
 
 

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS TECNOLÓGICAS E AGRÁRIAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO DE ÁREA CONTAMINADA POR COMBUSTIVEL 

(HIDROCARBONETOS) 

INVESTIGAÇÃO DETALHADA E CONFIRMATÓRIA 

 

 

 

 

MICHEL MARTINS RAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2017



MICHEL MARTINS RAMOS 

 

 

 

 

 

 

  

DIAGNOSTICO DE ÁREA CONTAMINADA POR COMBUSTIVEL 

(HIDROCARBONETOS) 

INVESTIGAÇÃO DETALHADA E CONFIRMATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao curso de graduação em 

Engenharia Ambiental e Sanitária da 

UniCesumar – Centro Universitário de 

Maringá como requisito necessários para a 

obtenção do título de bacharel(a) em 

engenharia ambiental e sanitária, sob a 

orientação do Prof. Mestre. MOACIR FEBA 

TETILA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2017



FOLHA DE APROVAÇÃO  

MICHEL MARTINS RAMOS 

 

 

 

DIAGNOSTICO DE ÁREA CONTAMINADA POR COMBUSTIVEL 

(HIDROCARBONETOS) 

INVESTIGAÇÃO DETALHADA E CONFIRMATÓRIA 

 

 

Artigo apresentado ao curso de graduação em engenharia ambiental e sanitária da 

UniCesumar – Centro Universitário de Maringá como requisito necessários para a obtenção 

do título de bacharel(a) em engenharia ambiental e sanitária, sob a orientação do Prof. 

MOACIR FEBA TETILA. 

 

 

Aprovado em: ____ de _______ de _____. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor – (Titulação, nome e Instituição)  

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor - (Titulação, nome e Instituição) 

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor - (Titulação, nome e Instituição) 

 

 



DIAGNOSTICO DE ÁREA CONTAMINADA POR COMBUSTIVEL 

(HIDROCARBONETOS) 

INVESTIGAÇÃO DETALHADA E CONFIRMATÓRIA 

 

 

Michel Martins Ramos 

 

 

RESUMO 

O estudo é realizado a fim de seguir uma importância pontual nos requisitos em que o posto 

deve atender junto ao órgão ambiental IAP. Busca-se uma averiguação das condições em que 

a poluição por hidrocarbonetos se encontra, visto que são substâncias cancerígenas. A partir 

do momento que for constatado algum nível poluição, esta área será efetivamente sujeita a 

remediação, evitando maiores riscos a saúde publica, ou dependendo da amplitude de 

contaminação, pode optar-se pela atenuação natural, onde a natureza se encarrega da 

recuperação da área. 

Palavras-chave: Hidrocarbonetos. Combustível, Postos. 

 

 

DIAGNOSIS Y THE FIELD CONTAMINATED BY FUEL  

(HYDROCARBONS) 

 DETAILED INVESTIGATION AND CONFIRMATORY  

 

 

ABSTRACT 

The study is accompleshed to follw a ponctual importance in the requirements wherein fuel 

slation mast meet together weth a environmental agency IAP. Seeks out an inquiry of condtions 

in what a pollution by hyrocarbons is found, sice they are carcinogenec substances. from the 

moment what is cost some level of pollution, this field will be effectively subject the remediation 

avoiding larger resks to public health, or depending on the amplitude y attenuation, where the 

nature is in charge to recover the field. 

Keywords: Hydrocarbons. Fuel, Station. 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

A preocupação com os impactos ambientais vem crescendo muito nos últimos anos, 

tendo em vista que para sobrevivência humana é necessário um ambiente ecologicamente 

equilibrado. Impactos ambientais como a contaminação do solo e da água, atingem 

diretamente a população local, podendo se estender até para a população regional. Este é caso 

dos antigos postos de combustíveis, que operavam como atividade potencialmente poluidora, 

com os impactos podendo ocorrer através de vazamentos no Sistema de Armazenamento 

Subterrâneo de Combustíveis (SASC), causando a poluição do solo e podendo atingir os 

lençóis freáticos, causando assim um impacto significativo saúde humana. 

