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SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO FUZZY PARA ÁREAS CONTAMINADAS POR
PETRÓLEO E DERIVADOS
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Junho/ 2005
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A indústria de petróleo, para atender às demandas da sociedade por energia,
tem cada vez mais aumentada a sua capacidade de produção, refino e transporte de
petróleo e seus derivados. Estima-se que o consumo mundial de petróleo e seus
derivados chegue a dez milhões de toneladas diárias. Freqüentemente são reportados
diversos casos de vazamentos acidentais de petróleo e derivados. Parte desse
petróleo e derivados leva à contaminação do solo e águas subterrâneas e superficiais,
causando impactos diretos e indiretos à saúde humana e ao meio ambiente.
Nesse trabalho é proposta uma metodologia para classificação fuzzy de áreas
contaminadas. Quando aplicada a uma área contaminada, a metodologia calcula o
valor do Índice de Prioridade para o Grau de Contaminação (IPGC) da área. Esse
valor representa o potencial de contaminação da área, considerando-se as variáveis
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das características do contaminante, da propagação do contaminante, dos bens a
proteger e outros aspectos (sócio-culturais, geopolíticos e técnico-econômicos).
Espera-se que essa ferramenta seja utilizada nos processos de tomada de
decisão sobre a intervenção e remediação de áreas contaminadas, obedecendo a
critérios técnicos e científicos, e possibilitando uma melhor aplicação dos recursos
financeiros.
Para avaliar a sensibilidade da ferramenta à variação dos parâmetros do
sistema foi realizada uma análise de sensibilidade com a simulação de quatro
cenários.
Também foi realizada uma análise paramétrica, simulando-se dezesseis
casos, para avaliar a variação da condutividade hidráulica do solo da camada
confinante do aqüífero e condutividade hidráulica do aqüífero.
A metodologia foi aplicada em dois casos: contaminação do solo por
disposição inadequada de borra oleosa e, também, devido a um vazamento de
gasolina.
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A FUZZY RULE-BASED SYSTEM FOR CLASSIFICATION OF PETROLEUM
CONTAMINATED SITES

Marco Antonio Batista da Silva

June/ 2005

Advisor: Márcio de Souza Soares Almeida

Department: Civil Engineering

The capacity of petroleum production has been increased to attend the demand
for petroleum products. The world consumption of petroleum products is about ten
millions of tons daily. Oil spill is very common in petroleum companies. Part of these
incidents can cause petroleum contaminated sites and impacts to human health and to
the environment.
This work presents a methodology for classification of petroleum contaminated
sites based on a rule-based fuzzy system. When applied to a petroleum contaminated
site, it is possible to calculate the Petroleum Contaminated Site Potential (IPGC), which
is a measurement for the potential of petroleum contamination site, considering the
characteristics of contaminant, propagation of contaminant, receptors (environment
and human health) and others aspects (socio-cultural, geopolitics and technicaleconomics).
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The use of this methodology can help a manager to making decisions process
of what time the remediation process is more convenient. Besides that, it may result in
a better financial resources management.
In order to test the sensitivity of the developed tool, it was performed a
sensitive analysis simulating four cases.
A parametric analysis has also been done, which simulated a sixteen cases
varying the hydraulic conductivity of the confining layer and the hydraulic conductivity
of the aquifer of concern.
This methodology was applied in two cases of soil contamination: due to
waste oil and due to gasoline.
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CAPÍTULO 1- INTRODUÇÃO

1.1- DA GEOTECNIA CLÁSSICA AOS DESAFIOS DA GEOTECNIA AMBIENTAL

A geotecnia clássica é o ramo da engenharia civil responsável pela investigação do
solo, de projetos de fundação para estradas, prédios, tanques de armazenamento de
produtos, estruturas offshore, barragens, túneis e outras estruturas subterrâneas, e,
também, pela investigação de problemas relacionados a movimentos de massa como,
por exemplo, escorregamentos e estabilidade de encostas.
A geotecnia clássica cresceu mundialmente, após as contribuições nos séculos 18
a 20 de pesquisadores como Coulomb, Rankine, Darcy, Terzaghi, Casagrande, Taylor,
Skempton, Bishop e Peck, com seus trabalhos científicos sobre a ciência e prática da
mecânica dos solos e da engenharia de fundações. A evolução dos estudos sobre a
mecânica dos solos e a engenharia de fundações agregou conhecimentos sobre
mecânica das rochas e geologia.
Ao mesmo tempo em que ocorria a evolução da geotecnia clássica, um rápido
crescimento econômico após a II Guerra Mundial, levou a um acelerado processo de
industrialização. Em particular, as indústrias químicas cresceram em número e,
também, aumentaram a oferta e variedade de produtos industrializados, para atender
às crescentes exigências de padrões de consumo da época. Isso levou a um maior
consumo de produtos químicos orgânicos e de metais pesados. A produção em massa
desses insumos levou a uma crescente quantidade de rejeitos a serem
adequadamente dispostos. Porém, práticas inadequadas de disposição desses rejeitos
e vazamentos acidentais de produtos químicos criaram diversas áreas contaminadas
nos EUA e em diversos outros países do mundo.
Segundo DANIEL (1983) foi o início da operação de centrais nucleares e a
consciência sobre os problemas da contaminação dos rejeitos nucleares que, talvez,
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tenham iniciado os engenheiros geotécnicos nos assuntos da área ambiental. Isso
porque a legislação que instituiu a avaliação de impacto ambiental nos EUA (“National
Environmental Policy Act”), em 1970, exigia uma investigação detalhada sobre os
possíveis impactos ambientais de projetos, como os da área nuclear, com sua
disposição de rejeitos altamente radioativos. Aos engenheiros geotécnicos couberam
as investigações e caracterização do solo adequado para a disposição desses rejeitos.
Também foram responsáveis pela determinação dos prováveis impactos em águas
subterrâneas e de outros riscos potenciais, em decorrência da disposição desses
rejeitos. A partir de então, as questões ambientais tornaram-se mais um dos aspectos
considerados pela geotecnia clássica.
Por outro lado, a disposição de rejeitos e os problemas relacionados com a
remediação de solos contaminados não se restringem ao conhecimento das
características físicas do solo e às habilidades da área da geotecnia clássica. Os
problemas também exigem o conhecimento das características químicas do solo,
prevenção e controle de poluição ou remoção de poluentes. Para tais problemas,
exige-se um profissional com múltiplas habilidades, capaz de ir além dos
conhecimentos

da

geotecnia

clássica

(composição

e

estratigrafia

do

solo,

condutividade hidráulica do solo e aqüífero, p.ex.), incorporando o conhecimento de
legislação ambiental, hidrogeologia, química ambiental, geoquímica e microbiologia, se
necessário.
Reconhecendo esse fato, surgiu no início da década de 1990 uma nova
especialidade da engenharia civil que é a geotecnia ambiental, que passou a fornecer
soluções adequadas para os problemas de gerenciamento de produtos perigosos e
não perigosos e, também, para o gerenciamento de áreas contaminadas. A geotecnia
ambiental tem caráter multidisciplinar, envolvendo não só o conhecimento sobre o
comportamento do solo, rocha e água subterrânea, mas como eles interagem com os
contaminantes (SHARMA e REDDY, 2004).
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A geotecnia ambiental vem crescendo rapidamente para acompanhar as constantes
mudanças expressas nas exigências de regulamentos (resolução, norma, portaria,
etc.) e leis ambientais. Os problemas ambientais são numerosos em países
industrializados e em industrialização e continuarão com o crescimento do manuseio e
geração de rejeitos químicos. Cabe, então, à geotecnia ambiental fornecer soluções
adequadas técnica e economicamente para o gerenciamento de rejeitos e remediação
de áreas contaminadas (TESTA e WINEGARDNER, 2000).
De acordo com SHARMA e REDDY (2004), os problemas típicos da geotecnia
ambiental podem ser agrupados em três categorias:
•

Remediação de áreas contaminadas: remediação de solos e água subterrânea

contaminada usando barreiras “in-situ” e métodos de tratamentos “in-situ” ou “ex-situ”;
•

Gerenciamento de resíduos ou rejeitos: disposição adequada de resíduos em

aterros ou em outra destinação adequada;
•

Minimização dos resíduos por reciclagem: minimização da geração e disposição de

resíduos pela reciclagem ou reuso desses como insumos em outras áreas da
engenharia e, também, uso futuro de áreas de disposição de rejeitos abandonadas ou
descomissionadas.

1.2- O PROBLEMA DAS ÁREAS CONTAMINADAS

Nos EUA, até a década de 1970, não existiam leis ambientais que regulassem
o uso e a disposição de produtos químicos e seus resíduos, para a proteção da saúde
humana e do meio ambiente. Portanto, como resultado dessa falta de regulamentação,
numerosas áreas foram contaminadas. A Agência de Proteção Ambiental americana
(USEPA) estimou em 1997 a existência de 200.000 áreas contaminadas que oferecem
risco à saúde humana e ao meio ambiente. Um caso clássico, ocorrido na década de
70, foi a contaminação de 20.000 t de resíduos químicos em Love Canal, no estado de
Nova Iorque, cuja remediação custou mais de US$ 200 milhões.
3

Além da contaminação da área, resultante de práticas inadequadas na
disposição de resíduos químicos, o vazamento acidental ou não de produtos químicos
durante o manuseio, transporte e armazenamento tem sido responsável por
numerosos casos de contaminação de solos e águas subterrâneas. Desses casos, as
ocorrências mais comuns são os vazamentos em tanques subterrâneos de petróleo e
seus derivados. Em 1995, a USEPA estimou em cerca de 400.000 as áreas onde o
solo e água subterrânea haviam sido contaminados devido a vazamento em tanques
subterrâneos. Somente o caso de remediação de uma dessas áreas contaminadas por
solvente, que vazou de tanque subterrâneo (60.000 galões), em 1981, da Fairfield
Semi-conductor Corporation em San Jose na Califórnia, custou cerca de US$ 4
milhões.
Recentemente, os eventos de vazamentos, acidentais ou provocados, de
petróleo e seus derivados têm atraído mais a atenção da sociedade, tendo em vista a
consciência global sobre os danos causados à saúde pública e ao meio ambiente. A
indústria de petróleo representa um risco potencial para vazamentos de petróleo e
derivados. Dos campos onde se extrai petróleo até o consumidor final há cerca de 10
a 15 diferentes operações de transferência de produtos, envolvendo, tanques, dutos,
caminhões-tanque e vagões ferroviários. Acidentes podem ocorrer durante qualquer
dessas etapas de transferência ou manuseio e armazenamento do petróleo e
derivados (FINGAS, 2000).
Além das multas aplicadas devido à ocorrência dos vazamentos, a indústria do
petróleo é obrigada a remediar os danos causados ao meio ambiente impactado. No
Canadá, isso custa, em média, U$20 para cada litro de óleo vazado. Nos EUA esses
custos médios chegam a US$100 por litro vazado. O custo da remediação em outras
partes do mundo varia de U$20 a U$200 por litro, dependendo do tipo de óleo e do
local do vazamento. Os maiores custos de remediação, provavelmente, estão
associados à limpeza de vazamentos em área de praia.
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A ocorrência de vazamentos de petróleo e derivados é um evento freqüente,
tendo em vista a sua produção e a utilização de seus derivados. No Canadá são
consumidos por dia cerca de 260.000 t de petróleo e derivados, nos EUA cerca de dez
vezes mais essa quantidade e, no restante do mundo, cerca de 10 milhões de
toneladas por dia (FINGAS, 2000). Segundo FINOTTI (1997), o consumo de gasolina
e diesel no Brasil em 1995 variou entre 38 a 82 milhões de litros por dia.
No Canadá ocorrem 12 vazamentos por dia, e em média um destes ocorre em
corpos hídricos (águas navegáveis) e o restante ocorre no solo, envolvendo um
volume total de 40 t de petróleo e derivados. Nos EUA, ocorrem, em média, 25
vazamentos por dia em corpos hídricos e 75 vazamentos no solo (FINGAS, 2000).
No Brasil, o enfoque é ao contrário: ênfase maior tem sido dada na prevenção
e remediação de vazamentos em corpos hídricos, havendo menor atenção aos
vazamentos de hidrocarbonetos no solo.
A grande maioria dessas ocorrências de vazamentos leva à contaminação do
solo, causando impactos na saúde humana e no meio ambiente. Essas áreas
contaminadas necessitarão da caracterização do potencial dessa contaminação para o
estabelecimento e implementação da estratégia de intervenção/ remediação da área.
A caracterização da área inclui o conhecimento sobre as características dos
contaminantes, da geologia e hidrogeologia da área, potencial de migração dos
contaminantes, além de informações sobre a localização e outros aspectos da
comunidade e meio ambiente impactados. Após essa caracterização, realiza-se uma
avaliação de riscos para a escolha da melhor estratégia (técnica e economicamente)
de intervenção/ remediação da área (SHARMA e REDDY, 2004).

1.3- OBJETIVOS E RELEVÂNCIA DO ESTUDO

O encaminhamento de soluções adequadas para essas áreas contaminadas
deve contemplar um conjunto de medidas que assegurem o conhecimento das
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características dos contaminantes, da propagação desses contaminantes e seus
impactos na saúde humana e no meio ambiente.
O objetivo geral desse trabalho foi realizar um levantamento de todas as
variáveis que determinam o grau ou potencial de contaminação de uma área por
petróleo e seus derivados e, com base nessas variáveis, propor uma metodologia para
classificação do grau ou potencial de contaminação da área por petróleo e seus
derivados, de forma que esta informação possa ser utilizada no processo de tomada
de decisão para seleção e priorização da intervenção/ remediação nessas áreas.
Esse levantamento implicou na determinação das variáveis que caracterizam o
contaminante (tipo de contaminante, volume vazado ou disposto inadequadamente,
área impactada e estado físico do contaminante), sua propagação no meio ambiente
(solo e água subterrânea, água superficial e contato direto), com ênfase no solo, os
possíveis recursos que podem ser impactados (bens a proteger, ou seja, homem e/ ou
animais e o meio ambiente) e outros aspectos (sócio-culturais, geopolíticos e técnicoeconômicos).
Como as variáveis envolvidas têm natureza bastante distintas, foi utilizada a
lógica fuzzy para o cálculo do Índice de Prioridade para o Grau de Contaminação
(IPGC) da área. A utilização da lógica fuzzy é especialmente adequada a problemas
de tomada de decisão, como é o caso da definição do grau ou potencial de
contaminação de uma área, que, por depender de inúmeras variáveis de interrelacionamento complexo, torna a decisão de se priorizar a intervenção/ remediação
de diversas áreas contaminadas uma tarefa também bastante complexa.
Essa metodologia, se aplicada a várias áreas, poderá criar uma lista de
prioridade ou ranking entre as áreas que deverão ser priorizadas para a intervenção/
remediação, conforme as etapas do gerenciamento de áreas contaminadas.
Pretende-se com a aplicação da metodologia garantir que o processo de
tomada de decisão sobre a intervenção/ remediação de uma área contaminada
obedeça a critérios técnicos e científicos, com a possibilidade de economia na
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aplicação dos recursos financeiros do gerenciamento de áreas contaminadas da
indústria do petróleo e derivados.

1.4- APLICAÇÕES DA LÓGICA FUZZY

Algumas das aplicações genéricas da lógica fuzzy incluem controle de processos
em robótica, automação, apoio lingüístico em sistemas de informação, reconhecimento
de padrão/ processamento de imagens, suporte à tomada de decisão e tratamento da
incerteza (COX, 1992).
Como ferramenta de tomada de decisão em problemas de meio ambiente, a lógica
fuzzy tem sido aplicada em conjunto com outras técnicas da inteligência artificial, como
os sistemas baseados em conhecimento ou especialistas (sistemas baseados em
regras fuzzy) e redes neurais (sistemas “neurofuzzy”), dentre outras.
GENG et al. (2001) desenvolveram um sistema especialista baseado em regras
fuzzy para a tomada de decisão sobre qual a melhor técnica de remediação “in situ”,
do ponto de vista técnico e econômico, aplicada a uma área contaminada por petróleo
e derivados. HU at al. (2003) desenvolveram outra ferramenta, baseada em sistema
especialista com regras fuzzy, de escolha de técnica de remediação de área
contaminada por petróleo, a partir do tipo de solo e suas condições hidráulicas.
MAHLER (1999) propôs uma metodologia de avaliação e hierarquização, visando a
seleção de áreas para implantação de novos aterros sanitários, baseando-se na
análise do valor e na lógica fuzzy. Essa metodologia de tomada de decisão utilizou um
conjunto de critérios que incluem aspectos técnicos, econômicos, ambientais e sóciopolíticos.
Ferramentas semelhantes para a escolha da melhor estratégia (técnica e
economicamente) de remediação ou para estratégias de caracterização de áreas
contaminadas têm sido propostas em diversos trabalhos (CHEN at al., 1998;
STAUDINGER et al., 1997; WILSON at al., 1987; VAN DER GAAST e JONGE, 1988;
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KHAN e HUSAIN, 2003; OKX e STEIN, 1999; CAMERON, 1992; HUANG et al., 1999;
BONANO et al., 2000; HORSAK e DAMICO, 1985; LUDVIGSEN at al., 1987; LAHA at
al., 2000; HU at al., 1992; LI, 1994; e BOGARDI et al., 1996).
Outros trabalhos fundamentais para a o sucesso da expansão da utilização das
técnicas baseadas em lógica fuzzy foram os trabalhos de VEIGA e MEECH (1994),
VEIGA (1994), PURVIS et al. (1998), BALCITA at al. (1999), e SADIQ et al. (2002).
TERRA (2000) desenvolveu uma metodologia para tomada de decisão sobre o
sucesso de empreendimentos imobiliários. A metodologia baseou-se na utilização de
sistemas

baseados

em

conhecimento

de

especialistas

do

setor

imobiliário

(construtoras, incorporadoras, corretores de imóveis, dentre outros) para a
determinação do sucesso no lançamento de um empreendimento, o qual é avaliado
pelo Índice de Força de Lançamento (IFL).

