAxt P. Esp. Ap. Seco s ( g/cm
3
 ) 1.520 

Distância entre os níveis piezométricos L1 10.00 cm 

OBS.: areia fina  

ENSAIO  1 2 3 

Altura CP ( cm ) L 19.53 19.53 19.53 

L. Piezômetro 1 (cm) h1             

L. Piezômetro 2 (cm) h2             

Perda Carga (h1-h2) 
cm 

h 161.5 161.5 161.5 161.5 161.5 161.5 

Vol. Água Perc. ( cm3 ) V 246.0 165.0 320.0 130.0 225.0 323.0 

Tempo ( s ) t 312.0 139.0 263.0 107.0 185.0 269.0 

Temperatura da Água 
o
C 

T 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 

Fator de Correção Rt 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 

Coef. de 
Permeabilidade 

K20 2.03E-03 3.05E-03 3.13E-03 3.12E-03 3.13E-03 3.09E-03 

20 
o
C ( cm/seg. ) Média 2.54E-03 3.13E-03 3.11E-03 

    Permeabilidade Média ( cm/s ) 2.92E-03     

  

NOTA : 

Rt = Fator de correção para a viscosidade da água a 20 
o
C 

Caso os níveis piezométricos não sejam usados, toma-se L1 = L  e, h é medido desde  

o nível do reservatório de água até o nível inferior da água. 

  

COPPE / UFRJ LABORATÓRIO  DE  GEOTECNIA 

Projeto :   Interessado :   

Referência : TESE fig.: 2 
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PLANILHA 11 

ENSAIO DE PERMEABILIDADE - CARGA CONSTANTE 

Amostra : AREIA  ( F5 / F6 ) Prof.:   Operador: sergio 

Local :   Data : 29/11/2012 

  

Características do Solo 

  

Características do Corpo de Prova 

Tara + Solo Seco PTS ( g) 6904.50 Diâmetro  cm  7.30 

Tara T. ( g ) 5662.00 Área A ( cm
2
 ) 41.85 

Solo Seco ws ( g ) 1242.50 Alt. Inicial L ( cm ) 19.53 

Dens. R. Grãos Gs   Vol. Inicial V ( cm
3
 ) 817.41 

Vol. de Sólidos Vs ( cm
3
 )   K20 = VxL1xRt Índ. de Vazios Inic. eo   

Alt. de Sólidos Hs ( cm)             hxAxt P. Esp. Ap. Seco s ( g/cm
3
 ) 1.520 

Distância entre os níveis piezométricos L1 10.00 cm 

OBS.: areia fina  

ENSAIO  1 2 3 

Altura CP ( cm ) L 19.53 19.53 19.53 

L. Piezômetro 1 (cm) h1             

L. Piezômetro 2 (cm) h2             

Perda Carga (h1-h2) cm h 161.5 161.5 161.5 161.5 161.5 161.5 

Vol. Água Perc. ( cm3 ) V 150.0 200.0 170.0 310.0 240.0 200.0 

Tempo ( s ) t 83.0 108.0 94.0 163.0 129.0 110.0 

Temperatura da Água 
o
C 

T 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 

Fator de Correção Rt 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 

Coef. de 
Permeabilidade 

K20 4.65E-03 4.76E-03 4.65E-03 4.89E-03 4.78E-03 4.68E-03 

20 
o
C ( cm/seg. ) Média 4.70E-03 4.77E-03 4.73E-03 

    Permeabilidade Média ( cm/s ) 4.73E-03     

  

NOTA : 

Rt = Fator de correção para a viscosidade da água a 20 
o
C 

Caso os níveis piezométricos não sejam usados, toma-se L1 = L  e, h é medido desde  

o nível do reservatório de água até o nível inferior da água. 

  

COPPE / UFRJ LABORATÓRIO  DE  GEOTECNIA 

Projeto :   Interessado :   

Referência : TESE fig.: 3 
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PLANILHA 12 
ENSAIO DE PERMEABILIDADE - CARGA CONSTANTE 

Amostra : AREIA  ( F7 / F8 ) Prof.:   Operador: sergio 

Local :   Data : 27/11/2012 

  

Características do Solo 

  

Características do Corpo de Prova 

Tara + Solo Seco PTS ( g) 7176.10 Diâmetro  cm  7.68 

Tara T. ( g ) 5872.00 Área A ( cm
2
 ) 46.32 

Solo Seco ws ( g ) 1304.10 Alt. Inicial L ( cm ) 18.52 

Dens. R. Grãos Gs   Vol. Inicial V ( cm
3
 ) 857.93 

Vol. de Sólidos Vs ( cm
3
 )   K20 = VxL1xRt Índ. de Vazios Inic. eo   

Alt. de Sólidos Hs ( cm)             hxAxt P. Esp. Ap. Seco s ( g/cm
3
 ) 1.520 

Distância entre os níveis piezométricos L1 10.00 cm 

OBS.: areia fina  

ENSAIO  1 2 3 

Altura CP ( cm ) L 18.52 18.52 18.52 

L. Piezômetro 1 (cm) h1             

L. Piezômetro 2 (cm) h2             

Perda Carga (h1-h2) 
cm 

h 161.5 161.5 161.5 161.5 161.5 161.5 

Vol. Água Perc. ( cm3 ) V 260.0 225.0 250.0 205.0 405.0 225.0 

Tempo ( s ) t 88.0 75.0 84.0 68.0 134.0 87.0 

Temperatura da Água 
o
C 

T 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 

Fator de Correção Rt 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 

Coef. de 
Permeabilidade 

K20 6.51E-03 6.61E-03 6.56E-03 6.64E-03 6.66E-03 5.70E-03 

20 
o
C ( cm/seg. ) Média 6.56E-03 6.60E-03 6.18E-03 

    Permeabilidade Média ( cm/s ) 6.45E-03     

  

NOTA : 

Rt = Fator de correção para a viscosidade da água a 20 
o
C 

Caso os níveis piezométricos não sejam usados, toma-se L1 = L  e, h é medido desde  

o nível do reservatório de água até o nível inferior da água. 

  

COPPE / UFRJ LABORATÓRIO  DE  GEOTECNIA 

Projeto :   Interessado :   

Referência : TESE fig.: 4 
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PLANILHA 13 
 

 Ensaios de Umidade. 
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ANEXO II 
 

RESULTADO DOS ENSAIOS LABORATORIAIS DE CARACTERIZAÇÃO DO 
SOLO REALIZADOS NO CTR/UESC (EMBRAPA, 1997 e KLUTE e DIRKSEN, 

1986) 
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PLANILHA 14 
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PLANILHA 15 
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PLANILHA 17 
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PLANILHA 19 
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PLANILHA 20 
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PLANILHA 21 
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PLANILHA 22 
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PLANILHA 23 
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ANEXO III 
 

RESULTADO DOS ENSAIOS LABORATORIAIS DE PERCOLAÇÃO DE DIESEL, 
GASOLINA E ÓLEO LUBRIFICANTE NO SOLO, REALIZADOS NO CTR/UESC 

(KLUTE e DIRKSEN, 1986). 
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PLANILHA 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



191 

 

 
PLANILHA 25 
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PLANILHA 25 
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ANEXO IV 
 

MAPA GEOLÓGICO DA REGIÃO DE SANTA MARIA ETERNA - BA 
FONTE: CBPM, Série Arquivos Abertos 21, MOREIRA (2005, anexo 1). 
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ANEXO V 
 

CÁLCULO DA INCERTEZA DE MEDIÇÃO PARA OS PARÂMETROS 
HIDRÁULICOS DE ENTRADA DA COPPE/UFRJ E CTR/UESC 
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