Casos assim preocupam frequentemente os órgãos ambientais, sendo a contaminação 

do solo e lençóis freáticos, por atividade de armazenamento e manipulação de combustíveis, 

isso abrange a área de postos, transportadoras, ou qualquer atividade relacionada ao manuseio 

e estoque de combustíveis.   

Uma pequena falha nos equipamentos de Sistema de Armazenamento Subterrâneo de 

Combustíveis (SASC) pode gerar um extenso passivo ambiental, que abrange a pluma de 

contaminação que segue sentido ao fluxo do terreno, sempre em direção ao lençol freático, 

existindo também uma pequena influencia da capilaridade para dispersão do liquido pelo solo. 

Uma vez identificados indícios de contaminação, a área estudada passa a ser caracterizada de 

área potencialmente contaminada e, com isso, a próxima etapa a ser realizada é a de 

investigação confirmatória, a qual se refaz o estudo de forma mais detalhada, focando 

primordialmente na área já contaminada, possibilitando delimitar a extensão da pluma de 

contaminação.  

Dentre os principais combustíveis existentes que são armazenados nos postos, têm-se a 

gasolina, o álcool e o diesel, quando derramados em sub-superfície tende a migrar 

verticalmente, sob influência das forças gravitacionais e capilares, infiltrando-se na zona não 

saturada até atingir a zona saturada. Os compostos dos hidrocarbonetos de petróleo podem se 

particionar em cinco fases em sub-superfície (EPA, 1996). Estas fases são: Vapor nos 

interstícios do solo, residual retido por ação da capilaridade, adsorvido na superfície das 

partículas sólidas, incluindo matéria orgânica, dissolvido na água subterrânea e fase livre de 

hidrocarboneto líquido. 

Portanto, TEIXEIRA (2013) coloca que a proporção em que a massa inicial de 

contaminante se distribui nestas diversas fases, pode ser estimada a partir do mapeamento da 

pluma de fase livre e dissolvida e da concentração do contaminante no solo e no vapor do 
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solo. Deve-se atentar para o fato de que a retenção capilar consegue manter na forma imóvel 

quantidades significativas de produto puro, que age como fonte permanente de contaminação 

do aquífero e como fonte de vapores para a superfície. 

Para investigação de contaminação em uma área com potencial de contaminação por 

hidrocarbonetos, são realizadas coletas e análises para avaliação de, no mínimo, compostos 

aromáticos e poliaromáticos, como BTEX e PAH. A análise de BTEX quantifica os 

compostos Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xileno existente na matriz analisada. 

Recomenda-se que as análises sejam feitas de acordo com a metodologia da Agência de 

Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA,1996). 

 A análise de PAH quantifica os Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos, incluindo 

entre eles o naftaleno e o fenantreno. A metodologia de análise recomendada deve seguir 

(EPA, 1996). 

 A investigação detalhada feita na área do posto, objetivou delimitar a expansão da 

pluma de contaminação, encaminhar as amostras de solo ao laboratório para propor ações 

ambientais futuras para a área caso haja contaminação, também a direção e o potencial de 

poluição. Com todas as informações referentes à pluma é possível saber qual método de 

tratamento será viável e eficaz. 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Caracterização da área de estudo 

 

O empreendimento em estudo trata-se de um posto de combustível que atua como 

comercio retalhista de combustíveis, está localizado no estado do Paraná, bacia hidrográfica 

do rio Ivaí (Figura 01). Situado em um terreno de 1.500,00 m² e área construída de 469,00 m² 

(área de abastecimento, região dos tanques, lavagem e lubrificação).  
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Figura 01: Localização e entorno da área de estudo. 

 
Fonte: Google Earth Pro, 2017. 