1.5- DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS

O presente trabalho está estruturado em oito capítulos na formatação descrita
abaixo, sendo este o Capítulo 1, “Introdução”.
O Capítulo 2, “Petróleo, seus derivados e o meio ambiente”, inicia com a descrição
da origem do petróleo e a sua importância para a humanidade ao longo do tempo.
Apresenta a composição do petróleo e derivados, suas propriedades físico-químicas,
classificações, seus principais impactos no meio ambiente (solo, água, ar, biota
aquática e terrestre e vegetação), além de finalizar com um resumo das propriedades
dos contaminantes (petróleo e seus derivados).
O Capítulo 3, “Gerenciamento de áreas contaminadas” apresenta os termos e
definições para as áreas contaminadas. Descreve os programas de gerenciamento de
áreas contaminadas utilizados em alguns países (EUA, Canadá, Alemanha, Brasil CETESB, Holanda, dentre outros).
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No Capítulo 4, “Variáveis do sistema de classificação fuzzy para áreas
contaminadas por petróleo e seus derivados” são apresentadas as variáveis que
caracterizam as áreas contaminadas e que são utilizadas no sistema de classificação
fuzzy de áreas contaminadas desenvolvido nesse trabalho.
No Capítulo 5, “Lógica fuzzy” é apresentado o histórico da lógica fuzzy, seu
conceito, a definição de uma função de pertinência, o processo de fuzificação e
defuzificação de uma variável fuzzy. Descreve-se como é a construção dos conjuntos
fuzzy e da base de regras, o processo de inferência fuzzy e as vantagens e principais
aplicações da lógica fuzzy.
O Capítulo 6, “Sistema de classificação fuzzy de áreas contaminadas” apresenta as
variáveis utilizadas no desenvolvimento do sistema de classificação e seus conjuntos
fuzzy. Também é apresentada a base de regras e como é obtido o Índice de
Prioridade para o Grau de Contaminação da área (IPGC), que mede o potencial de
contaminação da área por petróleo e derivados. Uma análise de sensibilidade foi
realizada para avaliar a performance do sistema de classificação fuzzy desenvolvido.
Também foi realizada uma análise paramétrica para as variáveis que caracterizam o
potencial de contaminação do solo e águas subterrâneas.
Já no Capítulo 7, “Aplicações do sistema de classificação fuzzy de áreas
contaminadas” são apresentados dois casos da aplicação do sistema de classificação
desenvolvido. Uma aplicação a um caso real de contaminação de uma área por borra
oleosa, localizada em unidade industrial. A outra aplicação é um caso hipotético de
contaminação de área por vazamento de gasolina de uma unidade industrial de
distribuição de combustíveis.
Finalmente, o Capítulo 8, apresenta as conclusões desse trabalho e proposta de
trabalhos futuros.
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CAPÍTULO 2- PETRÓLEO, SEUS DERIVADOS E O MEIO
AMBIENTE

2.1- ORIGEM E UTILIZAÇÃO HISTÓRICA

O

petróleo

é

um

combustível

fóssil

resultante

da

transformação

e

decomposição de matéria orgânica de plantas aquáticas e animais pré-históricos, que
foram se acumulando ao longo de milhões de anos (de 15 a 500 milhões de anos) no
fundo dos mares, lagos e pântanos (UNICAMP, 2001).
O petróleo é encontrado nas bacias sedimentares que são formadas por
camadas ou lençóis porosos de areia, arenitos e calcários, ocupando os poros
rochosos, acumulando-se e formando as jazidas.
Existem evidências de que o petróleo vem sendo utilizado desde a Antiguidade.
Nabucodonosor usou o betume como material de liga nas construções dos Jardins
Suspensos da Babilônia, os egípcios o utilizaram nas pirâmides e para embalsamar os
mortos. Enquanto os gregos e romanos o utilizaram com fins bélicos.
Somente a partir de 1859 é que o petróleo passou a ser explorado e utilizado
comercialmente na indústria farmacêutica e de iluminação, com a descoberta do
primeiro poço produtor na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Como medicamento
serviu de tônico cardíaco e remédio para cálculos renais e seu uso externo combatia
dores, câimbras e outras moléstias. Na forma de lâmpadas de querosene, substituiu
as velas de cera, lâmpadas de óleo de baleia e iluminação por gás e carvão,
permitindo ao homem iluminação noturna para ler, escrever e trabalhar. Tornando-se
imprescindível para garantir as comodidades da vida cotidiana, além de produzir
combustível e energia.
A história do petróleo no Brasil começou quando o Marquês de Olinda assinou,
em 1858, um decreto de concessão de direito de extração de mineral betuminoso na
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Bahia, para fabricação de querosene de iluminação. No ano seguinte, durante a
construção da Estrada de Ferro Leste Brasileiro, foi observado o gotejamento de óleo
em Lobato, subúrbio de Salvador.
O petróleo era obtido a partir de poços naturais ou escavações manuais, em
terras ou águas rasas. Em 1886, a Pensilvânia era responsável por 60% da produção
mundial de petróleo, o que correspondia a 28 milhões de barris por ano (PEDROZO ,
2002).
Atualmente, o petróleo é obtido por métodos e processos mecânicos de
perfuração e exploração de poços, cada vez mais complexos e sofisticados
tecnologicamente, sendo produzido na costa brasileira a partir de poços submarinos
localizados em lâminas d’ água acima de 2000 metros de profundidade.

2.2- COMPOSIÇÃO DO PETRÓLEO

A composição química e a natureza física do petróleo podem variar
significativamente. A relação entre a composição química do petróleo e sua origem e
idade geológica não está ainda totalmente esclarecida. A composição natural do
petróleo pode variar entre os diferentes reservatórios dos países produtores. A
classificação mais adequada para qualquer tipo de petróleo deve ser realizada com
base na identificação do campo e do poço produtor (IARC, 1989).
O petróleo é constituído por uma complexa mistura de diferentes substâncias
químicas, no mínimo de 200 a 300 compostos, dentre estes, nitrogênio (0% a 0,5%),
enxofre (0% a 6%), oxigênio (0% a 3,5%), alguns metais em concentrações traço
(principalmente níquel e vanádio) e os hidrocarbonetos (50% a 98%), sendo os
hidrocarbonetos, o nitrogênio, o enxofre e o oxigênio os principais compostos (API,
1999).
Os hidrocarbonetos, por serem os compostos mais abundantes, são utilizados
como indicadores de poluição. São compostos formados por carbono e hidrogênio (82
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a 87% em carbono e 11 a 15% em hidrogênio) de composição e estruturas
moleculares diferentes.
Podem ser agrupados em quatro classes principais, baseadas na composição
molecular (API, 1999):
−

Aromáticos: hidrocarbonetos de cadeia benzênica (insaturada). Estão presentes

em praticamente todos os tipos de petróleo, embora em pequenas quantidades na
maioria deles. São os que apresentam maior toxicidade (capacidade inerente de um
agente causar efeitos adversos em um organismo vivo). A biodegradação (processo
natural onde microorganismos se utilizam, no caso, de hidrocarbonetos de petróleo
como fonte de alimento, transformando-os em subprodutos que conseqüentemente
serão degradados a carbono e água) é lenta e estão associados a efeitos crônicos e
carcinogênicos.
Os hidrocarbonetos com dois ou mais anéis aromáticos são denominados de
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA), também classificados como Poluentes
Orgânicos Persistentes (POP). Constituem os principais produtos da combustão
incompleta da matéria orgânica, sendo potencialmente perigosos e amplamente
distribuídos pelo meio ambiente na forma de misturas complexas. Alguns HPAs são
mutagênicos ou carcinogênicos, com atividade dependente de sua forma molecular.
−

Alcanos (parafinas ou alifáticos saturados): hidrocarbonetos de cadeias simples

e ramificadas. Compreendem a maior fração da maioria dos petróleos. São incolores,
relativamente inodoros e pouco reativos. A toxicidade geralmente é baixa e são
facilmente biodegradados.
−

Alcenos (olefinas): hidrocarbonetos de cadeia aberta, similar aos alcanos

diferindo apenas pela presença de ligação dupla entre os átomos de carbono.
Geralmente estão ausentes ou aparecem em pequenas quantidades no petróleo, mas
são abundantes em produtos de refino como a gasolina.
−

Cicloalcanos (naftas): hidrocarbonetos de cadeias fechadas (cíclicas) e

saturadas. Compreendem a segunda maior fração da maioria dos petróleos. A
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toxicidade é variável de acordo com a estrutura molecular e são resistentes à
biodegradação.
Os diferentes tipos de petróleo possuem, essencialmente, os mesmos
hidrocarbonetos, mas em proporções que variam consideravelmente. Estas diferenças
na composição influenciam nas propriedades físicas dos diversos tipos de petróleo
cru, como por exemplo, a coloração.
O petróleo tem pouca aplicação, mas com o refino deste obtém-se diversas
frações úteis que continuam sendo misturas de hidrocarbonetos, porém com menos
componentes que o petróleo cru original.
Componentes de diferentes pesos moleculares, em várias combinações,
formam os petróleos, que são divididos em três grupos de acordo com o peso
molecular (API, 1999):
−

Componentes de peso leve (baixo peso molecular):

•

1 a 10 átomos de carbono (C1 a C10).

•

Moléculas pequenas, com poucos átomos de carbono em cada molécula.

•

Alta volatilidade1; evaporam-se e dissolvem-se prontamente deixando pouco ou

nenhum resíduo devido sua simples estrutura molecular (baixo tempo de residência).
•

Muitos dos componentes (benzeno, por exemplo) são mais biodisponíveis2 aos

organismos aquáticos (principal via de exposição: sistema respiratório).
•

Potencialmente inflamável e rapidamente inalável, sendo, por isso, de interesse

para a saúde e segurança humana.
O BTEX (benzeno, tolueno, etil benzeno e xileno) apresenta alta toxicidade e é,
por isso, considerado o componente de baixo peso molecular de maior interesse.

1

Volatilidade é a propriedade de um líquido com baixo ponto de ebulição e alta pressão de vapor em

condições normais de pressão e temperatura. A gasolina, por exemplo, é um produto altamente volátil
que, ao ser derramada no ambiente, rapidamente se evapora (RAND, 1995).
2

Biodisponibilidade é a propensão de uma substância de ser absorvida por um organismo (RAND, 1995).
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−

Componentes de peso intermediário (médio peso molecular)

•

11 a 22 átomos de carbono (C11 a C22).

•

Moléculas mais complexas.

•

Evaporação e dissolução mais lenta, durante muitos dias, com alguns resíduos

remanescentes (maior tempo de residência).
•

Alguns componentes de médio peso molecular são considerados mais tóxicos do

que os componentes de baixo peso molecular.
•

Não são tão biodisponíveis quanto os compostos de baixo peso molecular, logo

são menos propícios a afetarem os organismos aquáticos, cuja principal rota de
exposição é através do sistema respiratório, o que os tornam rapidamente absorvidos
pela pele desses organismos.
Exemplo: benzo (a) pyrene
−

Componentes pesados (alto peso molecular)

•

23 ou mais átomos de carbono (≥ C23).

•

Baixa evaporação ou dissolução (tempo de residência mais longo).

•

Os resíduos remanescentes na coluna d’água e sedimentos (pelotas de óleo, etc.)

podem causar efeitos crônicos por recobrimento e asfixia dos organismos. Principal via
de exposição: contato tópico direto.
•

Alguns componentes pesados contêm carcinogênicos que são absorvíveis pela

pele.
•

O risco de exposição aumenta devido o longo tempo de residência no ambiente.

Exemplo: Asfaltenos (C79H92N2S2O)3.

A quantidade de cada produto refinado vai depender do tipo de óleo a partir do
qual foram obtidos e da complexidade da refinaria em que os mesmos são
processados.
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2.3- PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS

Os óleos são descritos, tipicamente, de acordo com suas propriedades físicas e
estas, combinadas com diversos fatores ambientais, são usadas para determinar o
comportamento do óleo derramado no meio ambiente.
Os derivados de petróleo apresentam, genericamente, propriedades físicas
semelhantes. Normalmente, não reagem quimicamente ou apresentam dificuldades de
reação com agentes oxidantes ou redutores, não apresentando ação reativa ou
corrosiva.
As propriedades físico-químicas do petróleo são determinadas por sua
composição total e características de cada um dos seus constituintes. As
características físicas, como densidade específica, viscosidade e ponto de ebulição,
dependem dessas mesmas propriedades relativas a cada um dos compostos do
petróleo.
A densidade específica do petróleo é expressa em graus API, conforme escala
estabelecida pelo “American Petroleum Institute”. O petróleo pode ser classificado, de
acordo com a sua densidade relativa, em leve, médio e pesado, sendo considerado
leve aquele que apresenta uma densidade inferior a 0,82; o médio pode variar entre
0,82 e 0,97; e o pesado tem uma densidade superior a 0,97.
Os hidrocarbonetos encontrados no petróleo podem apresentar-se sob diferentes
formas físicas. Sob condições normais de temperatura e pressão, podem apresentarse sob as formas gasosa, líquida ou sólida, dependendo do número e disposição dos
átomos de carbono nas suas moléculas.
Os hidrocarbonetos com estruturas moleculares de até quatro átomos de carbono
apresentam-se sob a forma de gás, como o gás natural liquefeito (GLP), por exemplo.
Os de 5 a 25 átomos de carbono apresentam-se sob a forma líquida, como o hexano,
e sob a forma sólida aqueles com mais de 25 átomos, como os constituintes da graxa
e parafina (GÓES, 1997).
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O petróleo constituído basicamente por hidrocarbonetos de cadeia pequena poderá
apresentar-se na forma líquida e conter grande quantidade de gás dissolvido.
Enquanto aquele contendo uma pequena proporção maior de hidrocarbonetos na
cadeia longa será altamente viscoso, com nenhuma ou pouca presença de gás (WHO,
1982).
A interação dos hidrocarbonetos entre si e a sua solubilidade na água dependerão
da polaridade de suas moléculas. Geralmente, quanto maior a sua polaridade maior
será a sua solubilidade na água e o seu ponto de ebulição. Os hidrocarbonetos
aromáticos são mais solúveis na água e menos voláteis do que os hidrocarbonetos
parafínicos com o mesmo número de átomos de carbono correspondentes.
Considerando a persistência dos hidrocarbonetos do petróleo no meio ambiente,
uma característica física muito importante desses compostos é o conhecimento do seu
ponto de ebulição. Geralmente, a persistência dos hidrocarbonetos está diretamente
relacionada ao seu respectivo ponto de ebulição. Quanto maior a temperatura de
ebulição, tanto maior será a permanência de um hidrocarboneto no meio ambiente
(WHO, 1982).
O ponto de ebulição de um hidrocarboneto depende do número de átomos de
carbono presentes em sua molécula. Para os hidrocarbonetos parafínicos pode-se
dizer que há um aumento de 20oC no seu ponto de ebulição, para cada átomo de
carbono acrescentado no comprimento de sua cadeia.

2.4- CLASSIFICAÇÃO DO PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS

Diversos sistemas foram desenvolvidos para obtenção de caracterizações
padronizadas dos óleos. Seguem algumas dessas caracterizações.

2.4.1- BASEADA NA PERSISTÊNCIA DO ÓLEO NO MEIO AMBIENTE
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O fator persistência é baseado no tempo em que um produto permanece em
determinado meio. A persistência é definida como a quantidade do produto original
que permanece no solo, sedimento, e coluna d’ água após um derrame.
São classificados como não persistentes os produtos refinados de petróleo que
tendem a evaporar e dissipar rápida e naturalmente e que raramente requerem
limpeza (ITOPF, 2003). A composição desses produtos conta amplamente com
componentes de peso leve. Apenas impactos de curta duração são esperados como
conseqüência de um derrame de tais produtos.
Persistentes são aqueles petróleos e produtos refinados que tendem a se
dissipar mais vagarosamente (CETESB, 2004). Uma mistura de componentes de peso
leve e intermediário e componentes pesados formam tais produtos. A composição dos
produtos vai sofrendo modificações à medida que os componentes vão sendo
removidos pelos processos de intemperização.
Segundo API (1999) os óleos são divididos em cinco categorias baseadas na
persistência relativa dos óleos, conforme Quadro 2.1.

Quadro 2.1- Caracterização do petróleo e seus derivados em função da persistência
no ambiente.

Categoria

Persistência

Densidade Específica

Exemplos

Grupo I

Não persistente

Não aplicável (N/A)*

Gasolina, condensados

Grupo II

Persistente

< 0,85

Diesel, óleo cru leve

Grupo III

Persistente

0,85 ≤ 0,95

Produtos e Óleo cru
intermediários

Quadro 2.1- Caracterização do petróleo e seus derivados em função da persistência
no ambiente (continuação).
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Categoria
Grupo IV

Persistência

Densidade Específica
0,95 ≤ 1,00

Persistente

Exemplos
Óleo cru pesado,
residual
Produtos com baixo

Grupo V

Persistente

> 1,00

grau API (mais pesados
do que água doce)

* Por possuírem uma baixa densidade específica, os óleos do Grupo I, são
simplesmente listados como N/A (API, 1999).

2.4.2- BASEADA NO PESO ESPECÍFICO

FRONAPE (2002) classifica o petróleo e seus derivados, de acordo com seu peso
específico, conforme o Quadro 2.2.

Quadro 2.2- Caracterização do petróleo e seus derivados em função do peso
específico.
Hidrocarbonetos

Propriedades Físicas e químicas

TIPO I: Hidrocarbonetos

• Baixa viscosidade.

Leves (Voláteis)

• Elevada taxa de evaporação.

Petróleo

• Fácil dispersão natural.

Gasolina

• Solubilidade na água relativamente elevada.

Querosene

• Penetração rápida na maioria dos substratos.

Diesel de Automóveis

Quadro 2.2- Caracterização do petróleo e seus derivados em função do peso
específico (continuação).
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Hidrocarbonetos

Propriedades Físicas e químicas
• Viscosidade baixa a moderada.
• Evaporação até 50% do volume.
• Tendência para formação de emulsões estáveis
sob condições de elevada energia física.

TIPO II: Hidrocarbonetos
Moderados a Pesados
Óleo combustível marítimo
(MGO)
Gasóleo
Combustível leve
Óleo de lubrificação leve

• Moderada solubilidade na água.
• Penetração nos substratos em função da sua
configuração.
• Dispersão natural de alguns componentes.
• Sob condições de tempo ou de clima tropical, a
evaporação rápida dos voláteis e a solução das
frações solúveis darão lugar a um resíduo
degradado menos tóxico.
• Potencial afundamento após a degradação
atmosférica, particularmente num ambiente de lodo.
• Elevada viscosidade.

TIPO III: Hidrocarbonetos

• Dispersão natural relativamente baixa.

Pesados

• Baixa solubilidade na água.

Crus

• Evaporação inferior a 20% do volume.

Emulsão água-hidrocarbonetos

• Quando degradados por ação atmosférica dão

(“mousse de chocolate”)

lugar à formação de pedaços de alcatrão à

Óleo de lubrificação pesado

temperatura ambiente, podendo, no entanto, se
liquefazerem quando aquecidos.

Quadro 2.2- Caracterização do petróleo e seus derivados em função do peso
específico (continuação).
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Hidrocarbonetos

Propriedades Físicas e químicas

TIPO IV: Hidrocarbonetos

• Semi-sólidos.

Residuais

• Dispersão nula.

Bunker

• Não voláteis.

Combustíveis pesados

• Muito baixa solubilidade na água

Crus velhos na forma de “tar

• Formação de pedaços de alcatrão à temperatura

balls”

ambiente, podendo, no entanto, se liquefazerem

Asfalto

quando aquecidos.

2.4.3- BASEADA EM SUAS PROPRIEDADES

FRONAPE (2002) classifica o petróleo e seus derivados, em função de suas
propriedades, conforme o Quadro 2.3.

Quadro 2.3- Caracterização do petróleo e seus derivados em função de suas
propriedades.

Tipo

Principais Propriedades
• Muito volátil e altamente inflamável (ponto de

TIPO I – Produtos refinados

inflamação próximo dos 40ºC).

muito leves

• Elevadas taxas de evaporação; é provável uma

Gasolina

completa remoção por evaporação.

Nafta

• Baixa viscosidade; espalha-se rapidamente numa

Solventes

fina película brilhante.

Gasolina de aviação 80 / 100

• Peso específico menor que 0,80; flutua na água.
• Toxicidade aguda elevada para a biota; localmente
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Tipo

Principais Propriedades
pode causar severos impactos para a coluna d’água
e para os recursos intermarés.
• Penetra no substrato causando contaminação
abaixo da superfície.
• Moderadamente volátil (ponto de inflamação varia
de 40ºC a 65ºC).
• Evaporação das frações leves (até 2 /3 do volume
derramado).

TIPO II – Produtos

• Peso específico de 0,80 - 0,85; densidade API de

semelhantes ao diesel e

35 - 45; deste modo as camadas flutuam à

petróleos brutos leves

superfície da água exceto sob condições de mistura

Óleo combustível

turbulenta.

Querosene (QAV)

• Toxicidade aguda moderada a elevada para a

Combustível marítimo

biota; toxicidade específica do produto diretamente

Petróleo bruto “West Texas”

relacionada

Petróleo bruto “Alberta”

compostos aromáticos na fração solúvel na água.
•

Cobre

com

e

o

tipo

penetra

no

e

concentração

substrato;

dos

alguma

contaminação abaixo da superfície.
• Os hidrocarbonetos espalhados tendem a asfixiar
os organismos.

Quadro 2.3- Caracterização do petróleo e seus derivados em função de suas
propriedades (continuação).
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Tipo

Principais Propriedades
• Moderadamente volátil (ponto de inflamação
superior a 52ºC).

TIPO III – Hidrocarbonetos

• Evaporação até 1 /3 do volume derramado.

médios e produtos

• Viscosidade moderada a elevada.

intermediários

• Peso específico de 0,85 - 0,95; densidade API de

Petróleo bruto “North Slop”

17,5 - 35.

Petróleo bruto “South

•

Louisiana”

denpendendo da quantidade da fração leve.

Óleos combustíveis

• Podem formar emulsões estáveis.

intermediários

•

Óleo de lubrificação

contaminação pesada abaixo da superfície.