  

O posto em questão possui dois tanques de armazenamento subterrâneo de combustível 

(Diesel, Diesel S10, Etano e Gasolina), com capacidade para 15 e 30 mil litros, também faz 

troca de óleo e lavagem de veículos leves e pesados. 

 Há 140 metros do empreendimento, existe uma nascente que dá origem a um córrego 

de primeira ordem (Figura 02). 

 

Figura 02: Localização do córrego em relação ao posto. 

 

Fonte: Google Earth Pro, 2017. 
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3.1 Histórico e atividades realizadas no empreendimento 

 

O empreendimento iniciou suas atividades na década de 1970, comercializando 

combustível para veículos alto motor. Durante o período funcionamento houveram algumas 

reformas e também a troca de tanques, por tanques mais seguros conforme exigido 

atualmente, também houve mudança de localização das bombas de abastecimento.  

Antes da reforma, o piso do posto era composto paralelepípedos sextavados, isso 

proporcionava a infiltração de combustível durante derramamentos acidentais no momento de 

abastecimento. Em 1990 durante a reforma, antiga bomba de diesel localizada próximo à 

conveniência, foi removida e localizada na montante do posto, facilitando o abastecimento de 

veículos maiores. 

Atualmente o empreendimento continua com a atividade descrita anteriormente, 

porém os equipamentos funcionam perfeitamente e o piso encontra-se impermeável, sem 

qualquer rachadura/trinca ou fissura. 

 

 

4 INVESTIGAÇÃO DETALHADA 

 

A finalidade da investigação detalhada é, por conseguinte, subsidiar a avaliação de 

risco e a concepção de um projeto tecnicamente adequado, legalmente cabível e viável, para 

cada caso de contaminação, visando prevenir danos presentes e futuros à saúde e segurança 

pública, ao meio ambiente e outros bens a proteger.  

 A investigação detalhada serve ainda à autoridade competente e à pessoa responsável, 

ou agente executor da remediação, como base para a tomada de decisão sobre qual dos 

possíveis cenários de remediação será aplicado a uma determinada área contaminada. As 

etapas da investigação detalhada podem ser visualizadas na figura 03. 
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Figura 03: Etapas para investigação detalhada. 

 

Fonte: CETESB, 2004. 

 

Antes de definir o plano de amostragem, foi realizada uma avaliação com um modelo 

conceitual, utilizando-se os dados das informações do local, observando as atividades 

desenvolvidas, presença de substâncias que possuem potencial para causar danos aos bens a 

proteger e histórico da área. Porém devido ao empreendimento estar operando desde a década 

de 1970, comercializando combustível para veículos alto motor, optou-se por utilizar a 

metodologia apresentada na seção 8000 do manual de áreas contaminadas (CETESB-GTZ, 

2004). 

Os métodos de rastreamento, reconhecimento e varredura, são levantamentos 

expeditos e tem a função de detalhar contaminação de uma determinada área. Foram 

mapeados os setores do empreendimento que possuem a maior possibilidade de encontrar 

contaminantes, levando em consideração as atividades desenvolvidas e elementos químicos 

utilizados e, a partir dessas informações, foi executado o plano de amostragem. 
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4.1 Plano de amostragem 

 

O plano de amostragem teve como objetivo levar em consideração os diferentes tipos 

de fontes de contaminação, contaminantes, vias de transporte e receptores e bens a proteger.  

A sequência de procedimentos executados para o plano de amostragem foi: 

 Meios a serem amostrados; 

 Número, profundidade e localização dos pontos de amostragem; 

 Parâmetros serem analisados; 

 Técnicas e protocolos de amostragem (preparação e análises); 

 Número de campanhas de amostragens; 

 Valores limite das concentrações dos contaminantes a serem considerados; 

 Plano de infraestrutura e segurança dos trabalhadores; 

 Equipe de profissionais para execução dessa etapa.  

As áreas mais propícias a contaminações foram delimitadas sobre o Layout do 

empreendimento visando nortear o estudo. 

 Local do antigo tanque de combustível  

 Bombas de diesel 

 Filtro de diesel 

 Troca de óleo 

 Local contaminado, apontado pelo passivo de 2014. 

As áreas podem ser observadas na figura 04 a seguir: 
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Figura 04: Pontos de amostragem. 

 
Fonte: Surfer, 2011. 

 

4.2 Meios a serem amostrados 

 

 Levando em consideração a atividade de troca de óleo, filtro de diesel e o local do 

antigo tanque de combustível na figura 05, os meios a serem amostrados foram os gases no 

solo (medições em campo - ppm) e o solo (análises laboratoriais).  

 Também foi realizada a análise da água, pois o empreendimento possui um poço 

cacimba, onde a água é utilizada apenas para lavagem de veículos. Durante a realização das 

sondagens não foi verificada a presença do nível freático até a profundidade máxima de 14 

metros (Sondagem 08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conveniência  

Conveniência 
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Figura 05: Sondagem no local dos antigos tanques. 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A localização dos pontos de amostragem do solo levou em consideração a hipótese de 

distribuição dos contaminantes para área, observando as possíveis fontes de contaminação 

(Local do antigo tanque de combustível; Bombas de diesel; Filtro de diesel; Troca de óleo; 

Local contaminado, apontado pelo passivo de 2014). 

O esquema de distribuição das avaliações de gases no solo foi efetuado utilizando o 

método “screening”, a qual possibilitou definir os pontos com maiores concentrações (hot 

spots). Para isso foi primeiramente realizada uma malha regular (espaçamento da malha 5,0 x 

5,0 metros) por toda área do posto (figuras: 06, 07, 08 e 09), a fim de identificar possíveis 

pontos de contaminação. 
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Figura 06: Malha regular na área de 

abastecimento. 

Figura 07: Malha regular próximo ao 

lavador. 

  

Fonte: Autor, 2016. Fonte: Autor, 2016. 

Figura 08: Malha regular na área de troca de óleo 

  

Fonte: Autor, 2016. 
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Figura 09: Medições com o Gastech pelo pátio do posto. 

     

Fonte: Autor, 2016. 

 

Após a demarcação dos pontos da malha, realizou-se a perfuração do piso utilizando 

um martelo rompedor e broca de 28 mm que atingiu a profundidade de 0,5 metro e em 

seguida foram realizadas as medições dos gases utilizando um equipamento da marca Innova 

Gastech. 

As medições de 0,5 metros (figura 12), foram realizados o aprofundamento dos furos 

até 1,0 metro, e novamente foram feitas as avaliações dos gases. Na área do posto foram feitos 

67 furos, portanto 134 avaliações com o Gastech, que apresentou o valor de 1000 ppm no 

ponto 4,5 (4 para X, 5 para Y) na profundidade de 0,5 e 1,0 metro. As avaliações restantes os 

valores foram de 0 ppm. 

A partir deste valor verificou-se uma alta concentração de COV’s, foi feito o 

detalhamento da malha (1,0 x 1,0 metro) neste ponto, próximo a bomba 03/04 (figura 10).  
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Figura 10: Detalhamento da malha no entorno do ponto 4,5 (4 para X, 5 para Y). 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

No detalhamento da malha 1,0 x 1,0 m (figura 13) foram executadas 42 perfurações, 

permitindo 80 avaliações, que apresentaram valores de COV em alguns pontos conforme 

quadro a baixo: 

 

Quadro 01: Pontos detectados COV 

Ponto com COV detectado em 0,5 m: 

  -Eixo X= 7 Eixo Y= 4 --> 540 ppm 

  -Eixo X= 7 Eixo Y= 5 --> 1000 ppm 

  -Eixo X= 8 Eixo Y= 4 --> 1000 ppm  

  -Eixo X= 8 Eixo Y= 5 --> 1000 ppm  

  -Eixo X= 8 Eixo Y= 6 --> 100 ppm  

  -Eixo X= 9 Eixo Y= 6 --> 1000 ppm   

  -Eixo X= 10 Eixo Y= 6 --> 680 ppm 

Ponto com COV detectado em 1,0 m: 