Toxicidade

Cobre

e

aguda

penetra

variável

no

para

substrato;

a

biota,

provável

• Os hidrocarbonetos espalhados tendem a asfixiar
os organismos.
• Ligeiramente volátil (ponto de inflamação superior
a 65ºC).
• Evaporação de uma pequena parcela do volume
TIPO IV – Petróleos brutos
derramado (geralmente menos que 10 - 15%).
pesados e produtos
• Muito viscosos a semi-sólidos; podem tornar-se
residuais
menos viscosos quando aquecidos pela luz solar.
Petróleo bruto “Venezuela”
• Peso específico de 0,95 - 1,00; densidade API de
Petróleo bruto “San Joaquin
10 - 17,5; deste modo as camadas flutuam
Valley’”
inicialmente

e

afundam

apenas

após

Bunker C
envelhecimento ou por incorporação de sedimentos.
Óleo combustível nº 6
• Baixa toxicidade aguda relativamente aos outros
tipos de hidrocarbonetos.
• Formam emulsões estáveis.
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Tipo

Principais Propriedades
• Provável penetração ligeira no substrato.
• Os hidrocarbonetos espalhados tendem a asfixiar
os organismos.

2.4.4- BASEADA NOS COMPOSTOS LÍQUIDOS DE FASE NÃO AQUOSA
(NAPL)

Segundo SHARMA e REDDY (2004), os hidrocarbonetos são freqüentemente
conhecidos como líquidos de fase não aquosa (NAPL) por formarem uma fase
imiscível e separada quando em contato com a água e/ ou o ar. Quando a densidade
do NAPL é menor que a da água, o hidrocarboneto é chamado de líquido de fase não
aquosa leve (LNAPL) e, quando a sua densidade for maior que a da água, como
líquido de fase não aquosa denso (DNAPL).
Os LNAPLs típicos são o petróleo e seus derivados, como a gasolina,
querosene e diesel, os quais estão associados com vazamentos não intencionais ou
derramamentos durante a produção, refinamento ou processamento e distribuição.
Enquanto os DNAPLs são os solventes clorados, hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos (HPAs) e pentaclorobifelinas (PCBs) resultantes de uma variedade de
atividades industriais como, por exemplo, o processamento de produtos químicos,
fabricação de pesticidas, tratamento de madeira (SHARMA e REDDY, 2004).

2.5- CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL POR PETRÓLEO E DERIVADOS

2.5.1- CAUSAS DOS VAZAMENTOS
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O petróleo e seus produtos são liberados para o meio ambiente através de
acidentes durante o carregamento, armazenamento, descarregamento, transporte ou
produção de subprodutos. A maior parte do petróleo e seus derivados liberados para o
meio ambiente envolve vazamentos não intencionais (acidentes) ou derramamentos.
Segundo CORSEUIL e MARINS (1997), a USEPA estima que existam mais de
1,5 milhões tanques subterrâneos de armazenamento de gasolina nos EUA e, destes,
400.000 já foram substituídos ou foram adaptados às legislações federais americana.
Ainda em função dessas legislações, mais de 250.000 casos de vazamentos já foram
identificados e mais de 97.000 remediações realizadas. Semanalmente, mais de 1.000
novos casos de vazamentos estão sendo descobertos em todo o território americano.
DOYLE (1994) também estimou, nos EUA, a quantidade total de petróleo e correlatos
derramados durante a produção, processamento e distribuição em cerca de 134
milhões de barris por ano, ou seja, 23% do total refinado.
No Canadá, anualmente, ocorrem, em média, 4.000 vazamentos acidentais de
petróleo e seus derivados (14.000 toneladas/ ano, em volume), sendo que cerca de
3.600 vazamentos (11.200 toneladas/ ano, em volume) ocorrem no solo e 400
vazamentos (2.800 toneladas/ ano, em volume) ocorrem nos corpos hídricos (águas
navegáveis) (FINGAS, 2000).
Nos EUA, anualmente, ocorrem, em média, 9.000 vazamentos acidentais de
petróleo e seus derivados nos corpos hídricos, correspondendo a 10.000 toneladas/
ano. Pode se concluir que ocorrem mais vazamentos, proporcionalmente, em corpos
hídricos nos EUA do que no Canadá. Isso se dá porque a maioria do petróleo e
derivados americano é importado, chegando ao país por via marítima.
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Figura 2.1- Resumo dos vazamentos anuais no Canadá (FINGAS, 2000).

2.5.2- VAZAMENTOS E MEIO AMBIENTE

Nos casos desses vazamentos, ao entrar em contato com o meio ambiente, o
petróleo ou seu derivado derramado começa a sofrer contínuos processos físicos e
químicos decorrentes das condições ambientais locais como ventos, temperatura,
intensidade luminosa, ondas e correntes (ITOPF, 2003). Dependendo da natureza do
produto derramado este tenderá a desaparecer ao longo do tempo ou a persistir no
meio ambiente. Na Figura 2.2 está esquematizado o espalhamento do óleo
contaminante no solo e na água subterrânea.
As transformações sofridas pelo petróleo e seus refinados no meio ambiente,
chamadas de intemperização, são regidas por processos que podem ser divididos em
dois grupos (FRONAPE, 2002):
−

Evolução primária, que afeta principalmente as características físicas do produto

(densidade, viscosidade, ponto de escoamento, solubilidade) sem alterações na
natureza química dos componentes. Concentra processos de espalhamento do
produto derramado e evaporação dos componentes leves, à dissolução das frações
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solúveis, à emulsificação decorrente do hidrodinamismo e à sedimentação por
aderência de partículas suspensas na coluna d’água.
−

Evolução secundária, englobando processos mais lentos que podem se estender

de meses a anos atuando sobre o produto já envelhecido. Nesta fase, o processo
atuante sobre as moléculas é a oxidação química ou fotoquímica microbiana.

Figura 2.2- Esquema da migração do óleo no solo (FINGAS, 2000).

Os processos podem incluir o espalhamento, evaporação, dispersão,
dissolução, emulsificação, sedimentação, biodegradação e foto-oxidação. Cabe
ressaltar que os processos ocorrem de forma simultânea, não havendo ligação entre o
início de um e o término do anterior (API, 1995).
O derramamento recorrente de óleo no mesmo local pode promover a saturação do
solo, exigindo sua escavação e remoção para tratamento. No caso de vazamento de
tanques de estocagem subterrâneos, os processos de biodegradação e degradação
naturais são pouco efetivos na prevenção da contaminação das águas subterrâneas,
uma vez que os diferentes componentes do petróleo apresentam densidades
diferentes. Os menos densos que a água (fase líquida não aquosa mais leve
LNAPLs) geralmente apresentam um potencial de contaminação dos lençóis freáticos
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menor que os componentes clorados (PCBs, por exemplo), que são mais densos que
a água (DNAPLs).
Com relação à água superficial, a baixa densidade de muitas frações do petróleo
determina menor risco para a fauna e a flora aquáticas. Estas frações tendem a
flutuar, formando um filme de 0,1mm ou menos de espessura sobre a superfície da
água. Os processos de degradação físicos e biológicos dissiparão os componentes
deste filme, em dias ou em poucas semanas, reduzindo a oportunidade de dano. Já as
frações mais pesada, que incluem os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs),
podem acumular-se nos organismos bênticos, peixes e sedimentos.
Em função da complexidade dos processos de transporte, é muito difícil estabelecer
os níveis de petróleo e seus componentes no meio ambiente. É necessário se
quantificar os componentes do petróleo em cada local contaminado, e nos diferentes
meios: água superficial, solo e água subterrânea. Encontra-se, freqüentemente, nos
locais contaminados com petróleo um lodo líquido ou semilíquido resultante do
acúmulo da massa de contaminantes líquidos não hidrossolúveis. As plumas de
propagação de contaminantes destes contaminantes movem-se para fora da massa
de contaminação. O complexo formado pelos contaminantes não hidrossolúveis
massa central e plumas atinge, geralmente, o equilíbrio devido à combinação dos
processos físicos, químicos e bioquímicos. Os componentes do petróleo movem-se
para dentro do solo ou das águas subterrâneas a partir das bordas das plumas. Na
Figura 2.3 está esquematizada a migração do óleo contaminante no solo e água
subterrânea, atingindo a água superficial.
Sem o conhecimento da localização dessas massas centrais e plumas no local
contaminado, torna-se difícil interpretar as quantificações realizadas no meio
ambiente. Ou seja, concentrações elevadas indicam que a matriz analisada encontrase dentro da massa central ou plumas; abaixo destas, as concentrações são menores.
Como a maioria das contaminações por petróleo ou derivados envolve uma mistura
complexa de hidrocarbonetos, é improvável que as determinações na fase aquosa
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abaixo da zona de contaminantes não hidrossolúveis encontrem-se próximo aos
limites de solubilidade. Se as concentrações estão próximas ou acima dos limites de
solubilidade, os contaminantes não aquosos (NAPLs) estão provavelmente presentes
na amostra.
Os componentes do petróleo são relativamente insolúveis em água. Somente o
BTEX e alguns hidrocarbonetos alifáticos de cadeia curta apresentam uma
hidrossolubilidade considerável. No entanto, quando estes componentes fazem parte
da mistura complexa, nunca atingem as concentrações indicadas pelas suas
constantes de solubilidade individual. Tolueno e benzeno, por exemplo, presentes em
pequena proporção na gasolina, gasolina de aviação e diesel, apresentam uma
tendência de permanecer dissolvidos na massa de componentes não hidrossolúveis.
Deste modo, a solubilidade específica destas substâncias como parte da mistura é
inferior à da substância pura.

Figura 2.3- Migração do óleo no solo e águas subterrânea e superficial (FINGAS,
2000).

28

A gasolina apresenta uma porcentagem maior de hidrocarbonetos aromáticos
leves, como os BTEX, do que outros combustíveis, o que pode determinar a
contaminação de águas subterrâneas por estas substâncias no derramamento do
combustível. Deste modo, os níveis de contaminação ambiental são sítio-específicos e
dependem das características do produto derramado e do local.

2.5.3- COMPORTAMENTO NO SOLO

Os produtos do petróleo liberados para o meio ambiente migram através do solo
por dois mecanismos: como uma massa de óleo que se infiltra no solo por ação da
força da gravidade e da capilaridade e como compostos individuais que se separam da
mistura de componentes, dissolvendo-se na água ou no ar (ATSDR, 1999, REID et al.,
2000).
Quando a massa de óleo flui pouca ou nenhuma separação dos componentes
individuais ocorre e a velocidade de infiltração é, geralmente, mais rápida do que a
velocidade de dissolução. Muitos compostos, insolúveis e imóveis na água, migram
através do solo solubilizados na massa de óleo. Os fatores que afetam a velocidade
de infiltração da massa de óleo incluem o teor de água do solo, a vegetação, a
geologia do local, o clima, o tamanho das partículas do solo (areia x argila), a
velocidade de liberação do óleo e a viscosidade do produto (ATSDR, 1999, REID at
al., 2000).
Enquanto a massa de óleo migra através da coluna do solo, uma pequena
quantidade é retida pelas partículas do solo, constituindo a fração residual de
saturação (Figura 2.4). Dependendo das características do produto, esta fração pode
persistir no solo por anos. Esta fração residual determina o grau de contaminação do
solo e pode ser fonte de contaminação da água e do ar (ATSDR, 1999).
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Quando a quantidade do produto liberada para o meio ambiente é
relativamente pequena em relação ao volume de solo disponível, todo o produto se
torna resíduo de saturação e dificilmente atingirá as águas subterrâneas. Estas águas
podem ser atingidas, entretanto, se houver a infiltração de águas de chuva nestes
solos contaminados, favorecendo a migração dos componentes individuais da massa
de óleo residual.

Figura 2.4- Distribuição de NAPL em solos não saturados (A) e solos saturados (B)
(SHARMA e REDDY, 2004).

Nas grandes quantidades do produto liberado para o meio ambiente, se a
densidade do produto for inferior à da água (LNAPL), o produto tende a flutuar através
da interface entre as zonas saturadas e insaturadas de água e espalha-se
horizontalmente formando uma camada fina, geralmente em direção às águas
subterrâneas, conforme a Figura 2.5a (ATSDR, 1999).
Se a densidade do produto for superior à da água (DNAPL), o óleo continuará a
migrar em direção do aqüífero sob influência da gravidade. A migração cessa quando
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o produto é convertido em fração residual saturada, ou quando encontra uma
superfície impermeável, conforme a Figura 2.5b.
Os componentes individuais da mistura podem separar-se durante a migração
da massa de óleo através do solo e percolar individualmente. As seguintes
propriedades químicas determinam quais componentes que provavelmente migrarão
separadamente da mistura (ATSDR, 1999):
−

Volatilidade: A velocidade de volatilização está, principalmente, relacionada à

pressão de vapor da substância e, também, a temperaturas elevadas do ar e do solo,
umidade, velocidade dos ventos, tipo de solo, composição do óleo, radiação solar e
espessura da camada de óleo.

Figura 2.5- Esquema com a distribuição de LNAPL (A) e DNAPL (B) no subsolo
(TESTA e WINEGARDNER, 2000).

Como os produtos do petróleo são misturas complexas de centenas de
componentes, aqueles que apresentam elevada pressão de vapor tendem a volatilizarse. A composição da fase de vapor depende da composição do produto original. Em
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geral, compostos que apresentam pressão de vapor superior a 10-2 mm de Hg
encontram-se preferencialmente na fase gasosa do que na líquida. Aqueles que
apresentam uma pressão de vapor menor do que 10-7 mm de Hg tendem a associar-se
à fase líquida (ATSDR, 1999).
As frações mais leves (< C18) são, geralmente, mais voláteis. A volatilidade de
uma fração pode ser prevista através da Lei de Henry, que relaciona pressão de vapor
com solubilidade e peso molecular.
−

Solubilidade: A solubilidade, em geral, diminui com o tamanho da molécula do

hidrocarboneto. Dentre os compostos que apresentam peso molecular semelhante, os
aromáticos e não ramificados são mais hidrossolúveis do que os alifáticos ou
ramificados. É importante ressaltar que o comportamento de um composto orgânico
pode ser afetado pela presença de outros hidrocarbonetos nas camadas
subsuperficiais. Por exemplo, a solubilidade do benzeno puro na água é de 1.780 mg/l,
mas a concentração máxima detectada em aqüífero localizado abaixo de um local
contaminado com gasolina foi de 62 mg/l (ATSDR, 1999).
−

Coeficiente de partição carbono orgânico-água (Koc): A mobilidade química

pode ser determinada com base neste coeficiente. Quanto maior o coeficiente maior a
ligação da substância à matéria orgânica e menor a sua mobilidade. Ao contrário, se a
adsorção à matéria orgânica é pequena, seu coeficiente é baixo, e a substância
apresenta maior probabilidade de ser transportada por grandes distâncias, estando
mais disponível para interagir com o homem e a biota (ATSDR, 1999, REID et al.,
2000).
O grau de adsorção afeta também o transporte e distribuição no meio
ambiente. As substâncias que se adsorvem fortemente a substratos orgânicos
apresentam menor probabilidade de se volatilizarem ou de serem biodegradadas. As
que apresentam valores de Koc< 50 l/kg, entre 50 e 150 l/kg e entre 150 e 500 l/kg são
consideradas, respectivamente, muito móveis, móveis e intermediariamente móveis.
Utilizando esse sistema, o benzeno (Koc= 60 l/kg) é classificado como móvel, enquanto
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o tolueno, etilbenzeno e xilenos totais (Koc= 182 l/kg, Koc= 363 l/kg e Koc= 400 l/kg,
respectivamente) apresentam mobilidade intermediária. E, ainda, a mobilidade baixa é
observada para o fluoreno, fenantreno, pireno, benzantraceno, benzo[a]pireno e
fluoranteno; mobilidade intermediária é apresentada pelo naftaleno e dimetilbenzenos,
e mobilidade elevada é evidenciada para a quinolina, cresol e fenol (ATSDR, 1999).
Conseqüentemente, as interações no solo são influenciadas pela quantidade e
natureza da matéria orgânica, pelos constituintes inorgânicos, com particular
referência ao tamanho do poro e estrutura, pela população de microorganismos e pela
concentração do poluente. A adsorção aos constituintes do solo favorece a
persistência do componente nesta matriz (REID et al., 2000).
Em geral, os produtos leves do petróleo, como a gasolina, apresentam maior
hidrossolubilidade e volatilidade e menor potencial de adsorção do que os mais
pesados como os óleos combustíveis. Os dados obtidos em derramamentos de
gasolina demonstraram que essas frações leves migram prontamente através do solo
podendo atingir as águas subterrâneas. Em contrapartida, as frações de maior peso
molecular são mais persistentes devido à baixa solubilidade em água, volatilidade e
elevada capacidade de adsorção (ATSDR, 1999).
A distribuição dos derivados de petróleo depende da hidrogeologia do local de
contaminação. Áreas hidrogeológicas inclinadas com alta permeabilidade favorecem a
migração da pluma de hidrocarbonetos e, conseqüentemente, a contaminação das
águas subterrâneas (LEE et al., 2001).

2.5.4- COMPORTAMENTO NA ÁGUA

O petróleo liberado na água espalha-se quase que imediatamente. Os
componentes polares e de baixo peso molecular solubilizam-se e são lixiviados para
fora da mancha de óleo; os componentes voláteis presentes na superfície da água
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sofrem evaporação. Ao mesmo tempo, o óleo se emulsifica em óleo-água ou águaóleo. A perda por evaporação depende:
−

Da área exposta, a qual aumenta com a ampliação da mancha;

−

Da pressão de vapor da fase oleosa, que decresce com o tempo, conforme as

moléculas menores se evaporam. Os componentes que apresentam pressão de vapor
maior do que o n-octano evaporam-se mais rapidamente da superfície da mancha de
óleo, enquanto os de pressão de vapor inferior ao n-octadecano persistem e formam
resíduo viscoso que retarda a volatilização dos demais constituintes;
−

Do coeficiente de transferência de massa óleo-ar, o qual está relacionado à

velocidade dos ventos e à difusibilidade do hidrocarboneto;
−

Da formação de emulsões ou de uma “crosta” na superfície da água (ATSDR,

1999).
−

Com relação à ecotoxicidade, a dissolução dos óleos derramados é o processo

mais representativo, ainda que menos importante quanto à perda de massa. Os
estudos realizados com diferentes óleos combustíveis e gasolina em água
evidenciaram a aceleração da dissolução dos compostos presentes nestes óleos, após
um período inicial. Este aumento na velocidade de dissolução se deve às modificações
químicas – por oxidação ou degradação microbiana– dos compostos constituintes
destes óleos. Estes processos são conhecidos como intemperismo químico e
biológico. Durante o intemperismo químico, pode ocorrer a auto-oxidação dos nalcanos presentes no óleo (ATSDR, 1999).

2.5.5- COMPORTAMENTO NO AR

Os componentes do óleo de menor peso molecular volatilizam-se rapidamente,
sendo

encontrados

na

fase

gasosa

da

atmosfera.

Aí

são

degradados

fotoquimicamente por radicais hidroxilas e outras espécies presentes no período de
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horas a dias, resultando em monóxido de carbono, dióxido de carbono e compostos
oxigenados (ATDSR, 1999).

2.5.6- COMPORTAMENTO NA BIOTA AQUÁTICA E TERRESTRE

O óleo derramado, além de se movimentar, pode evaporar, ser degradado e
emulsificar-se, reduzindo a severidade do dano e acelerando a recuperação da área
afetada. Estes processos ocorrem de forma diferenciada na água doce e salgada. O
impacto do derramamento na água doce pode ser mais severo devido a pouca
movimentação da água neste habitat. Em águas paradas, o óleo tende a empoçar,
podendo permanecer no ambiente por longo período. Nos rios e córregos, o óleo
tende a ser coletado pelas plantas e gramíneas que crescem nas margens ou interage
com os sedimentos afetando os organismos que ali vivem ou que se alimentam destes
sedimentos e plantas, como os peixes (USEPA, 1999). Além de alimento contaminado,
os peixes podem se expor ao óleo derramado através de diferentes vias: pelo contato
direto com a contaminação de suas guelras e pela absorção de compostos tóxicos
presentes na coluna d’ água pelos seus ovos e larvas.
Aves e mamíferos podem ser afetados pelo óleo derramado por meio de:
−

Contato físico direto: As penas e pêlos perdem sua propriedade isolante

colocando os animais sob risco de congelamento. Para as aves, o contato com o óleo
aumenta o risco de afogamento, danificando a complexa estrutura de suas penas que
lhes permite flutuar e voar.
−

Exposição aos vapores de substâncias tóxicas: Como vários componentes do

petróleo evaporam-se rapidamente, algumas espécies suscetíveis podem apresentar
efeitos nocivos em nível do sistema nervoso central, coração e pulmões. Os animais
também podem ingerir o óleo, possibilitando o comprometimento das células do trato
gastrintestinal, reduzindo a sua habilidade de digestão.
−

Destruição do habitat e de fontes de alimento.
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−

Problemas reprodutivos (USEPA, 1999).

2.5.7- COMPORTAMENTO NA VEGETAÇÃO

Os efeitos adversos do óleo sobre as plantas, decorrentes da exposição em curto
prazo, variam da redução na transpiração e fixação de carbono à morte. Efeitos diretos
do óleo nas plantas são resultantes de efeitos físicos e da toxicidade química e
dependem de inúmeras variáveis, incluindo o tipo de óleo (PEZESHKI, et al., 2000).
Os impactos físicos do óleo derramado sobre as plantas incluem a cobertura das
folhagens e da superfície do solo. O óleo presente nas folhas pode bloquear a
transpiração e reduzir a fotossíntese pela restrição da entrada de CO2, devido ao
bloqueio dos poros dos estômatos (PEZESHKI, et al., 2000). A redução nestes
processos depende da área da planta coberta pelo óleo, que pode sua vez está
relacionada à quantidade de óleo derramada, velocidade dos ventos, tipo e dispersão
do óleo. Com o bloqueio dos estômatos, a difusão de oxigênio para a raiz decresce
elevando aí o estresse de oxigênio, principal fator limitante do crescimento da
vegetação pantanosa. Do mesmo modo, o óleo derramado, cobrindo a superfície do
solo, restringe a movimentação de oxigênio no solo, favorecendo as condições
anaeróbicas e exacerbando o estresse de oxigênio nas raízes das plantas, destruindo
as membranas da raiz e a seletividade iônica (PEZESHKI, et al., 2000).
O impacto químico do óleo sobre a vegetação varia muito com o tipo de óleo e as
diferenças na sensibilidade da exposição ao óleo dependem da espécie (PEZESHKI,
et al., 2000).

2.6- RESUMO DO CAPÍTULO

De acordo com o estabelecido neste capítulo foi elaborado o Quadro 2.4, baseado
também em FINGAS (2000), que apresenta esquematicamente um resumo das
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propriedades de cada um dos contaminantes, baseando-se em sua composição físicoquímica (viscosidade), comportamento no meio ambiente (toxicidade) e de acordo com
a maior ou menor degradação (oxidação química ou fotoquímica) do contaminante no
meio ambiente (persistência).
A numeração indica a importância relativa entre os contaminantes de acordo
com a propriedade avaliada. Assim, uma numeração igual a 1 indica um contaminante
de menor toxicidade, enquanto a numeração igual a 5 representa um contaminante de
maior toxicidade. O mesmo se sucede para a viscosidade e degradação: quanto
menor o número, menor é a viscosidade ou capacidade de degradação do
contaminante.
No Quadro 2.4, por exemplo, gasolina, QAV, nafta e MTBE (numeração igual a
1) apresentam menor viscosidade em comparação com os outros contaminantes (a
borra oleosa apresenta a maior numeração, 5, indicando ser o contaminante de maior
viscosidade no Quadro 2.4).

Quadro 2.4- Propriedades dos contaminantes e seus efeitos no meio ambiente.

Contaminante

Toxicidade (plantas)

Viscosidade

Degradação

Nafta

5

1

3

MTBE

5

1

4

Diesel

5

2

3

Gasolina

5

1

4

Borra oleosa

5

5

5

Querosene de aviação (QAV)

4

1

4

Óleo combustível

3

3

2

Petróleo

2

4

2
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Esses contaminantes podem ser agrupados, de acordo com as suas propriedades
físico-químicas (viscosidade e degradação) em contaminantes de alta concentração
(viscosidade menor 3 e degradação acima ou igual a 3) e baixa

concentração

(viscosidade maior ou igual a 3 e degradação menor que 3). De acordo com sua
toxicidade em contaminantes de alta preocupação (toxicidade igual a 5), média
preocupação (toxicidade igual a 3 ou 4) e baixa preocupação (toxicidade menor que
3).
Baseando-se nesse agrupamento, um contaminante poderá ter a seguinte
classificação: contaminante de alta preocupação- alta concentração, contaminante de
alta preocupação- baixa concentração, contaminante de média preocupação- alta
concentração,

contaminante

de

média

preocupação-

baixa

concentração

e

contaminante de baixa preocupação.
O Quadro 2.5 esquematiza uma classificação dos contaminantes, de acordo
com o agrupamento do Quadro 2.4.
Um contaminante de mais alta preocupação e alta concentração indica que
este apresenta condições menos favoráveis a sua recuperação/ remoção do meio
ambiente e, também, representa um maior impacto ao meio ambiente. Enquanto um
contaminante

de

baixa

preocupação

apresenta

melhor

condição

para

sua

recuperação/ remoção do meio ambiente e, também, menor impacto ambiental e nos
homens e/ ou animais.
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Quadro 2.5- Classificação dos contaminantes de acordo com sua preocupação e
concentração.

Classificação do contaminante
Contaminante

de

alta

preocupação-

Contaminante
alta Nafta, MTBE, diesel e gasolina

concentração
Contaminante

de

alta

de

média

preocupação-

baixa Borra oleosa

concentração
Contaminante

preocupação-

alta Querosene de aviação (QAV)

concentração
Contaminante

de

média

preocupação-

baixa Óleo combustível

concentração
Contaminante de baixa preocupação

Petróleo
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CAPÍTULO 3- GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

3.1- INTRODUÇÃO

O gerenciamento inadequado de resíduos vem criando situações críticas de
degradação ambiental e de riscos à saúde pública. Este problema, de abrangência
mundial, tem levado à ampliação das preocupações com o controle ambiental dos
mesmos e com a recuperação/ remediação das áreas já contaminadas.
Desde a descoberta, em 1975, do problema da contaminação em Love Canal nos
Estados Unidos, os países industrializados vêm procurando implementar programas
de recuperação de áreas contaminadas. Este episódio ocorreu em uma área
residencial, também ocupada por uma escola, perto de Búfalo no estado de Nova
Iorque. O núcleo residencial fora construído perto da área onde se localizara uma área
de disposição de resíduos industriais abandonada, cuja atividade ocorrera na década
de 40. Cerca de trinta anos depois os moradores de Love Canal começaram a
apresentar doenças e mal estar devido à exposição frente aos resíduos tóxicos
anteriormente enterrados. Toda a população foi transferida e iniciados dispendiosos
trabalhos de recuperação da área. Este fato induziu o Congresso americano a aprovar
uma lei definindo responsabilidades e indenizações devidas por danos ambientais, a
“Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act- CERCLA”,
mais conhecida como “Lei do Superfund” (KOVALICK, 1991). A empresa responsável
pelas descargas de produtos químicos na área foi condenada pela justiça em 1988 à
recuperação dessa área, com gasto estimado em 250 milhões de dólares (SHARMA e
REDDY, 2004).
Em Lekkerkerk, na Holanda, 268 residências foram construídas em área
anteriormente utilizada para disposição de resíduos de indústria de tintas, causando
doenças associadas com a exposição aos produtos orgânicos. A área foi evacuada
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para limpeza em 1981 a um custo de 280 milhões de dólares. Em 1982 foi aprovada
uma lei para remediação de áreas contaminadas (KOVALICK, 1991).
Vários outros países como a Inglaterra, Canadá, Áustria, Alemanha, França,
Dinamarca, Finlândia, Suécia e Noruega, além do Brasil, estão implementando
programas de recuperação de áreas contaminadas.
Nos Estados Unidos os trabalhos preliminares selecionaram mais de 34.000 áreas
com resíduos potencialmente perigosos. A partir da aplicação de uma sistemática
racional de priorização, este número foi reduzido para 1.200 áreas, colocadas na
“National Prioritaries List- NPL”, onde estão listadas por ordem de prioridade
(SHARMA e REDDY, 2004).
Na Europa a situação é análoga. A Áustria cadastrou 4.000 áreas degradadas,
a Holanda 6.000 e a Inglaterra 1.000. A Alemanha reunificada tem 140.000 áreas já
cadastradas e estima que este número chegue a 250.000, dos quais prevê que 26.000
terão necessidade de trabalhos de recuperação (KOVALICK, 1991).
A ocorrência de áreas contaminadas não é privilégio dos países desenvolvidos, mas é
um

fato

observado

também

nos

países

em

desenvolvimento

com

áreas

industrializadas, como é o caso do Brasil. A situação tende a ser preocupante em
função da forma desordenada como o ocorre a expansão industrial, o crescimento
urbano e a ocupação e transformação dos espaços disponíveis (GUNTHER, 1990).
Além do mais, uma maior fiscalização e controle das empresas, por parte das
agências ambientais dos países desenvolvidos, têm encorajado os industriais a
transferir seus resíduos ou mesmo suas unidades de processamento, para os países
em desenvolvimento, a despeito dos altos custos decorrentes, agravando assim os
problemas já existentes em áreas industriais.

41

3.2- CONCEITO DE ÁREA CONTAMINADA

As áreas potencialmente contaminadas são aquelas onde estão sendo ou
foram desenvolvidas atividades potencialmente contaminadoras, isto é, onde ocorre ou
ocorreu o manejo de substâncias cujas características físico-químicas, biológicas e
toxicológicas podem causar danos e/ou riscos aos bens a proteger. Como exemplo, as
instalações industriais de processamento, recuperação ou armazenamento de
matérias primas e produtos, postos de serviços com tanques de armazenagem
subterrânea, áreas de tancagem em refinarias, terminais, etc.
As áreas suspeitas de contaminação são aquelas nas quais, durante a
realização da etapa de avaliação preliminar, foram observadas falhas no projeto,
problemas na forma de construção, manutenção ou operação do empreendimento,
indícios ou constatação de vazamentos e outros. Essas constatações induzem a
suspeitar da presença de contaminação no solo e nas águas subterrâneas e/ou em
outros compartimentos do meio ambiente.
Uma área contaminada pode ser definida resumidamente como a área ou
terreno onde há comprovadamente contaminação, confirmada por investigação
geoambiental e análises, que pode determinar danos e/ou riscos aos bens a proteger
localizados na própria área ou em seus arredores (CETESB/ GTZ, 1999).

3.3- PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS

Os programas de gerenciamento de áreas contaminadas evoluíram, na maioria
dos casos, como resultado da necessidade de atender a requisitos legais de proteção
à saúde humana e ao meio ambiente, em alguns casos pela necessidade de
reutilização de áreas industriais para atividades mais sensíveis (moradia, lazer, por
exemplo) e, em outros casos, para atender a uma combinação das duas situações.
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Em muitos países a ocorrência de um ou mais acidentes estimularam a
atenção do público, que passou a se envolver com as questões de áreas
contaminadas e a cobrar ações governamentais, as quais produziram a formulação de
políticas, regulamentações e programas.
Nesse sentido, alguns países desenvolveram sistemas de classificação,
baseados em pontuação de fatores pré-estabelecidos, os quais permitem, de forma
clara, caracterizar a gravidade de cada caso e programar a aplicação racional de
recursos, normalmente escassos. Estes são os casos dos Estados Unidos, Canadá e
Brasil, no estado de São Paulo. Outros países estabeleceram apenas regras para
definir se uma área deve ou não ser considerada contaminada, tendo em vista o uso
futuro pretendido da área.

3.3.1- O SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO AMERICANO- “HAZARD RANKING
SYSTEM” (HRS) DA USEPA

O

Congresso

americano

aprovou

a

“Comprehensive,

Environmental,

Response, Compensation and Liability Act” (Lei CERCLA) em 11 de dezembro de
1980. A CERCLA estabeleceu as bases para um programa de gerenciamento das
áreas contaminadas a ser aplicado em todo o território americano.
Como conseqüência da CERCLA, em 1982, ocorreu uma revisão do “National
Contingency Plan” (NCP), o qual estabeleceu o processo de gerenciamento de áreas
contaminadas no território americano em seis etapas: descoberta das áreas
contaminadas ou notificação, investigação preliminar e inspeção da área, elaboração
da Lista Nacional de Prioridades (NPL), investigação de alternativas para recuperação
e estudos de viabilidade, registro das decisões e detalhamento do projeto e
implantação da estratégia de recuperação da área (USEPA, 1982, USEPA, 1988).
Ainda como conseqüência da CERCLA, a USEPA desenvolveu um sistema
para avaliação de áreas contaminadas, “Hazard Ranking System” (HRS), de forma a
43

atender a necessidade de estabelecimento de prioridades das ações de recuperação
das áreas que apresentassem emissões potenciais ou reais de substâncias perigosas
e contaminantes. Essas áreas seriam listadas, por ordem de prioridade da
necessidade de recuperação, na Lista Nacional de Prioridades  “National Priorities
List” (NPL).
O HRS foi desenvolvido para ser um sistema de classificação de áreas
contaminadas simples, de baixo custo, consistente e, principalmente, de fácil
aplicabilidade.
As premissas utilizadas em seu desenvolvimento foram:
•

O sistema de prioridades deveria atender a CERCLA, inclusive no que se refere à

necessidade de criação da lista de prioridades de áreas a serem recuperadas (NPL);
•

O sistema deveria caracterizar as áreas a partir de dados e recursos limitados;

•

O sistema, embora não seja uma avaliação de risco, deveria indicar qual o risco

relativo entre as áreas;
•

O sistema deveria fornecer uma lista de áreas com informações suficientemente

precisas para espelhar a real necessidade de futuras investigações mais detalhadas;
•

O sistema deveria fornecer resultados consistentes, mesmo que aplicados por

diferentes usuários;
•

O sistema deveria dar ênfase aos riscos à saúde pública, mas também considerar

os riscos ao meio ambiente;
•

Os parâmetros críticos considerados no sistema deveriam levar em conta os

custos envolvidos (tempo, recursos humanos e financeiros).
O sistema HRS considera que a exposição aos resíduos perigosos pode
ocorrer através da migração desses resíduos no meio ambiente (água subterrânea,
água superficial, ar e solo) e por contato direto (ingestão, inalação ou contato
dérmico).
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Através do Método de Análise Estruturada de Valores estabelece-se a
pontuação para cada uma das rotas de migração de resíduos, considerando-se as
categorias/ fatores de cada rota de migração (emissão comprovada ou probabilidade
de emissão, características dos resíduos natureza e quantidade, receptores ou bens
a proteger expostos ao risco humano ou meio ambiente). Para cada rota de
migração as categorias de fatores são multiplicadas e normalizadas (ajuste de
escalas), para se definir a pontuação final da rota.
Desta forma se obtém os seguintes valores:
•

Sgw- pontuação final para a rota de migração pela água subterrânea;

•

Saw- pontuação final para a rota de migração pela água superficial;

•

Ss- pontuação final para a rota de exposição pelo solo;

•

Sa- pontuação final para a rota de migração pelo ar.
As pontuações de cada rota são combinadas através da aplicação da equação

3.1, obtendo-se a pontuação final (S):

S= [((Sgw)2 + (Saw)2 +(Ss)2 + (Sa)2)/4]1/2.

(3.1)

A pontuação final (S) obtida para a classificação da área é utilizada para
estabelecer uma ordem de prioridade ou ranking entre as áreas contaminadas. De
acordo com a pontuação final (S), a área contaminada poderá estar listada na Lista
Nacional de Prioridades (NPL) e será recuperada de acordo com a ordem estabelecida
na NPL.
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3.3.2-

O

SISTEMA

DE

CLASSIFICAÇÃO

CANADENSE-

“NATIONAL

CLASSIFICATION SYSTEM” (NCS)

Em outubro de 1989, o “Canadian Council of Ministers of the Environment”
(CCME) iniciou o Programa Nacional de Recuperação de Áreas ContaminadasNCSRP (CMME, 1992). Dentro deste programa, propôs a criação do “National
Classification System” Sistema Nacional de Classificação para Áreas Contaminadas
(NCS), que seria o método oficial de avaliação do impacto real ou potencial de áreas
contaminadas, em relação à saúde humana e ao meio ambiente. Seria um sistema
racional e científico para avaliação comparativa de áreas contaminadas no Canadá, e
uma das ferramentas a serem desenvolvidas para contribuir na implementação do
programa ao nível nacional.
A proposta de elaboração do sistema foi aprovada em abril de 1990 em encontro da
CCME, com a participação de representantes do governo e do público geral.
O sistema desenvolvido foi bastante simples e sua aplicação requer apenas uma
quantidade definida de informações sobre as características da área, que,
normalmente, são disponíveis após investigações preliminares.
O NCS não é um sistema de avaliação de risco mas, apenas, um método de
investigação que pontua e classifica áreas contaminadas em categorias gerais de
interesse, as quais estão associadas a alto, médio e baixo risco.
A aplicação do NCS tem âmbito nacional no Canadá e quando tem por objetivo a
obtenção de recursos financeiros do NCSRP deve ser conduzida por equipe de
especialistas, com representantes da província ou do território onde a área estiver
localizada e representantes do escritório regional da Agência Ambiental do Canadá
(“Environmental Canada”). Para a classificação de áreas contaminadas pertencentes a
organismos federais deve haver também representantes da Agência de Saúde e Bemestar (“Health and Welfare Canada”).
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O NCS foi desenvolvido para avaliar o perigo real ou potencial de uma área,
pontuando características ou fatores agrupados em três categorias:
•

Características dos contaminantes: avalia o perigo relativo dos contaminantes

presentes;
•

Caminhos de exposição ou Propagação de contaminantes: avalia os caminhos que

o contaminante pode seguir até chegar ao receptor ou bem a proteger;
•

Receptores ou bens a proteger: avalia os seres vivos ou recursos que podem ser

afetados pela contaminação e que devem ser protegidos.
As categorias têm pontuação máxima de, respectivamente, 33, 33 e 34 pontos
e cada fator (variável de cada categoria como, por exemplo, tipo de contaminante e
volume vazado) tem pontuação variando de 0 a 18 pontos, de acordo com o perigo ou
risco do local. Para cada fator um Guia do Usuário apresenta vários cenários e sugere
roteiros de contagem.
A nota máxima é 100 e representa um local com altíssimo impacto, já
comprovado.
Esse sistema não foi concebido para fazer uma avaliação de risco quantitativa,
mas é apenas uma ferramenta para examinar ou investigar as áreas em relação a
necessidades de futuras ações, tais como caracterização, avaliação de risco,
recuperação da área, etc.
A aplicação do NCS requer, além da disponibilidade dos guias de padrões de
qualidade de água, de padrões de potabilidade de água e de padrões de qualidade
para solos contaminados, a obtenção prévia das seguintes informações:
•

Descrição da localização da área;

•

Tipo de contaminante ou material provavelmente presente (e/ou histórico da área);

•

Tamanho da área e quantidade de contaminantes;

•

Profundidade do lençol de água;

•

Mapa geológico ou informações sobre o solo;
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•

Dados de precipitação pluviométrica anual;

•

Informações de cobertura vegetal;

•

Proximidade de cursos d´água;

•

Informações topográficas;

•

Potencial para enchentes;

•

Proximidade de captações ou tomadas d´água;

•

Uso de recursos hídricos na vizinhança;

•

Informações de uso do solo (no local e vizinhança).
O Guia do Usuário contém os seguintes formulários que auxiliam no

processamento e ordenamento dos dados:
•

Apêndice B- “NCS Process Checklist”;

•

Apêndice C- “Facility/ Site Description”;

•

Apêndice D- “User´s Guide and Site Classification Worksheet”;

•

Apêndice E- “Detailed Evaluation Form”;

•

Apêndice F- “Short Evaluation Form”.
Além disso, a agência ambiental canadense fornece um disquete com o

programa que auxilia na armazenagem, atualização e recuperação de dados e na
emissão de relatórios.
As classificações das áreas são as seguintes:
•

Classe 1 (notas de 70 a 100): Requer ação. Áreas que denotam altas

preocupações e têm impactos medidos ou observados;
•

Classe 2 (notas de 50 a 70): Ação provavelmente necessária. Áreas com alto

potencial para impactos adversos embora não iminentes;
•

Classe 3 (notas de 37 a 50): Ação pode ser requerida. Áreas que tendem a não

preocupar, mas que requerem investigações adicionais;
•

Classe N (notas < 37): Ação provavelmente desnecessária. Áreas que não

apresentam impactos ambientais nem ameaças à saúde humana;
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•

Classe I (nota estimada > 15): Informações insuficientes. Há necessidade de

obtenção de mais dados.
As conclusões definitivas sobre a necessidade de ações de recuperação
dependem de numerosos fatores, incluindo o uso pretendido para a área no longo
prazo, disponibilidade de tecnologia, legislação local, custos de recuperação e
interesse da comunidade local, dentre outros. Estes fatores, entretanto, estão além do
escopo do sistema e não são significantes para serem tratados pelo mesmo.