  -Eixo X= 6 Eixo Y= 4 --> 780 ppm  

  -Eixo X= 7 Eixo Y= 3 --> 1000 ppm 

  -Eixo X= 7 Eixo Y= 4 --> 460 ppm    

  -Eixo X= 8 Eixo Y= 4 --> 1000 ppm  

  -Eixo X= 8 Eixo Y= 5 --> 520 ppm  

  -Eixo X= 9 Eixo Y= 5 --> 1000 ppm  

  -Eixo X= 9 Eixo Y= 6 --> 260 ppm 
Obs.: A localização dos pontos pode ser observada com mais clareza no mapa 03. 

Fonte: Autor, 2016 

 

 No total foram executados 175 pontos de análise em 2 profundidades 0,5 e 1,0 metros, 

permitindo 350 avaliações, que podem ser observados na figura 11.  

 

 

 



 

 
Figura 11: Medição COV’s 0,5m e 1,00m e Malha Regular 5x5 Metros 

 
Fonte: Programa Surfer 12. 

Conveniência 

 

Conveniê

ncia 
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Figura 12: Adensamento da Malha Regular à 0,5m 

 
Fonte: Programa Surfer 12. 
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Figura 13: Adensamento da Malha Regular à 1,00 m 

 
Fonte: Programa Surfer 12. 



 

 

Após a execução das avaliações na malha regular, foram definidos os pontos que 

apresentam os maiores valores de COV (hot spots), e em seguida executaram-se 9 sondagens 

SPT, os quais realizaram-se avaliações de COV de metro em metro. As sondagens SPT foram 

executadas pela empresa do ramo e seguiram as normas ABNT 7250 e 6484. 

O solo caracterizado como parcialmente argiloso retirado do Liner foi dividido em 2 

alíquotas, uma reservada em um recipiente com gelo, e a outra, utilizada para avaliação de 

COV em campo foi colocada em um saco plástico transparente que foi imediatamente lacrado 

e identificado, como mostra a figura 14.  

 

Figura 14: Amostra de solo no Liner (esquerda) e amostra de solo na embalagem plástica (direita) 

  
Fonte: Autor, 2016. 

 

Optou-se por executar em um primeiro momento (14/06/2016), após a elaboração da 

malha geral, as sondagens: 

 Sondagem 01 no estacionamento – próximo à conveniência externa – Amostra N° 

157161/2016-0 profundidade de 6 metros. 

Local definido devido ao fato de ter sido verificado a montante do ponto, 

armazenamento de combustível subterrâneo.  

 Sondagem 02 no antigo local de armazenamento de combustível subterrâneo – 

Amostra N° 157160/2016-0 profundidade de 6 metros. 

Local definido devido antigo armazenamento de combustível subterrâneo. 

 Sondagem 03 a montante do filtro e bomba de diesel– Amostra N° 161183/2016-1 

profundidade de 6 metros. 

Local definido devido à proximidade do filtro e bomba de diesel. 

 Sondagem 04 a jusante do filtro e bomba de diesel – Amostra N° 157168/2016-0 

profundidade de 6 metros. 

Local definido devido à proximidade do filtro e bomba de diesel. 
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 Sondagem 05 a montante da bomba de gasolina – Amostra N° 157167/2016-0 

profundidade de 6 metros. 

Local definido devido à proximidade da bomba de gasolina. 

 Sondagem 06 a jusante da bomba de gasolina – Amostra N° 157170/2016-0 

profundidade de 6 metros (Ponto 4,5 (4 para X, 5 para Y)). 

Local definido por ser encontrado alta concentração de COV (1000 ppm em 0,5 e 1,0 

metro). 