3.3.3 - O SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DA CETESB

Foi publicada, em 1999, pela CETESB (Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo) uma metodologia de gerenciamento
de áreas contaminadas que possibilita orientar as ações desse órgão e do setor
privado para a utilização de instrumentos ou metodologias adequadas à questão das
áreas contaminadas. Esse manual possui procedimentos para classificação,
priorização, registro, métodos de investigação (amostragem, métodos de análise
geofísicos e químicos), avaliação de risco, projeto e remediação e monitoramento de
áreas contaminadas (CETESB/ GTZ, 1999).
A metodologia adotada pela CETESB é dividida em dois processos:
identificação de área contaminada e recuperação de áreas contaminadas, conforme a
Figura 3.1. O processo de identificação tem como objetivo identificar áreas
contaminadas. Enquanto o processo de recuperação visa a adoção de medidas
corretivas para a recuperação destas áreas para um uso compatível com metas
estabelecidas a serem atingidas após a intervenção.
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Figura 3.1- Fluxograma do gerenciamento de áreas contaminadas (CETESB/ GTZ,
1999).
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3.3.3.1- IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS

O processo de identificação de áreas contaminadas é constituído de quatro
etapas:
•

Definição da região de interesse: consiste em selecionar os limites da região

abrangida pelo gerenciamento e onde serão estabelecidos os objetivos principais a
serem alcançados pelo órgão gerenciador (agência ambiental, empresa privada, etc.),
considerando os principais bens a proteger;
•

Identificação de áreas potencialmente contaminadas: áreas dentro da região de

interesse onde há ou houve a manipulação de substâncias em atividades
potencialmente contaminadoras. Entre essas substâncias encontram-se resíduos
classe 1, derivados de petróleo ou de processos carboquímicos, pesticidas e
agrotóxicos, solventes clorados, efluentes industriais;
•

Avaliação preliminar: consiste na elaboração de um diagnóstico inicial das áreas

potencialmente contaminadas, através da avaliação de históricos das atividades
desenvolvidas ou em desenvolvimento na área, consulta de arquivos, processos ou
relatórios de órgãos ambientais ou outras instituições, inspeções de reconhecimento e
entrevistas. Essas informações são utilizadas para subsidiar o desenvolvimento das
etapas seguintes do gerenciamento: classificação da área como AS, AC, AP ou
exclusão do cadastro (Figura 3.1), estabelecer o modelo conceitual inicial que poderá
ser usado como base para o planejamento das etapas seguintes de investigação
confirmatória e detalhada e, finalmente verificar a necessidade de adoção de medidas
emergenciais nas áreas;
•

Investigação confirmatória: tem como objetivo principal confirmar ou não a

existência de contaminação em áreas suspeitas (AS), identificadas na etapa de
avaliação preliminar, através de métodos de investigação. Esses métodos consistem
na tomada de amostras de solo e/ ou água subterrânea para análises químicas cuja
interpretação dos resultados, normalmente baseados nos padrões ou valores
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orientadores de qualidade de solo e água subterrânea, irá dar subsídios para a
segunda classificação desta como AC, AP ou sua exclusão.
As áreas contaminadas (ACs) serão incluídas no processo de recuperação de
AC e as áreas potencialmente contaminadas (APs) permanecerão no cadastro
aguardando novas informações

ou priorizações. A forma de investigação

confirmatória deverá ter como base o conhecimento adquirido sobre a área nas etapas
anteriores e utilizando-se diferentes técnicas isoladas ou conjuntamente cuja seleção
depende das características de cada área em estudo.

3.3.3.2- RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS

O processo de recuperação de áreas contaminadas é constituído de seis
etapas:
•

Investigação detalhada: tem como objetivo principal avaliar detalhadamente as

características da fonte de contaminação e dos meios afetados, determinando as
dimensões das áreas e os volumes afetados, os tipos de contaminantes presentes e
suas concentrações, os limites da pluma de contaminação e sua velocidade de
propagação. A metodologia utilizada nesta etapa é a mesma que a da investigação
confirmatória.
•

Avaliação de risco: trata-se da quantificação dos riscos gerados pelas ACs aos

bens a proteger. Esta quantificação é baseada nas propriedades físico-químicas e
toxicológicas do contaminante, bem como no conhecimento do seu comportamento e
transporte nos meios por ele afetados. Os objetivos da avaliação de risco são:
estabelecer os níveis de recuperação para valores de concentrações aceitáveis ou a
necessidade de remediação (ambos deverão considerar a condição atual de uso e
ocupação do solo no local e vizinhanças) e embasar a seleção das técnicas de
remediação a serem empregadas. Em alguns casos, a avaliação de risco pode
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restringir-se à compatibilização do uso do solo com o nível de contaminação
apresentado.
•

Investigação para remediação: objetiva a seleção entre as opções de técnicas de

remediação existentes ou a combinação delas, que são possíveis, apropriadas e
legalmente permissíveis para o caso considerado. Esta seleção deve ter dentre as
inúmeras técnicas de remediação existentes, o potencial de atingir os objetivos de
remediação definidos na etapa de avaliação de risco.
•

Projeto de remediação: documento para ser utilizado como a base técnica para o

órgão gerenciador ou órgão de controle ambiental avaliar a possibilidade de autorizar,
ou não, a implantação e operação dos sistemas de remediação propostos e que
contemple todas as informações anteriores do gerenciamento sobre a área
contaminada. Este documento inclui: planos de segurança dos trabalhadores e
vizinhança, plano detalhado de implantação e operação do sistema de remediação,
contendo procedimentos e cronogramas detalhados e o plano de monitoramento de
eficiência do sistema.
•

Remediação: etapa que consiste na implementação de medidas que resultem no

saneamento da AC, através da eliminação a níveis aceitáveis ou pela contenção e
isolamento dos contaminantes, de modo a alcançar os objetivos aprovados no projeto
de remediação. Durante os trabalhos de remediação devem ser realizadas
continuamente avaliações da eficiência das medidas implementadas de remediação,
bem como dos impactos causados aos bens a proteger pelas ações de remediação.
•

Monitoramento: durante as etapas de remediação, a área deverá permanecer sob

contínuo monitoramento, cujos resultados serão utilizados para verificar a eficiência da
remediação e se os objetivos foram atingidos ou não.
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3.3.3.3- GESTÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS

Todas as informações obtidas nessas etapas são armazenadas no Cadastro de
Áreas Contaminadas, que se constitui no elemento central do gerenciamento de áreas
contaminadas (ACs). Este cadastro é constituído de duas partes: uma física composta
de mapas, estudos de investigação confirmatória e detalhada, projeto de remediação,
entre outros. Esse cadastro pode subsidiar a administração dos dados pelo órgão
gerenciador, banco de dados de qualidade de solos e águas subterrâneas, o
planejamento do uso e ocupação do solo, o monitoramento das ações de controle e
planejamento ambiental e apresentação e divulgação dos dados e informações
referentes às áreas contaminadas.
Esse cadastro dispõe de uma rotina para priorização em função das
características das áreas, das vias de transporte dos contaminantes e dos bens a
proteger que possam ser afetados, baseados no Sistema de Pontuação, pelo qual é
possível estabelecer uma priorização das áreas avaliadas em função de seu risco.
A classificação das áreas contaminadas é realizada baseando-se na execução
de três etapas de priorização: Priorização 1, Priorização 2 e Priorização 3, realizadas,
respectivamente,

antes

de

iniciarem-se

as

etapas

de

avaliação

preliminar,

investigação confirmatória e investigação detalhada (Figura 3.1).
As etapas de priorização são diferenciadas pelo nível de conhecimento sobre
as áreas. Com o desenvolvimento das etapas do gerenciamento de áreas
contaminadas, mais dados vão sendo gradualmente coletados, propiciando a
realização da priorização de forma mais criteriosa.
Esses dados constituem a ficha de pontuação de áreas contaminadas, a qual é
o principal instrumento utilizado para a realização das etapas de priorização de áreas
suspeitas e de áreas contaminadas. A ficha de pontuação de áreas contaminadas é
composta por quatro partes, conforme a Figura 3.2, sendo cada uma dessas
consideradas como critérios de priorização denominados:
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Figura 3.2- O sistema de pontuação da CETESB (CETESB/ GTZ, 1999).
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•

Critério Principal 1: Informações gerais sobre a área;

•

Critério Principal 2: Resíduos/Substâncias;

•

Critério Principal 3: Ocupação do solo/Áreas com bens a proteger;

•

Critério Principal 4: Propagação.
Na ficha de pontuação de áreas contaminadas, cada critério principal é

constituído por diferentes subcritérios. O Critério Principal 1 (CP1) é constituído por
dois itens ou subcritérios. Quando a fonte de contaminação principal tratar-se de uma
área de disposição de resíduos, devem ser utilizados os subcritérios denominados
“Disposição: Tipos de Resíduos” (C1a) e “Volume de Disposição de Resíduos” (C1b),
quando a fonte tratar-se de uma área industrial/ comercial. Outras fontes devem ser
utilizadas os subcritérios “Tipo de atividade industrial/ comercial” (C1a) e “Dimensões
da área industrial/ comercial” (C1b).
Dessa forma, a pontuação obtida para o CP1 é utilizada para quantificar a
influência relativa do tipo de resíduo ou tipo de fonte de contaminação existente na
área e suas dimensões, sobre a pontuação final.
O Critério Principal 2 (CP2) é constituído por apenas 1 subcritério, denominado
“Substâncias presentes na área”. A pontuação obtida para o Critério Principal 2
possibilita avaliar a influência das características das substâncias presentes ou
potencialmente presentes na área sobre a pontuação total do risco aos bens a
proteger. A somatória das pontuações obtidas para os critérios 1 e 2 avalia a influência
das características da fonte de contaminação potencial ou presente.
O Critério Principal 3 é constituído por 2 subcritérios denominados “Ocupação
do solo/Áreas com bens a proteger – dentro da área” (C3a) e “Ocupação do
solo/Áreas com bens a proteger – fora da área (C3b)”. Esse critério avalia a
importância do uso do solo e dos bens a proteger localizados dentro e nas vizinhanças
da área.
O Critério Principal 4 é constituído por 4 subcritérios:
• Propagação via solo (C4a);
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• Propagação via água superficial (C4b);
• Propagação via água subterrânea (C4c);
• Propagação via ar (C4d).
A propagação via solo é subdividida nas seguintes questões: “Resultado de
análise do solo – prof. 0 a 1m”, “Resultado de análise do solo – abaixo de 1m”,
“Eventos importantes”, “Existência de risco comprovado a respeito de contaminação
de solo”, “Material de impermeabilização da superfície da área” e “Indicações
perceptíveis na superfície do solo”.
A propagação via água superficial é subdividida nas seguintes questões:
“Qualidade da água superficial”, “Possibilidade de influência direta da área sobre as
águas superficiais”, “Possibilidade de enchente na área e uso da água superficial”.
A propagação via águas subterrâneas é subdividida nas seguintes questões:
“Contaminação das águas subterrâneas”, “Uso da água subterrânea afetada pela
contaminação”, “Textura predominante do solo”, “Impermeabilização inferior”, “Destino
final de líquidos percolados, efluentes, substâncias e materiais”, “Nível sazonalmente
mais elevado d'água subterrânea” e “Contexto hidrogeológico”.
A propagação via ar é subdividida nas seguintes questões: “Qualidade do ar do
solo”, “Eventos importantes”, “Presença de vapores/ gases nas edificações vizinhas”,
“Distância até a edificação mais próxima”.
Dessa forma, o Critério Principal 4 avalia a eficiência e importância das vias de
transporte dos contaminantes existentes ou potenciais presentes na área.
A pontuação obtida para cada critério principal (CP) é resultante da soma da
pontuação dos subcritérios que o constituem, segundo as equações:
• CP1 = C1a + C1b
• CP2 = C2
• CP3 = C3a + C3b
• CP4 = C4a + C4b + C4c + C4d.

(3.2a)
(3.2b)
(3.2c)
(3.2d)
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A pontuação total indicativa do risco a cada bem a proteger (P) (“Risco
provável aos bens a proteger”) é o resultado da soma das pontuações dos Critérios
Principais 1 e 2 multiplicada pela pontuação do Critério Principal 3, que, por sua vez, é
multiplicada pela pontuação do Critério Principal 4, de acordo com a seguinte
equação:

• P = (CP1 + CP2) x CP3 x CP4.

(3.3)

Os valores máximos para a soma dos Critérios Principais 1 e 2 e para os
Critérios Principais 3 e 4 devem ser menores ou iguais a 10. Dessa forma, a
pontuação final de risco aos bens a proteger deve ser menor ou igual a 1000.

3.3.4 - O SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO ALEMÃO

Na antiga Alemanha ocidental, até 1991, a avaliação da contaminação e a
determinação dos padrões para a recuperação do solo não estavam padronizadas
para o país inteiro. Cada um dos 11 estados tinha seus critérios. As autoridades de
gerenciamento de águas e resíduos em cada região decidiam, caso a caso, os
problemas que surgiam. Em muitas situações as autoridades responsáveis usavam os
padrões da lista holandesa. Contudo, havia considerável variabilidade em relação a
padrões e critérios aplicados em cada estado ou região. A cidade-estado de
Hamburgo era a única que tinha um programa formal para avaliação e recuperação de
áreas contaminadas (SIEGRIST, 1989).
Havia, entretanto, em elaboração, um programa, ao nível federal, para proporcionar
uma proteção de longo prazo contra a poluição do solo por resíduos perigosos e
contra a inutilização dos mesmos devido a usos inadequados. Fundamentalmente,
definia-se uma política, estabelecendo que os recursos naturais deveriam ser
protegidos pelos próprios donos dos terrenos, baseado no fato de que a destruição do
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solo, freqüentemente é irreversível, inviabiliza usos possíveis do solo e desvaloriza as
propriedades. A poluição do solo deveria, portanto, ser minimizada e, a longo prazo,
interrompida, sendo que as áreas contaminadas, tais como os terrenos de antigas
indústrias, deveriam ser recuperadas. O programa originara-se em 1985 no nível
federal com o “Conceito de Proteção do Solo”. Em maio de 1987, as autoridades
estaduais de meio ambiente recomendaram ao Governo Federal que uma legislação
específica fosse preparada, incorporando os aspectos de proteção do solo, o que foi
efetivado antes do fim daquele ano.
O conceito de “valores de referência” (“threshold and guide values”) passou a ser
entendido como o caminho para a conservação do solo com baixos níveis de
contaminação, além de estimular ações de recuperação de áreas contaminadas, antes
que reais danos à saúde pública e ao meio ambiente ocorram.
As conclusões definitivas sobre a necessidade de ações de recuperação dependem
de numerosos fatores, incluindo o uso pretendido para a área a longo prazo,
disponibilidade de tecnologia, legislação local, custos de recuperação, interesse da
comunidade, etc.
Atualmente, a Alemanha reunificada é formada por 16 estados, subdivididos em
regiões administrativas, distritos e municípios. Existem legislações nos níveis federal,
estadual, distrital e municipal. No nível federal foi aprovada em 1994 a “Lei de Circuito
Econômico e de Resíduos Sólidos”, que entrou em vigor em substituição a antiga “Lei
de Resíduos Sólidos”, aprovada em 1986.

3.3.5- O SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO HOLANDÊS

Em 1983 e, posteriormente em 1987, o Parlamento da Holanda promulgou leis
estabelecendo o “Princípio da Multifuncionalidade” aos solos do país, definindo que a
multifuncionalidade dos solos deveria ser sempre mantida e, se eventualmente, fosse
alterada, deveria ser restabelecida. Para tanto, foram consideradas como funções do
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solo os usos na agricultura, como meio armazenagem e suprimento de água potável,
como meio ecológico e assim por diante (SIEGRIST, 1989).
Nos últimos anos o país tem feito um esforço considerável no desenvolvimento de
“padrões” para o solo e para a água subterrânea, os quais devem ser incorporados ao
sistema de classificação usualmente referido como lista holandesa ou “Sistema ABC”,
que inclui três valores, tanto para o solo quanto para a água subterrânea.
O valor “A” é um limite abaixo do qual o solo pode ser considerado como não
poluído e acima do qual uma investigação preliminar da área deve ser providenciada.
O valor “B” é o valor acima do qual maiores investigações devem ser efetuadas,
para definir a extensão da contaminação e o potencial de risco.
O valor “C” é o limite acima do qual devem ser efetuados trabalhos de remoção ou
limpeza do solo para resgatá-lo, preferivelmente, até níveis inferiores ao valor “A”.
Três fatores são julgados importantes na avaliação da extensão da contaminação:
−

Natureza e concentração das substâncias contaminantes;

−

Condições específicas da área, que afetem a migração e o destino (eventualmente

um bem a proteger) do contaminante;
−

Uso e função do solo, além dos graus de exposição e risco.
Os dois primeiros fatores determinam se a contaminação implica em ameaça

importante, enquanto o terceiro fator sugere a urgência da ação. A quantificação dos
dois últimos fatores é difícil e, assim, o primeiro fator é freqüentemente enfatizado na
prática.
Os valores “A” para metais foram estabelecidos baseando-se nos níveis
médios de “background” de solos não poluídos da Holanda. Para compostos orgânicos
sintéticos foram usados os limites de detecção analítica.
O “Sistema ABC” não foi desenvolvido para estabelecer padrões mas, apenas,
valores de referência a serem usados na decisão sobre a necessidade de realização
de mais investigações e avaliações de risco. Na prática, contudo, os valores têm sido
utilizados como se de fato fossem “padrões”.
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Uma aplicação útil tem sido a utilização do sistema para verificação da
adequabilidade de unidades de tratamento/ disposição final de solos contaminados,
existentes em grande número na Holanda (SIEGRIST, 1989). Assim, solos já tratados
mas com valores acima do nível “C” devem ser dispostos em aterros de resíduos
perigosos licenciados; aqueles que estão entre os níveis “B” e “C” podem ser enviados
para aterros controlados com mantas; e por sua vez, aqueles que estão entre os níveis
“A” e “B” podem ser usados para enchimento de buracos ou acabamentos de obras
em andamento. No caso de obras residenciais os objetivos de qualidade de solo nas
imediações normalmente devem atender aos níveis “A”.
Um grande ganho de qualidade ocorreu na Holanda em 1987, quando o
Governo Federal aprovou a Lei de Proteção do Solo, a qual reafirmou o conceito de
multifuncionalidade de solo e também definiu uma nova lista de critérios denominados
“valores de referência para um solo de boa qualidade”. Durante o desenvolvimento dos
valores de referência chegou-se a conclusão que não seriam possíveis critérios
orientados pelo efeito puro, onde os valores de referência derivados de análises
toxicológicas completas e dos efeitos das substâncias no homem, plantas, animais e
ecossistemas. Entretanto, valores de referência provisórios foram desenvolvidos,
baseados no que foi considerada a melhor informação disponível. O primeiro estágio
do processo foi examinar os requisitos de qualidade do solo, resultantes de outras
áreas de interesse (por exemplo, padrões de potabilidade da água, padrões de
qualidade da água superficial, etc.). Uma importante implicação disto foi que a
qualidade da água subterrânea deveria atender aos padrões de potabilidade.
Para compostos orgânicos no solo foi usado um modelo de adsorção linear o
qual relacionou a adsorção do composto orgânico com a partição octanol/ água do
composto e a matéria orgânica presente. Para inorgânicos este critério foi considerado
inapropriado. Entretanto, relações empíricas foram desenvolvidas para concentrações
de metais pesados em solos não poluídos da Holanda, tendo como referência solos
argilosos e matéria orgânica presente. A lista provisória foi discutida e criticada por um
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comitê de especialistas e, posteriormente, foi preparada uma lista revisada. Os valores
de referência devem ser usados em áreas contaminadas por determinados resíduos
perigosos e para pontos de emissão restritos. Embora alguns tentem usá-los como
metas para recuperação (mas não como padrões legais), a serem alcançadas por
técnicas de recuperação de solos, é improvável que na prática eles sejam alcançados.

3.3.6- OS SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO ADOTADOS EM OUTROS PAÍSES

A recuperação de áreas na Inglaterra é efetuada, basicamente, em
atendimento a projetos de reaproveitamento de antigas áreas industriais para usos
mais sensíveis a efeitos de contaminações. A recuperação de áreas tem sido vista
mais como “fator de planejamento” e não como preocupação com proteção à saúde
pública e meio ambiente. Para auxiliar nestes trabalhos há um Guia Federal que
apresenta os valores de concentrações de referência baseados nos padrões e critérios
existentes. Eles são disponíveis para usos do solo e a grande variedade de
contaminantes comumente encontrados em antigas áreas industriais (SIEGRIST,
1989).
Na França não há legislação nem padrões ao nível federal. Como
conseqüência as avaliações e ações de recuperação são analisadas como assunto
local. Os trabalhos de avaliação de riscos e de remediação são conduzidos de forma
pragmática, de acordo com as características da área, vulnerabilidade do meio
ambiente, pressão das autoridades locais e, em alguns casos, pela atenção da
comunidade e impacto político envolvido.
A Dinamarca tem considerado uma variedade grande de riscos associados às
áreas contaminadas, tais como contaminação da água subterrânea e da água potável,
poluição do ar de ambientes internos e o contato direto/ ingestão de solo contaminado.
Para avaliação e seleção inicial são consideradas as concentrações indicadas na lista
holandesa.
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A Suécia teve seu primeiro caso de área contaminada evidenciado em meados
de 1970. Contudo, não há até o momento formalização de procedimentos.
A Finlândia está desenvolvendo um elenco de procedimentos para avaliação e
recuperação de áreas contaminadas. Contudo, não há até o momento nada
formalizado. Algumas áreas de antigas serrarias e instalações de tratamento de
madeiras foram avaliadas, mas sem objetivos claros de recuperação (SIEGRIST,
1989).

3.4- RESUMO DO CAPÍTULO

Os processos de gerenciamento de áreas contaminadas podem ser conduzidos
tanto pelos governos (federal, estadual ou municipal) quanto pelas empresas ou
indústrias. Em geral, os processos cuja iniciativa seja governamental são conduzidos
com base em requisitos legais que as empresas têm que obedecer. A base legal
estabelece a sistemática de gerenciamento das áreas contaminadas, tendo como
aspecto fundamental a existência de um cadastro ou inventário das áreas
contaminadas e um sistema racional para a priorização do risco relativo entre essas
áreas contaminadas.
Os EUA e Canadá possuem toda uma regulamentação própria que estabelece as
etapas do gerenciamento das áreas contaminadas, desde a identificação da área
contaminada, cadastro e priorização até a etapa do processo de remediação ou
recuperação da área.
Nos EUA, a base legal para esse gerenciamento foi estabelecida pela CERCLA
(“Comprehensive, Enviromental, Response, Compesation and Liability Act” de
11/12/1980), que criou uma lista com a ordem de prioridade para a recuperação das
áreas contaminadas (“National Priorities List”), a qual foi baseada no HRS (“Hazard
Ranking System”).
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Enquanto no Canadá, o CCME (“Canadian Council of Ministers of the Environment”)
iniciou, em outubro de 1989, o Programa Nacional de Recuperação de Áreas
Contaminadas. Dentro desse programa foi proposta uma metodologia para
classificação das áreas suspeitas de estarem contaminadas, através do NCS
(“National Classification System”).
O Brasil ainda não conta com uma sistemática de gerenciamento das áreas
contaminadas que seja baseada em legislação. No nível federal encontra-se em
tramitação no Congresso Nacional a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Projeto de
Lei 203). No nível estadual, o estado de São Paulo tenta a aprovação do anteprojeto
de lei sobre proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas.
No entanto, em 1999, foi estabelecido um processo de gerenciamento de áreas
contaminadas, cuja metodologia está no Manual de Gerenciamento de Áreas
Contaminadas da CETESB. Uma outra iniciativa veio da decisão da Diretoria da
CETESB, em 26/10/2001, que aprovou o relatório “Estabelecimento de Valores
Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo”. À CETESB
coube a aplicação dos valores orientadores para acompanhamento e avaliação dos
solos e águas subterrâneas no estado, por um período de 4 anos.
Os

sistemas

para

classificação

e

priorização

das

áreas

contaminadas

desenvolvidos pelos EUA, Canadá e CETESB têm, em comum, o fato de
considerarem a migração dos contaminantes no meio ambiente (águas subterrânea,
superficial, ar e solo) e a necessidade de proteção do meio ambiente e da saúde dos
homens e/ ou animais.
As diferenças estão no estabelecimento da sistemática de gerenciamento de áreas
contaminadas, baseada ou não em legislação, e nas especificidades locais, tais como,
condições climáticas, tipos de contaminantes mais presentes na indústria local, uso e
ocupação do solo predominante, dentre outros.
As variáveis de entrada utilizadas pelo HRS encontram-se em diversos requisitos
legais americanos. Embora a principal seja a CERCLA, diversas outras legislações
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são utilizadas para definir as variáveis de entrada do sistema. O tipo de contaminante
e suas características (toxicidade e mobilidade) são regulados pela “Toxic Substance
Control Act” (TSCA). Os padrões para contaminação de solo e águas subterrâneas e
superficiais estão definidos na CERCLA e “Clean Water Act” (CWA). Os padrões para
a migração de contaminantes pelo ar estão definidos na “National Ambient Air Quality
Standars” (NAAQs) e “National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants”
(NESHAPs).
Para o NCS também não é diferente. Embora não exista regulamentação quanto à
definição da periculosidade dos contaminantes, encontram-se padrões definidos para
outras variáveis. Padrões de qualidade do solo estão definidos na “Canadian
Environmental Quality Criteria” (EQC), a qual determina também o uso e ocupação do
solo (residencial, comercial, industrial e agricultura). Os padrões para águas
subterrâneas estão definidos no “Canadian Drinking Water Guidelines” (CDWG) e
águas superficiais no “Canadian Water Quality Guidelines” (CWQG).
Portanto, as diferenças nos padrões das principais variáveis impedem a utilização
de um sistema de classificação, desenvolvido para determinadas condições, à
realidade de outro país ou local. Os valores adotados para qualidade do solo e águas
subterrâneas, por exemplo, variam de país a país, ou mesmo, dentro de um país. Isso
inviabiliza a aplicação, por exemplo, da metodologia da HRS ou NCS à realidade
brasileira. Uma outra questão importante a considerar é que todas as metodologias
avaliadas não consideram as diferenças existentes entre o petróleo e seus derivados e
as diferentes magnitudes dos impactos causados por esses produtos ao meio
ambiente e na saúde dos homens e/ ou animais.
No entanto, essas limitações inspiram o desenvolvimento de metodologias para a
classificação e priorização de áreas contaminadas. Na metodologia proposta nessa
tese, pretende-se determinar o grau ou potencial de contaminação de uma área por
petróleo e seus derivados. No caso de aplicação dessa mesma metodologia a diversas
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áreas, obtém-se uma priorização ou ranking entre essas áreas, baseada nesse grau
ou potencial de contaminação.
A metodologia desenvolvida nessa tese é apresentada nos capítulos seguintes,
tendo como premissas básicas a utilização da experiência dos sistemas de
classificação americano (HRS), canadense (NSC) e da CETESB. Também, a rapidez
na avaliação de uma área devido ao desenvolvimento de um sistema informatizado, a
flexibilidade para ser aplicada em realidades diferentes (a lógica fuzzy, utilizada no
cálculo do grau ou potencial de contaminação, permite essa flexibilidade) e
contaminantes (petróleo, gasolina, óleo diesel e etc.) e a incorporação de outros
aspectos (sócio-culturais, geopolíticos e técnico-econômicos) na tomada de decisão.
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CAPÍTULO 4- VARIÁVEIS DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO
FUZZY PARA ÁREAS CONTAMINADAS POR PETRÓLEO E
SEUS DERIVADOS

4.1- INTRODUÇÃO

Em todos os programas de gerenciamento de áreas contaminadas o primeiro
passo é a elaboração de inventários ou cadastros de áreas contaminadas para a
determinação do número, localização e potencial ou grau de risco dessas áreas.
Normalmente, a iniciativa de preparação desses inventários ou cadastros é dos
governos federais, em alguns casos dos governos estaduais e, até mesmo, de
empresas (CETESB/ GTZ, 1999). É possível também, a formalização de programas no
nível federal, estadual ou em co-participação.
O resultado dos cadastros ou inventários serve para avaliação da necessidade
ou grau de prioridade e urgência de se enfrentar o problema da área contaminada,
incluindo a apuração do quantitativo de montante de recursos financeiros necessários
para iniciar o processo de recuperação da área contaminada.
Geralmente, os inventários ou cadastros são iniciados com o relacionamento das
áreas conhecidas de disposição de resíduos e dos aterros de resíduos, evoluindo
posteriormente para o relacionamento de áreas industriais e postos de serviços com
registros de vazamentos ou de disposição inadequada de resíduos e, por fim, para o
relacionamento das áreas onde ocorreram derramamentos acidentais. É importante
observar que esses inventários crescem permanentemente à medida que novos
registros forem sendo incorporados ao inventário ou cadastro.
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Os registros do cadastro ou inventário podem ser mantidos ou atualizados em um
sistema informatizado (banco de dados relacional) ou através da manutenção física de
fichas com cada registro do cadastro.
De posse do inventário é necessário estabelecer as prioridades em relação a
trabalhos de investigação detalhada, de avaliações de riscos presentes ou de
recuperações ou remediações inadiáveis.
Segundo SHARMA e REDDY (2004) os aspectos mais importantes a considerar,
antes da escolha da alternativa de recuperação ou remediação da área, são:
•

Caracterização da área;

•

Avaliação de risco;

•

Seleção de alternativa mais adequada de remediação.

4.2- CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA CONTAMINADA

Como pode ser visto na Figura 4.1, a caracterização da área é a primeira etapa
na estratégia de seleção da alternativa mais adequada para a remediação/
recuperação da área suspeita de contaminação. Os resultados dessa etapa serão
utilizados na decisão para a seleção da estratégia de remediação e dependem da
obtenção e avaliação de dados representativos da área suspeita de contaminação.
Com esses dados será possível obter o grau ou potencial de contaminação da área.
SHARMA e REDDY (2004) afirmam que os dados para a caracterização da
área estão relacionados com o conhecimento da geologia da área (estratigrafia e
formação geológica), hidrogeologia (propriedades dos aqüíferos de interesse e as
propriedades hidráulicas do solo e subsolo) e dados do contaminante, ou seja, tipo de
contaminante, concentração e sua distribuição na área impactada. Além disso, as
condições da superfície do solo na área impactada e em seu entorno também devem
ser consideradas.
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Área suspeita de
contaminação

Caracterização
da área

Área
contaminada?

Avaliação de
riscos

Existem riscos para a
saúde humana e/ou
animais?

Objetivos e metas
da remediação

Projeto e execução
da remediação

Programa de
monitoramento

Área entregue para
uso adequado

Figura 4.1- Estratégia para seleção de alternativa para remediação (SHARMA e
REDDY, 2004).
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LEHR et al. (2001) incluem como dados necessários para a caracterização da
área, além dos já citados, o potencial de efeito adverso nos bens a proteger, no
sistema de captação de água potável, nos ecossistemas existentes, além das
questões relacionadas ao uso e ocupação do solo (possíveis usos futuros da área
impactada). Mencionaram, também, considerações relacionadas com contingência
econômico-financeira (disponibilidade imediata de recursos financeiros para a
intervenção/ remediação da área, por exemplo).
LA GREGA et al. (1994) consideram importantes para a caracterização da área
o contato direto dos homens e/ ou animais com o solo contaminado, a precipitação
pluviométrica, o potencial de escoamento superficial, a topografia e potencial de
inundação da área contaminada e as informações sobre as emissões atmosféricas
(emissões fugitivas) devido à volatilização das frações leves dos hidrocarbonetos.
Por outro lado, embora não representem um impacto direto na contaminação
da área, os fatores sócio-culturais, geopolíticos e sócio-econômicos podem contribuir
para o processo de tomada de decisão sobre a prioridade e urgência na intervenção/
remediação da área contaminada, conforme apresentado no item 4.3.4.

4.3- VARIÁVEIS DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO FUZZY

Para que haja um risco potencial de contaminação da área, necessariamente
deverão estar presentes três fatores: fonte, mecanismo de transporte (vias de
exposição) e receptor ou bens a proteger (MIRANDA NETO, 2002; GUIMARÃES,
2003).
No entanto, além desses, contribuem para a decisão de intervenção/
remediação da área contaminada os fatores dos aspectos sócio-culturais, geopolíticos
e técnico-econômicos.
Na Figura 4.2 estão esquematizados esses quatro fatores utilizados no sistema
de classificação fuzzy, a serem detalhados nos Capítulos 5 e 6:
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•

Fonte: representada pelas características do contaminante;

•

Mecanismos de transportes: representado pela propagação do contaminante (solo

e água subterrânea, água superficial e contato direto― dérmico e ar);
•

Bens a proteger: representados pelos seres humanos e/ ou animais e o meio

ambiente;
•

Outros aspectos: sócio-culturais, geopolíticos e técnico-econômicos.
A caracterização da área contaminada é feita através do cálculo do grau ou

potencial de contaminação da área, que é um número que varia de 22,5 a 100 pontos.
Esse cálculo será desenvolvido nos capítulos seguintes.
As Figuras 4.3 a 4.9 esquematizam todas as variáveis utilizadas no sistema de
classificação e seus respectivos parâmetros e pesos (números dentro dos quadrados
nas extremidades de cada variável). Nos itens abaixo são descritas cada uma dessas
variáveis e no item 4.4 são explicados os pesos utilizados no sistema de classificação
fuzzy.

Figura 4.2- Esquema geral do sistema de classificação fuzzy de áreas contaminadas.
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4.3.1- FATOR CARACTERÍSTICA DO CONTAMINANTE

O fator características do contaminante pode ser descrito pelas variáveis:
contaminante, volume vazado ou disposto, área impactada e estado físico do
contaminante, conforme a Figura 4.3.
Como visto nos Quadros 2.4 e 2.5, do Capítulo 2, os contaminantes típicos da
indústria do petróleo (atividades de exploração e produção, refino, transporte e
distribuição do petróleo) são: nafta, MTBE, diesel, gasolina, borra oleosa, querosene
de aviação (QAV), óleo combustível, além do petróleo. Esses contaminantes podem
ser classificados, de acordo com suas propriedades conforme o Quadro 4.1.

Quadro 4.1- Contaminantes típicos da indústria do petróleo.

Classificação do contaminante

Contaminante

Contaminantes de alta preocupação- alta

Nafta, MTBE, diesel e

concentração

gasolina

Contaminante de alta preocupação - baixa

Borra oleosa

concentração
Contaminante de média preocupação - alta

Querosene de aviação

concentração

(QAV)

Contaminante de média preocupação - baixa

Óleo combustível

concentração
Contaminante de baixa preocupação

Petróleo

As variáveis volume vazado ou disposto e área impactada representam,
respectivamente, a quantidade do contaminante vazado ou disposto na área e as
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dimensões da área na qual houve o vazamento ou disposição inadequada do
contaminante. Seus parâmetros são os valores ou atributos que a variável pode
assumir. Por exemplo, para a variável volume vazado ou disposto um dos parâmetros
é o intervalo de 10 a < 100m3.

Figura 4.3- Variáveis do sistema de classificação fuzzy para o fator características do
contaminante.
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A variável estado físico do contaminante representa o estado físico de
determinado contaminante, quando do vazamento ou disposição inadequada do
contaminante. Seus parâmetros são os atributos: líquido/ gás, pastoso e sólido.

4.3.2- FATOR PROPAGAÇÃO DO CONTAMINANTE

O fator propagação do contaminante pode ser descrito pelas variáveis que
caracterizam o potencial de contaminação do solo e água subterrânea, água
superficial e contato direto.
A propagação do contaminante no solo é fortemente influenciada pelo movimento
da água subterrânea, o qual é dependente do ciclo hidrológico (LA GREGA et al.,
1994). A Figura 4.4 esquematiza o ciclo hidrológico, evidenciando algumas variáveis
que serão descritas neste item.

Figura 4.4- Ciclo hidrológico.
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4.3.2.1- SOLO E ÁGUA SUBTERRÂNEA

As variáveis que caracterizam o potencial de contaminação do solo e água
subterrânea são: a barreira de contenção, espessura da camada confinante do
aqüífero, condutividade hidráulica da camada confinante do aqüífero, precipitação
anual e a condutividade hidráulica do aqüífero, como pode ser visto na Figura 4.5.

Figura 4.5- Variáveis do sistema de classificação fuzzy para o fator propagação do
contaminante- solo e água subterrânea.
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As barreiras de contenção são sistemas de impermeabilização que impedem a
percolação da água de chuva através da massa de resíduos e garantem um
confinamento dos resíduos e líquidos percolados, impedindo a infiltração do
contaminante no subsolo ou aqüífero adjacente. Dentre os materiais mais empregados
como contenção têm-se as argilas compactadas e as geomembranas sintéticas
(borracha e/ ou plástico  cloreto de polivinila, polietileno de alta densidade (PAD),
borracha butílica, etc.) (VERTEMATI, 2004). Uma barreira de contenção parcial pode
ser considerada àquela construída a partir de material argiloso ou uma mistura de
argiloso e arenoso. Enquanto uma barreira de contenção completa é aquela
construída a partir de geomembrana ou geomembrana e argila.
Os materiais mais comuns constituintes de um aqüífero são as areias e
pedregulhos não consolidados e os arenitos (ROCCA et al., 1993).
A fonte principal do solo e água subterrânea em aqüíferos não confinados é a
precipitação que infiltra no solo acima do aqüífero ou diretamente quando cai sobre o
solo ou indiretamente através do escoamento superficial e infiltração de rios ou lagos.
Em aqüíferos confinados é, principalmente, a precipitação que eventualmente se move
através das camadas confinantes ou que se infiltra no material nas suas zonas de
recargas. Essa precipitação, ao percolar pelo subsolo, e entrar em contato com o
contaminante, é responsável pela contaminação do subsolo e da água subterrânea.
Mas, é na camada confinante do aqüífero que ocorrem mecanismos de atenuação da
contaminação, que fazem com que quanto maior a espessura da camada confinante
do aqüífero, menor o potencial da contaminação do solo e água subterrânea (LA
GREGA et al., 1994; ROCCA et al., 1993).
A precipitação pluviométrica é responsável, como visto acima, pelo transporte do
contaminante no subsolo e, também, através da superfície da área contaminada,
podendo levá-lo a atingir o aqüífero nas suas zonas de recargas. As áreas
contaminadas onde ocorrem as maiores médias de precipitação pluviométrica anuais
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favorecem a existência de um maior potencial de contaminação do solo e água
subterrânea.
A condutividade hidráulica representa a maior ou menor dificuldade com que o solo
se opõe à percolação da água através dos seus poros. A condutividade hidráulica
depende do tamanho e arranjo dos grãos do solo, do seu índice de vazios, das
características do contaminante que percola no solo (densidade e viscosidade) e da
temperatura. Para um mesmo meio, quanto maior o valor da condutividade hidráulica,
maior será o potencial de contaminação do solo e água subterrânea (SHARMA e
REDDY, 2004). Além disso, a velocidade com que os contaminantes migram através
da camada confinante do aqüífero afetará a atenuação da contaminação e, assim, o
potencial de contaminação do solo e água subterrânea.