Já no dia 15/06/2016 foi realizado o detalhamento na área de abastecimento e as 

demais sondagens, também a coleta de água do poço para análise, as sondagens foram: 

 Sondagem 07 a jusante dos tanques de combustíveis subterrâneo – Amostra N° 

157164/2016-0, profundidade de 6 metros. 

Local definido por se localizar a jusante dos tanques e ao lado do box de troca de óleo. 

 Sondagem 08 próxima a caixa SAO – Amostra N° 157165/2016-0 profundidade de 14 

metros. 

Local definido por se próximo à caixa SÃO e se localizar no sentido de fluxo 

superficial do terreno. 

 Sondagem 09 a jusante do ponto 4,5 (4 para X, 5 para Y) – Amostra N° 157169/2016-

0 profundidade de 6 metros. 

Local definido a jusante do ponto de maior contaminação. 

Os locais das execuções das sondagens podem ser observados na figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 16: Adensamento da Malha Regular à 1,00 m 

 
Fonte: Programa Surfer 12. 



 

 

 Após a execução da malha os furos foram fechados utilizando calda de cimento 

conforme exposto na figura 17. O mesmo processo se deu ao final das sondagens SPT, 

evitando assim a possibilidade de algum contaminante infiltrar-se no solo.  

 

Figura 17: Furos da malha fechados com calda de 

cimento 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

As amostras analisadas (Figura 18) em campo não apresentaram valores de COV 

acima de 0 ppm, portanto, foram enviadas ao laboratório BIOAGRI (que apresenta 

certificação pelo INMETRO) as porções de solo correspondentes a máxima profundidade de 

cada sondagem, para serem avaliadas nos parâmetros estipulados pelo órgão ambiental. 

A definição de encaminhar as amostras coletadas na máxima profundidade foi 

decidida levando em consideração os contaminantes, o tanque de combustível enterrado, o 

tempo do desenvolvimento das atividades no local, além da constituição do solo 

(granulometria e mineralogia).  

 

Figura 18: Medição das alíquotas de solo retiradas de metro 

em metro das sondagens 

 

Fonte: Autor, 2016. 
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 5.1 Parâmetros avaliados 

 

 Optou-se por realizar uma análise completa para Investigação de passivo ambiental ao 

fato de que o empreendimento funciona nessa área desde 1970, realizando atividades 

potencialmente poluidoras. Os parâmetros avaliados foram: Acenafteno, Acenofetileno, 

Antraceno, Benzo(a)antraceno, Benzo(b)fluoranteno, Benzeno, Benzo(k)fluoranteno, 

Benzo(a)pireno, Benzo(g,h,i)perileno, Criseno, Dibenzo(a,h)antraceno, Etilbenzeno, 

Fenantreno, Fluoranteno, Fluoreno, Ideno(1,2,3-cd)pireno, m, p Xileno, Naftaleno. o Xileno, 

Pireno, Tolueno e TPH (total). 

 Também foram feitas análises das águas subterrâneas, com intenção de verificar se 

existe contaminação ocasionada pela atividade potencialmente poluidora. Os parâmetros 

avaliados foram: Acenafteno, Acenofetileno, Antraceno, Benzo(a)antraceno, 

Benzo(b)fluoranteno, Benzeno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(a)pireno, Benzo(g,h,i)perileno, 

Criseno, Dibenzo(a,h)antraceno, Etilbenzeno, Fenantreno, Fluoranteno, Fluoreno, 

Ideno(1,2,3-cd)pireno, m, p Xileno, Naftaleno, o Xileno Pireno, Tolueno, TPH (total), 

Sódio, Coliformes Totais, Coliformes, Termotolerantes (E. coli), DQO, DBO,  Balanço 

Iônico, Turbidez, Sulfato, Sólidos Totais, Sílica Dissolvida, Potássio, Odor, Nitrito (como 

NO2),  Nitrato (como NO3),  Manganês, Magnésio, Alcalinidade, Hidróxidos, Fosfato (como 

PO4), Fluoreto, Ferro, Dureza Total, pH (a 25°C), Gás Carbônico, Cor, Condutividade, 

Cloreto, Carbonato (como CaCO3), Cálcio, Bicarbonato (como CaCO3) e Alcalinidade Total.  