4.3.2.2- ÁGUA SUPERFICIAL

As variáveis que representam o potencial de contaminação da água superficial são
a impermeabilização ou contenção da superfície, distância para o corpo hídrico (ou
curso d’água), topografia do terreno, potencial de escoamento superficial e potencial
de inundação, conforme a Figura 4.6.
O escoamento superficial (“runoff”) refere-se à água da chuva resultante da
precipitação, que escorre superficialmente no solo, no sentindo dos corpos hídricos da
região, conforme a Figura 4.4. Os corpos hídricos, nesse contexto, são chamados de
águas superficiais, podendo ser contaminados pela água da chuva, caso ocorra
contato entre o contaminante e essa água.
O escoamento superficial desempenha um papel relevante no transporte do
contaminante para o interior do solo e para a contaminação da água superficial
(corpos hídricos). Na superfície da área contaminada existe a possibilidade de que o
contaminante seja transportado pela água da chuva e distribuído a grande distância da
fonte de contaminação, atingindo um corpo hídrico ou curso d’água (água superficial).
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Figura 4.6- Variáveis do sistema de classificação fuzzy para o fator propagação do
contaminante- água superficial.
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A existência de um sistema de contenção (drenagem) ou dique na área impede
que a água da chuva entre em contato com o contaminante na superfície da área e
chegue a um corpo hídrico ou curso d’água (água superficial). Esse tipo de situação
representa um menor potencial de contaminação da água superficial, característico de
uma situação com impermeabilização ou contenção completa (existência de uma
drenagem ou dique projetado, por exemplo). A existência de barreiras naturais
(árvores, drenos naturais, por exemplo) representa uma impermeabilização ou
contenção parcial e, em não existindo as situações anteriores, a área é caracterizada
como pouca ou nenhuma impermeabilização ou contenção.
A distância ao corpo hídrico representa a probabilidade de que o contaminante,
após contato com a água da chuva, possa entrar em contato com o corpo hídrico
(água superficial) mais próximo. Assim, quanto menor a distância entre o ponto onde
ocorreu o vazamento ou disposição inadequada do contaminante e o corpo hídrico,
maior o potencial de contaminação da água superficial.
A topografia da área e a localização do contaminante no solo influenciam na
contaminação da água superficial. A declividade mais acentuada do terreno e a
localização do contaminante no solo (acima, abaixo ou na superfície do terreno)
determinam o potencial de contaminação da água superficial. Quanto mais alta a
declividade (> 50%) e contaminantes acima do nível do solo, maior o potencial de
contaminação da água superficial (para uma mesma precipitação e escoamento
superficial, quanto maior a declividade, menor será a percolação). Enquanto
declividade suave (< 5%) e contaminante no nível do solo representam uma situação
de menor potencial de contaminação da água superficial (CCME, 1992).
O potencial de escoamento superficial depende, diretamente, da precipitação
pluviométrica e da permeabilidade da camada superficial do solo. Para alta
precipitação e alta permeabilidade da superfície do solo, maior o potencial de
contaminação da água superficial devido ao maior potencial de escoamento superficial
dessa situação (CCME, 1992).
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KOERNER e DANIEL (1997) definem o coeficiente de “runoff” (C) como sendo
a razão entre o escoamento superficial ou “runoff” e a precipitação pluviométrica. Por
exemplo, um valor de C= 0,1 significa que 10% da precipitação escoa superficialmente
e 90% infiltra no solo. Uma forma de se determinar o coeficiente de “runoff” (C) é
através do tipo de solo e do ângulo médio da declividade, conforme a Tabela 4.2.
Nessa tabela, uma situação que combina solo arenoso, com declividade baixa ou
média e coeficiente de “runoff” (C) entre 0,05 e 0,15, representa, por exemplo, um
potencial de escoamento superficial com precipitação anual baixa e superfície com
solo de alta permeabilidade.

Tabela 4.2- Coeficiente de “runoff” e potencial de escoamento superficial (Adaptada
de KOERNER e DANIEL, 1997).

Solo

Declividade

C

Potencial de escoamento superficial

arenoso

Baixa (≤ 2%)

0,05 – 0,10

Precipitação anual baixa e superfície com

arenoso

Média (2 – 7%)

0,10 – 0,15

solo de alta permeabilidade (PABSAP)

arenoso

Alta (≥ 7%)

0,15 – 0,20

Precipitação anual baixa e superfície com
solo de baixa permeabilidade (PABSBP)

argiloso

Baixa (≤ 2%)

0,13 – 0,17

Precipitação anual alta e superfície com
solo de alta permeabilidade (PAASAP)

argiloso

Média (2 – 7%)

0,18 – 0,22

Precipitação anual alta e superfície com

argiloso

Alta (≥ 7%)

0,25 – 0,35

solo de baixa permeabilidade (PAASBP)

A ocorrência de inundações na área contaminada pode levar uma grande
quantidade de contaminante a entrar em contato com a água superficial. Dessa forma,
quanto maior o potencial de inundação da área, ou seja, a freqüência de inundações/
enchentes no ano, maior será o potencial de contaminação da água superficial
(CCME, 1992).
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4.3.2.3- CONTATO DIRETO

As variáveis que definem o potencial de contaminação por contato direto são as
emissões atmosféricas ou emissões no ar e o acesso ao local contaminado e estão
esquematizadas na Figura 4.7.

Figura 4.7- Variáveis do sistema de classificação fuzzy para o fator propagação do
contaminante- contato direto.

As emissões no ar podem ser percebidas no entorno da área contaminada devido à
volatilização dos compostos de menor peso molecular do contaminante. Se essas
emissões estão sendo percebidas pela comunidade vizinha, ou seja, fora da área onde
ocorreu o vazamento ou disposição inadequada de resíduos, maior será o potencial de
contaminação por contato direto.
Para a variável acesso ao local contaminado, o maior potencial de contaminação
por contato direto está relacionado à maior facilidade com que se pode ter contato com
o contaminante, ou seja, em situação onde o mesmo esteja descoberto e o local da
contaminação sem restrição de acesso.
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4.3.3- FATOR BENS A PROTEGER

Os bens a proteger são considerados como sendo a saúde e bem-estar da
população, a fauna e flora, qualidade do solo, das águas e do ar, interesses de
proteção à natureza/ paisagem, ordenação territorial e planejamento territorial urbano
e segurança e ordem pública (CETESB/ GTZ, 1999).
Os bens a proteger podem ser avaliados de acordo com o potencial de impacto
causado no homem e/ ou animais e o potencial de impacto causado no meio ambiente
devido à contaminação da área por petróleo e seus derivados.

4.3.3.1- POTENCIAL DE IMPACTOS NOS HOMENS E/ OU ANIMAIS

Esse potencial é caracterizado pelo potencial de impacto no suprimento de água
potável, no potencial de impacto nos outros recursos hídricos e no potencial de
exposição devido ao uso do solo contaminado, conforme esquema das Figuras 4.8 a
4.10.
O potencial de impacto no suprimento de água potável é avaliado pelas
variáveis: proximidade do ponto de captação de água potável e disponibilidade de
suprimento alternativo de água potável (Figura 4.8).
Quanto menor a distância ou proximidade do ponto de captação de água
potável da área contaminada, maior será o potencial de impacto nos homens e/ ou
animais, devido à maior probabilidade de contaminação da água potável.
A existência de disponibilidade de um suprimento alternativo de água potável
representa um menor potencial de impacto nos homens e/ ou animais. Ao passo que a
não disponibilidade do suprimento alternativo representa um alto potencial de impacto
nos homens e/ ou animais.
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Figura 4.8- Variáveis do sistema de classificação fuzzy para os bens a protegerimpactos nos homens e/ ou animais (Suprimento de água potável).

O potencial de impactos nos outros recursos hídricos é avaliado pelas variáveis:
proximidade dos recursos hídricos e uso dos recursos hídricos (Figura 4.9).
Para a variável proximidade dos recursos hídricos, quanto menor for a distância
da área para o recurso hídrico, maior será o potencial de contaminação do recurso
hídrico. Para o intervalo de 0 a 100m do recurso hídrico, tem-se o maior potencial de
contaminação desse recurso hídrico, conforme a Figura 4.9.
O uso recreativo, de forma freqüente, do recurso hídrico (natação e pesca, por
exemplo) e uma menor proximidade desse recurso hídrico da área contaminada
representam um maior potencial de impacto nos outros recursos hídricos. Esse
potencial diminui se o uso, para natação ou pesca, por exemplo, for ocasional,
conforme a Figura 4.9.
O potencial de exposição devido ao uso do solo contaminado é caracterizado
pelas variáveis: tipo de uso do solo na vizinhança e a distância da área contaminada
(Figura 4.10).
Para um uso do solo residencial e agrícola e uma menor distância da área
contaminada, maior será o potencial de exposição devido ao uso do solo contaminado.
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Figura 4.9- Variáveis do sistema de classificação fuzzy para os bens a protegerimpacto nos homens e/ ou animais (Outros recursos hídricos).
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Figura 4.10- Variáveis do sistema de classificação fuzzy para os bens a protegerimpacto nos homens e/ ou animais (exposição humana direta através do tipo de uso
do solo da vizinhança).

4.3.3.2- POTENCIAL DE IMPACTOS NO MEIO AMBIENTE

Esse potencial é caracterizado pelas variáveis: distância ao meio ambiente sensível
mais próximo da área contaminada e distâncias a mananciais de águas subterrâneas
importantes e suscetíveis, conforme esquema da Figura 4.11.
O meio ambiente é considerado qualquer ecossistema sensível (mangue, praia,
costões, áreas de proteção ambiental e outros ecossistemas protegidos). Para a
variável distância ao meio ambiente sensível mais próximo, quanto maior essa
distância da área contaminada, menor será o potencial de impacto no meio ambiente.
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Figura 4.11- Variáveis do sistema de classificação fuzzy para o fator bens a protegerimpacto no meio ambiente.

Da mesma forma, quanto maior a distância da área contaminada ao manancial de
água subterrânea, menor será o potencial de impacto no meio ambiente. Por outro
lado, para a variável distância ao meio ambiente sensível mais próximo, quanto menor
essa distância, maior será o potencial de impacto no meio ambiente.

4.3.4- OUTROS ASPECTOS

Cada vez mais a sociedade tem se preocupado em participar das questões
relacionadas ao meio ambiente. Essas participações têm ocorrido através de formas
organizadas da sociedade (ONG’s, associação de moradores), órgãos ambientais
(audiências públicas, por exemplo), denunciando a existência de áreas contaminadas
ao Ministério Público, dentre outras.
MAHLER e LEITE (1998) e LIMA (1999) utilizaram como critérios de seleção de
áreas para aterros sanitários aspectos econômicos, ambientais, sócio-políticos, além
de aspectos técnicos.
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Devido à dimensão desses outros aspectos, com suas naturezas distintas, são
apresentadas, em cada um dos aspectos abaixo, as variáveis mais representativas, ou
seja, que mais podem influenciar a decisão de imediata intervenção/ remediação da
área contaminada. Essas variáveis estão classificadas como aspectos sócio-culturais,
geopolíticos e técnico-econômicos, de acordo com a Figura 4.12.

Figura 4.12- Variáveis do sistema de classificação fuzzy para o fator outros aspectos.

4.3.4.1- ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS

Os aspectos sócio-culturais representam os anseios da comunidade local, onde
se encontra a área contaminada, e reflete a preocupação dessa comunidade com a
existência da área contaminada. Essa preocupação merece ser considerada no
sistema de classificação fuzzy de áreas contaminadas, já que tem sido grande a
participação da sociedade nos processos decisórios que envolvem as questões
ambientais. Dessa forma, o nível educacional da comunidade local, o acesso aos
meios de comunicação (jornais, revistas, internet, etc.) e a presença de associação de
moradores ou organização não-governamental atuante no local podem influenciar o
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processo de tomada de decisão sobre a intervenção/ remediação da área
contaminada.

4.3.4.2- ASPECTOS GEOPOLÍTICOS

Os aspectos geopolíticos consideram o relacionamento com o órgão ambiental
local, a pressão política local e a atuação do Ministério Público local.
Quanto melhor for o relacionamento entre o órgão ambiental local e a direção
da instalação da área contaminada, traduzido, por exemplo, com um menor histórico
de passivo ambiental da instalação, menor o peso desse aspecto na decisão de
intervenção/ remediação da área.
No caso da pressão política local, esta variável representa o tipo de
relacionamento que a direção da instalação possui com a prefeitura local, governo do
estado e demais autoridades governamentais. Quanto melhor esse relacionamento,
menor interferência de decisão política e menor será o peso desse aspecto na decisão
de intervenção/ remediação da área.
Quanto ao Ministério Público, este é um dos maiores denunciadores da
existência de áreas contaminadas e têm responsabilizado órgão ambiental, políticos e
empresários para iniciar o processo de remediação nessas áreas. Quanto menor a sua
participação ou atuação, menor o peso desse aspecto na decisão de intervenção/
remediação da área.

4.3.4.3- ASPECTOS TÉCNICO-ECONÔMICOS

Os aspectos técnico-econômicos dizem respeito à capacidade da instalação em
iniciar imediatamente o processo de intervenção/ remediação da área contaminada,
tendo disponíveis, para isso, recursos financeiros e tecnológicos.
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Suas variáveis, a disponibilidade de recursos financeiros para iniciar
imediatamente o processo de intervenção/ remediação da área contaminada e a
existência de tecnologia acessível no local da contaminação, representam o peso
desse fator na tomada de decisão sobre a intervenção na área contaminada.
Quanto maior a disponibilidade de recursos financeiros para o gerenciamento de
áreas contaminadas, maior será a possibilidade de imediata intervenção/ remediação
da área contaminada.
Da mesma forma, a existência de recursos tecnológicos disponíveis no mercado
(empresas especializadas com pessoal capacitado para atuar em contaminação de
solos e águas) possibilita a imediata intervenção na área contaminada.

4.4- ATRIBUIÇÃO DE PESOS AOS FATORES DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO
FUZZY

As variáveis do sistema de classificação fuzzy foram determinadas a partir das
experiências do sistema de classificação americano (HRC), sistema de classificação
canadense (NSC) e sistema de classificação da CETESB. Além de toda a literatura
citada na tese.
Os pesos de cada variável no grau ou potencial de contaminação, foram
determinados a partir de dados dos sistemas americanos, canadense, CETESB,
literatura citada na tese e, principalmente, na experiência de técnicos especialistas na
contaminação de áreas na indústria do petróleo.
A equipe de especialistas conta com geólogos, hidrogeólogos, geofísicos,
biólogos e engenheiros (petróleo, civil, químico, meio ambiente) e a pontuação reflete
a experiência de cada um desses especialistas na decisão de classificar uma área de
acordo com as variáveis de entrada e o grau ou potencial de contaminação da área.
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A pontuação total, que é de 100 pontos, está distribuída de acordo com a
importância com que cada fator impacta o grau ou potencial de contaminação da área
por petróleo e seus derivados:
•

Características dos contaminantes: 8 a 30 pontos;

•

Propagação do contaminantes: 4 a 30 pontos;
Solo e água subterrânea: 1,8 a 10 pontos;
Água superficial: 1,2 a 10 pontos;
Contato direto: 1 a 10 pontos;

•

Bens a proteger: 10,2 a 30 pontos;
Impactos nos homens e/ ou animais: 3,7 a 16 pontos;
Meio ambiente: 6,5 a 14 pontos;

•

Outros aspectos: 0 a 10 pontos.

Após a determinação dos pesos de cada fator, foram determinados os pesos
de cada variável e, conseqüentemente, os pesos de cada parâmetro da variável. Por
exemplo, para a variável volume vazado, do fator características do contaminante, seu
peso ou pontuação varia de 1 a 5, dependendo de cada parâmetro:
•

0 a < 10 m3: até 1 ponto;

•

10 a < 100 m3: até 3 pontos;

•

100 a < 1000 m3: até 4 pontos;

•

> 1000 m3: até 5 pontos.

O valor exato da pontuação da variável volume vazado vai depender do
conjunto fuzzy obtido a partir da pontuação dos seus parâmetros. Esse assunto será
tratado nos próximos capítulos da tese.
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As Figuras de 4.3 a 4.12 apresentam todos os pesos determinados para cada
um dos parâmetros das variáveis de cada fator (características do contaminante,
propagação do contaminante, bens a proteger e outros aspectos).

4.5- COMENTÁRIOS FINAIS

Os fatores que caracterizam a contaminação da área, como esquematizados
na Figura 4.2, são utilizados na determinação do grau ou potencial de contaminação
da área, que é a variável de saída na metodologia do sistema desenvolvido. Esses
fatores são compostos de variáveis, as quais são utilizadas para o cálculo do potencial
ou grau de contaminação da área, para cada um dos fatores, de acordo com o peso
ou pontuação de cada variável.
Esse cálculo é feito através do sistema de classificação fuzzy de áreas
contaminadas. Nesse sistema, ocorrem as etapas de fuzificação das variáveis de
entrada, aplicação dos procedimentos de inferência sobre as bases de regras fuzzy e
a defuzificação das variáveis de saída, para a determinação do grau ou potencial de
contaminação da área por petróleo e seus derivados.
O sistema de classificação fuzzy para áreas contaminadas foi desenvolvido no
Capítulo 6, mas antes, no Capítulo 5, será apresentada a base teórica sobre a lógica
fuzzy, fundamental para o entendimento do funcionamento do sistema fuzzy
desenvolvido.
Finalmente, no Capítulo 7 a metodologia é aplicada para a determinação do
grau ou potencial de contaminação, através dos estudos de casos A e B selecionados.
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CAPÍTULO 5- LÓGICA FUZZY

5.1- HISTÓRICO

Ciências como a engenharia, a química e a física criam modelos matemáticos
exatos a partir de fenômenos empíricos e utilizam tais modelos para fazer predições.
Alguns aspectos do “mundo real” sempre escapam destes modelos matemáticos
precisos e normalmente existe uma inexatidão percebida como parte do modelo
original.
Acredita-se que estruturas inexatas sejam bastante ricas em operações e
propriedades que permitem a construção de modelos para uma grande variedade de
situações. Além disso, estas propriedades matemáticas fornecem um guia prático para
o raciocínio técnico e filosófico.
No passado havia um grande interesse na construção de uma fundamentação
lógica para a tomada de decisão sob condições de incerteza. Muitos autores foram
pioneiros no tratamento das incertezas, mas a maioria preferiu construir funções de
decisões que dependem da utilização de informações prévias ou de probabilidades
subjetivas sobre a origem da incerteza (ZADEH, 1975).
Uma forma muito comum de se resolver problemas de tomada de decisão é a ação
em grupo, ou seja, consensual. Assim sendo, especialistas de diversas áreas do
conhecimento (economistas e advogados, engenheiros e geólogos, biólogos, dentre
outras) têm se esforçado para agregar escolhas individuais ou preferências nos
processos de decisão relativos, por exemplo, à temática ambiental.
O sucesso da precisão matemática se deve, em grande parte, aos esforços de
Aristóteles e aos filósofos que o precederam que, na ânsia de engenhar uma lógica
precisa e uma matemática avançada, postularam as pretensas “Leis do Pensamento”.
Uma destas leis, a “Lei das Médias Excluídas”, estabelece que toda proposição deve
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ser taxada de verdadeira ou falsa. Mesmo quando Parminedes propôs a primeira
versão desta lei, por volta de 400 a.C., ocorreram pesadas e imediatas objeções. Por
exemplo, Heraclitus propôs a idéia de que uma coisa pode ser simultaneamente
verdadeira e não verdadeira (BRULE, 1985).
No entanto, foi Platão quem preparou a fundamentação básica para a lógica fuzzy,
indicando que existia uma terceira região, além do verdadeiro e falso, onde estes
opostos se misturavam.
No final do século XIX, o matemático alemão George Cantor deu início aos estudos
da teoria dos conjuntos, ponto de partida da matemática moderna, onde uma coleção
de objetos é denominada de conjunto e cada um dos objetos pertencentes a este
conjunto é definido como seus elementos (FOX, 1981).
Entretanto, foi Lukasieswicz quem primeiro propôs uma alternativa sistemática para
a lógica bivalente de Aristóteles. Assim, na década de 30, Lukasieswicz descreveu
uma lógica trivalente, juntamente com os matemáticos que seguiam esta linha. O
terceiro valor por ele proposto pode ser mais bem traduzido pelo tempo possível e a
este termo ele atribuiu um valor numérico entre verdadeiro e falso. Por conseguinte,
ele propôs uma notação plena e um sistema axiomático do qual esperava derivar a
matemática moderna. Mais tarde, ele explorou as lógicas quadrivalente e pentavalente
e declarou que, em princípio, nada impedia a derivação para uma lógica infinitovalente. Lukasieswicz sentiu que as lógicas trivalente e infinito-valente eram as mais
intrigantes, mas ele finalmente se decidiu pela lógica quadrivalente porque parecia a
mais facilmente adaptável à lógica de Aristóteles. Em suma, Lukasieswicz explicou
matematicamente o modo de pensar das pessoas e criou a lógica multi-nível
(BEZDEK, 1993, BRULE, 1985).
Esta noção da lógica infinito-valente foi utilizada até 1965, quando Lofti A. Zadeh
publicou seu trabalho sobre conjuntos fuzzy, que descrevia a teoria matemática dos
conjuntos fuzzy e, por extensão, a lógica fuzzy. Esta teoria apresentava a proposta de
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fazer uma função de pertinência (ou os valores verdadeiros ou falsos) operarem dentro
do intervalo de números reais [0,1] (ZADEH, 1965).
Zadeh, reconhecidamente considerado o “Pai da Lógica Fuzzy”, definiu
formalmente os conjuntos fuzzy, suas propriedades e operações algébricas e, mais
tarde, introduziu o conceito das variáveis lingüísticas (HAMMELL II, 1990).