 Os resultados laboratoriais não indicaram contaminação no solo/água da área, como 

pode ser observado no quadro a seguir, que contempla o resultado (apenas principais 

parâmetros) das análises de todas amostras coletadas a partir das SPT’s. Foram usados os 

parâmetros orientadores do. 

 

Quadro 02: Resultados laboratoriais  

Parâmetros SOLO 

Amostras  Benzeno 
até 0,6 
mg/kg 

Etilbenzeno 
até 0,1 mg/kg 

m, p Xileno 
até 3 mg/kg 

o Xileno 
até 3mg/kg 

Tolueno 
até 30 mg/kg 

TPH (total) 
até 1000 mg/kg 

STP 01 < 0,006 < 0,006 < 0,012 < 0,006 < 0,006 < 48,3 

STP 02 < 0,006 < 0,006 < 0,012 < 0,006 < 0,006 < 47,5 

STP 03 < 0,0062 < 0,0062 < 0,012 < 0,0062 < 0,0062 < 49,3 

SPT 04 < 0,0059 < 0,0059 < 0,012 < 0,0059 < 0,0059 < 46,9 
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STP 05 < 0,006 < 0,006 < 0,012 < 0,006 < 0,006 < 47,7 

STP 06 < 0,0065 < 0,0065 < 0,013 < 0,0065 < 0,0065 < 51,6 

STP 07 < 0,0058 < 0,0058 < 0,012 < 0,0058 < 0,0058 < 45,9 

STP 08 < 0,0058 < 0,0058 < 0,012 < 0,0058 < 0,0058 < 45,6 

STP 09 < 0,0058 < 0,0058 < 0,012 < 0,0058 < 0,0058 < 46,2 

              
Parâmetros ÁGUA 

Amostras Benzeno Etilbenzeno m, p Xileno o Xileno Tolueno PAH (total) 

POÇO < 1 < 1 < 2 < 1 < 1 < 47 

Fonte: Laudos Laboratoriais BIOAGRI, 2016. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

As análises de gás realizadas em campo utilizando o equipamento Gastech, permitiram 

a identificação de “hot spots” relacionados com a presença de Compostos Orgânicos Voláteis 

(COV), indicando que ocorreram durante os 46 anos de atividades do empreendimento, o 

contato de combustíveis ou derivados de petróleo com o solo, pois existia na década de 1990, 

uma bomba de diesel que apresentou pequenos vazamentos do combustível, também o piso do 

local de abastecimento era composto por paralelepípedos, onde estes possuem frestas que 

possibilitam a permeabilidade de qualquer líquido que ali escorra. 

Mesmo havendo indícios de COV durante as análises de gás, as amostras de solo 

enviadas ao laboratório não indicaram contaminação no solo e também na água subterrânea 

do empreendimento. O motivo pode ter sido que a quantidade de combustível em contato com 

o solo, foi sendo atenuado pela natureza ao decorrer dos anos. 

Assim, conclui-se que a contaminação encontrada in loco não atingiu o lençol freático 

e já iniciou o processo de atenuação natural, então possivelmente dentro de alguns anos a 

mesma deixará de existir. 

A metodologia de investigação detalhada e confirmatória, atendeu em todos quesitos, 

as necessidades de estudo de área contaminada por hidrocarbonetos, isso mostra que para 

estudos de postos de combustíveis antigos, o uso da metodologia se faz eficiente na 

confirmação e detalhamento de contaminações oriundas da atividade de armazenamento e 

revenda de combustíveis.  
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