5.2- CONCEITUAÇÃO DE LÓGICA FUZZY E SISTEMAS INTELIGENTES

Segundo a definição dada por BRAGA et al. (1995), a lógica fuzzy é uma
tentativa de se aproximar a precisão característica da matemática à inerente
imprecisão do mundo real, nascida no desejo profundo de se conhecer melhor os
processos mentais do raciocínio.
A característica especial da lógica fuzzy (também conhecida como lógica nebulosa
e em alguns casos como por teoria das possibilidades) é a de representar uma forma
inovadora de manuseio das informações imprecisas, de forma muito distinta da teoria
das probabilidades.
A lógica fuzzy provê um método de traduzir expressões verbais, vagas,
imprecisas e qualitativas, comuns na comunicação humana em uma forma
compreensível pelos computadores. Assim, a tecnologia possibilitada pelo “enfoque
fuzzy” tem um imenso valor prático, na qual se torna possível a inclusão da
experiência de operadores humanos, os quais controlam processos e plantas
industriais, em controladores computadorizados, possibilitando estratégias de tomadas
de decisão em problemas complexos (SHAW e SIMÕES, 2001).
Informações vagas, incertas, qualitativas, comunicações verbais, capacidade de
aprendizado e de formulação de estratégias de tomadas de decisão são
características humanas. Portanto, a teoria fuzzy é freqüentemente referida como
“inteligente”, devido ao fato de emular a inteligência humana (MCNEILL e
FREIBERGER, 1994).
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O sucesso mundialmente reconhecido de sistemas de modelagem e controle
baseados em lógica fuzzy em aplicações industriais tem comprovado sua utilização
como mais uma ferramenta (ou tecnologia) para as aplicações em controle industrial,
manufatura, comunicação homem-máquina e em sistemas de tomadas de decisão
(HAMMELL II, 1990).
Na realidade a lógica fuzzy é um “superconjunto” da lógica convencional- lógica
booleana- que se expandiu para tratar o conceito da verdade parcial, isto é, valores
exatos compreendidos entre o “completamente verdadeiro” e o “completamente falso”.
A teoria dos conjuntos fuzzy tem como um de seus objetivos o desenvolvimento de
uma metodologia para a formulação e solução de problemas bastante complexos ou
mal formulados sob o ponto de vista das técnicas convencionais (ZADEH, 1975).
A lógica fuzzy aproxima funções através de associações entre as entradas e saídas
do sistema elaborado (input/ output). Os sistemas baseados nas regras fuzzy aplicam
estes métodos para resolver muitos problemas do mundo real, especialmente àqueles
de difícil modelagem ou que seja controlado por seres humanos, ou que a
ambigüidade e a incerteza estejam presentes. Um sistema fuzzy típico consiste de
uma base de regras, de funções de pertinências e de procedimentos de inferência.
Para um sistema fuzzy, conforme esquematizado na Figura 5.1, uma entrada
tanto pode ser um valor preciso quanto um conjunto fuzzy. Quando a entrada provém
de um observador humano ou de uma base de dados (questionário) é freqüentemente
considerada como um conjunto fuzzy. Já a entrada derivada de um processo de
medição é normalmente utilizada como um valor numérico com erros intrínsecos.
A fuzificação é o processo de transformação da entrada em graus de
pertinência ou de certeza no conceito, produzindo uma interpretação ou adjetivação da
entrada. Ou seja, é a transformação de um número ou conjunto da lógica tradicional
ou nítida (“crisp”) em um conjunto fuzzy. Por exemplo, um questionário pode perguntar
por nomes de todas as pessoas com mais de 1,80m de altura. A fuzificação deste
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questionário pode produzir um conjunto fuzzy compreendendo todas as pessoas
consideradas altas, ou seja, maior que 1,80m (BELLMAN e ZADEH, 1970).

BASE DE
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Figura 5.1- Estrutura geral de um sistema de inferência fuzzy (HAMMELL II, 1990).

Os conjuntos fuzzy pertencentes à entrada compõem os antecedentes da regra. A
entrada para o sistema é comparada com os antecedentes das regras fuzzy na base
de regras e um grau de pertinência é obtido. Este grau de pertinência é usado no
processo de inferência fuzzy para produzir um conjunto fuzzy sobre a saída, conforme
a Figura 5.1.
Para situações que requerem uma resposta precisa, o conjunto fuzzy da saída
é transformado num valor único (valor “crisp” ou nítido), pelo processo de defuzificação
(BELLMAN e ZADEH, 1970).
No Capítulo 6 foi utilizada a estrutura proposta na Figura 5.1 para o
desenvolvimento do sistema de classificação fuzzy para as áreas contaminadas.

5.3- FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA- FUZIFICAÇÃO

O conceito básico dos conjuntos fuzzy é relativamente fácil de ser assimilado,
já que, no mundo real, as pessoas interpretam e utilizam instruções vagas e dados
imprecisos todos os dias.
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Intuitivamente, um conjunto fuzzy é uma classe que admite a possibilidade de
pertinência parcial. Sendo E= {x} um conjunto de objetos, então o subconjunto
(conjunto fuzzy) A, pertencente a E, é um conjunto de pares ordenados (ROSS, 1995):

A= {x, µA(x)}, ∀ x ∈ E.

(5.1)

Onde µA(x) é denominado de “grau de pertinência de x em A”. Por simplicidade,
será assumido que µA(x) é um número dentro do intervalo [0,1], com os graus 1 e 0
representando, respectivamente, pertinência total e não pertinência num conjunto
fuzzy.
Os graus de pertinência refletem um ordenamento de elementos num certo
universo. É interessante notar que o valor do grau de pertinência µA(x), de um objeto x
em A, pode ser interpretado como o grau de compatibilidade associado entre A e o
objeto x. Por outro lado, pode-se também interpretar µA(x) como o grau de certeza que
x assume o valor de um parâmetro fuzzy restrito por A.
O grau de pertinência pode também ser denominado de Grau de Certeza (GdC) ou
de crença (“degree of belief- DoB”) e é definido de forma aproximada, com base mais
no pragmatismo do que na estatística. Um grau de certeza de 0,70, por exemplo, pode
ser atribuído por um especialista a um parâmetro quando ele tiver certeza que este
valor não é o máximo de uma escala, mas tão somente 70% desta (VEIGA, 1994).

5.4- OPERAÇÕES DE CONJUNTOS FUZZY

Um subconjunto A de um conjunto E pode ser definido como um conjunto de
pares ordenados, cada um com o primeiro elemento de E e o segundo elemento
pertencente ao intervalo [0,1], com exatamente um par ordenado apresentado para
cada elemento de E.
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Isto define um arranjo entre os elementos do conjunto E e os valores do
intervalo [0,1]. O valor zero é utilizado para representar a não pertinência total e o
valor unitário para indicar a pertinência total. Já os valores intermediários são usados
para representar os graus de pertinência intermediários ou os valores da participação
de cada um dos elementos A no conjunto E. O conjunto E corresponde ao universo de
discurso do subconjunto fuzzy A.
Exemplificando o que foi dito acima, toma-se (E ⊂ A; x ∈ A):
E= {x1, x2, x3, x4, x5, x6};
A= {x3, x4, x5};
A função de pertinência (µA(x)) para o subconjunto A com relação a cada
elemento do conjunto E é:
µA(x1)= 0; µA(x2)= 0; µA(x3)= 1; µA(x4)= 1; µA(x5)= 1; µA(x6)= 0.
Utilizando uma convenção algébrica, o conjunto A pode ser escrito em uma forma
em que cada argumento do conjunto mostra o elemento com seu respectivo valor de
pertinência:
A= {( x1, 0), (x2, 0), (x3, 1), (x4, 1), (x5, 1), (x6, 0)}.

Do mesmo modo que a teoria clássica dos conjuntos, a teoria fuzzy também
permite operações de complemento, interseção e união.
Para o caso da união entre dois conjuntos fuzzy A e B, esta operação pode ser
vista como o máximo dentre as funções de pertinência de A e B, tomado ponto a
ponto:

A ∪ B = MAX {µA(x), µB(x)}.

(5.2)

Do mesmo modo, a interseção entre A e B, pode ser vista como o mínimo
sobre as funções de pertinência de A e B:
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A ∩ B = MIN {µA(x), µB(x)}.

(5.3)

5.5- DETERMINAÇÃO DOS CONJUNTOS FUZZY E DA BASE DE REGRAS

As funções de pertinência para a construção dos conjuntos fuzzy têm origem
na opinião e no conhecimento de seres humanos, principalmente especialistas no
assunto em questão (BRAGA, 1995).
Na construção dos conjuntos fuzzy, os graus de pertinência são determinados por
diversos métodos (TURKSEN, 1984):
•

Avaliação e dedução subjetivas: Como os conjuntos fuzzy pretendem geralmente

modelar a percepção e o conhecimento das pessoas, eles podem ser determinados
por meio de procedimentos de cognição simples ou sofisticados. Num contexto
simples, pessoas desenham ou especificam curvas de pertinência diferentes,
apropriadas ao problema apresentado. Tais pessoas são tipicamente especialistas da
área. Em casos mais complexos as pessoas podem ser submetidas a métodos
psicológicos para fornecer dados para a determinação dos graus de pertinência;
•

Formas “Ad Hoc”: Enquanto existe uma infinidade de formas possíveis de funções

de pertinência, as mais reais operações de controle fuzzy derivam de um pequeno
conjunto de tipos de curvas, como, por exemplo, a simples forma dos conjuntos fuzzy
triangulares. Isto simplifica o problema, já que neste caso basta se escolher o valor
central e a inclinação das retas de ambos os lados do conjunto fuzzy;
•

Conversão de freqüências ou probabilidades: Às vezes, as informações tomadas

na forma de histogramas de freqüências ou mesmo outras curvas de probabilidade
são usadas como base para a construção da função de pertinência. Cabe destacar
que funções de pertinência não são necessariamente probabilidades;
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•

Mensuração física: Muitas aplicações da lógica fuzzy são mensurações físicas,

mas quase nenhuma mede diretamente os graus de pertinências.
Segundo COX (1994), a parte mais crítica da construção de um modelo fuzzy é
justamente a escolha da forma de cada conjunto fuzzy (trapezoidal ou triangular, por
exemplo), visto que esta determina a correspondência entre os dados de entrada e os
seus conceitos lingüísticos correspondentes. Entretanto, evidências experimentais
mostram que modelos fuzzy têm um bom desempenho mesmo quando as formas de
seus conjuntos fuzzy não se encontram precisamente determinados. A Figura 5.2
apresenta exemplos de conjuntos fuzzy trapeizodal (Alta) e triangular (Média).

Figura 5.2- Formas trapezoidal e triangular dos conjuntos fuzzy.

Os

conjuntos

fuzzy

em

formas

trapezoidais

ou

triangulares

são

convencionalmente utilizados em modelos de engenharia. A forma trapezoidal é
utilizada para mapear funções de pertinência nos domínios extremos. Enquanto a
forma triangular atua nas regiões intermediárias destes mesmos domínios. Não existe
uma topologia rígida para as formas dos conjuntos fuzzy. O domínio da região fuzzy
deve ser mais elástico do que restritivo, ou seja, deve se estender do zero à unidade.
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Um conjunto fuzzy normal tem, no mínimo, um valor de pertinência igual à unidade e
outro igual a zero (COX, 1994).

5.6- INFERÊNCIA FUZZY

Os especialistas humanos tomam decisões baseados em conhecimentos,
muitas vezes armazenados na forma de regras. Inconscientemente, muitas vezes,
regras do tipo SE-ENTÃO são aplicadas, como em casos de raciocínio complexo,
onde há a necessidade da materialização desta espécie de regras. A criação de regras
fuzzy passa obrigatoriamente pela criação dos conjuntos envolvidos.
Existem quatro métodos básicos de regras de controle fuzzy, o baseado na
extração de conhecimento de especialistas, o baseado na observação de um operador
humano, o baseado num modelo fuzzy e o baseado em aprendizado.
Considere as variáveis de entrada (VE) A11 e A21 e a variável de saída (VS) B1 da
base de regras, o termo “antecedente” se refere à proposição “SE” e o termo
“conseqüente” à proposição “ENTÃO”:

SE VE1 = A11 E VE2 = A21 E ... ENTÃO VS = B1.

(5.4)

Cada regra possui um fator de ponderação individual, denominado Fator de Certeza
(FC) ou peso, compreendido entre 0 e 1, que representa a importância da regra em
relação às demais regras da base de regras. O Quadro 5.1 apresenta uma base de
regras fuzzy genérica.
A computação da inferência fuzzy consiste de dois componentes:
•

Agregação: computação da parte SE das regras;

•

Composição: computação da parte ENTÃO das regras.
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Na agregação, a parte SE da regra 1 do Quadro 5.1, por exemplo, combina as
duas condições “VE1 = A11” e “VE2 = A21”. A parte SE define se a regra é válida para o
presente caso ou não.

Quadro 5.1- Base de regras fuzzy genérica.

SE

Regra

ENTÃO

VE1

VE2

....

VEm1

VS

FCk

1

A11

A21

....

Am1

B1

FC1

2

A12

A22

....

Am2

B2

FC2

....

....

....

....

....

....

....

n

A1n

A2n

....

Amn

Bn

FCn

Novos operadores foram definidos pela lógica fuzzy para representar conectivos
lógicos tais como E, OU ou NÃO. Estes três operadores mostrados abaixo são
utilizados na maioria das aplicações fuzzy atuais:

E : µA∩B (x)= MIN {µA (x); µB (x)}

(5.5)

OU : µA∪B (x)= MAX {µA (x); µB (x)}
NÃO : µA’ (x)= 1 - µA (x)

(5.6)
(5.7)

Usando-se o operador MIN para representar o operador lógico E, a parte SE da
regra 1 do Quadro 5.1 seria computada da seguinte forma:

Regra 1: FC1. MIN {µA11(x), µA21(x), ... , µAm1(x)}

(5.8)
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Os resultados da agregação correspondem aos graus de pertinência (µ(x)) da parte
SE e, por conseguinte, indicam quão adequadas são as regras para o caso em estudo,
devidamente ponderadas pelos seus respectivos Fatores de Certeza (FC), que
representam o peso de cada regra em relação à base de regras.
Na composição, cada regra define o resultado da avaliação para a parte ENTÃO. O
grau para o qual o resultado da avaliação é válido tem origem na adequação da regra
para o caso corrente. Tal adequação é computada junto da agregação como o grau de
pertinência, µ(x), da parte SE da regra. Assim, a regra 1 apresenta o seguinte
resultado:

µ1(x)= MAX [FC1.MIN (µA11(x), µA21(x), ..., µAm1(x)), ..., FCn. MIN (µA12(x), ..., µAmn(x))].
(5.9)

O resultado de uma inferência fuzzy é, necessariamente, um resultado lingüístico,
também denominado de vetor lingüístico, que apresenta um grau de pertinência
inferido para cada termo lingüístico definido para a VS, tornando, assim, o sistema
pronto para o processo de defuzificação.

5.7- DEFUZIFICAÇÃO

Em algumas aplicações, uma interpretação lingüística do resultado é suficiente,
por exemplo, quando o resultado é usado para fornecer uma resposta verbal ou
qualitativa. Em outras aplicações, um valor numérico como variável de saída é
solicitado, por exemplo, para se decidir sobre a aceitação ou rejeição de um projeto,
ou mesmo para o caso de comparações ou estabelecimentos de um “ranking” ou
ordem de priorização. Desta forma, nos casos em que um resultado numérico é
necessário, o processo de defuzificação deve ocorrer após a inferência fuzzy.
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A relação entre o valor lingüístico e o seu correspondente valor real é sempre
explicitada a partir das definições das funções de pertinência, utilizando o processo de
defuzificação. Visto que a lógica fuzzy tenta imitar as decisões humanas, um bom
método de defuzificação deve se aproximar de tal abordagem. A maioria dos sistemas
fuzzy, principalmente os de priorização de projetos e de alocação de recursos
financeiros, utiliza o método do Centro dos Máximos ou método de Defuzificação pelas
Alturas (VON ALTROCK e KRAUSE, 1994; SHAW e SIMÕES, 2001).
O método do Centro dos Máximos determina o valor mais típico para cada termo e
então computa o valor que reflete o melhor compromisso com o resultado da
inferência fuzzy. Para se obter este melhor valor de compromisso como um número
real, as pertinências do resultado lingüístico da inferência fuzzy são considerados
como os “pesos” dos valores mais típicos dos termos lingüísticos. Assim, valor de
melhor compromisso é aquele que equilibra os pesos, ou seja, por meio de uma média
ponderada dos máximos se obtém a saída discreta (VON ALTROCK, 1995).
O valor defuzificado ou de saída, x*, é obtido a partir da equação (5.10), onde
µo,k(xi) indicam os pontos em que ocorrem os máximos (alturas) das funções de
pertinência de saída:

N

x* =

n

∑ xi ⋅ ∑ µO , k ( xi)
i =1
N

k =1
n

∑∑ µ ( x )
O, k

.

(5.10)

i

i =1 k =1

Na Figura 5.3 é apresentada uma aplicação do método de defuzificação do
Centro dos Máximos, para a obtenção de uma variável de saída hipotética x1.
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5.8- FUZZINESS X PROBABILIDADE

Uma das questões mais levantadas sobre este tema trata do relacionamento
entre “fuzziness” (possibilidade) e probabilidade: os conjuntos fuzzy são apenas um
inteligente disfarce dos modelos estatísticos?
A questão da relação entre a lógica fuzzy e a teoria das probabilidades tem que ser
tratada de dois modos: primeiro, como a lógica fuzzy difere matematicamente da teoria
das probabilidades e, segundo, como se deve interpretar e aplicar esta diferença, com
restrições.

Figura 5.3- Método de defuzificação do Centro dos Máximos (SHAW e SIMÕES,
2001).

Matematicamente, os valores fuzzy são normalmente mal entendidos como
probabilidades ou a lógica fuzzy é interpretada como alguma forma de tratamento da
teoria das probabilidades. Mas este não é o caso, já que a exigência mínima das
probabilidades é a aditividade, que é um processo acumulativo ou a integral de suas
curvas de densidade. No entanto, isto não chega a graus de pertinência. Enquanto os
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graus de pertinência podem ser determinados a partir das densidades de
probabilidade, existem outros métodos que não utilizam freqüências ou probabilidades.
Por isso, os pesquisadores da lógica fuzzy vêm se afastando da teoria das
probabilidades, mesmo considerando todas as distribuições de probabilidades como
conjuntos fuzzy. Como a lógica fuzzy generaliza a lógica booleana, também procede
assim com a teoria das probabilidades (COX, 1992).
Por outro lado, os conjuntos fuzzy podem ser criados e operados com
pequenos números de observações ou mesmo baseados na experiência das pessoas
também denominado de heurística.
Semanticamente, a distinção entre a lógica fuzzy e a teoria das probabilidades tem
que partir da diferença entre as noções de probabilidade e grau de pertinência. No
caso da teoria das probabilidades, as sentenças tratam com a chance dos resultados
ocorrerem. Por outro lado, na lógica fuzzy não se pode dizer inequivocadamente se
um evento ocorreu, mas se pode tentar modelar a proporção de ocorrência do mesmo
evento (BEZDEK, 1993).
Um exemplo dessa distinção pode ser evidenciado com a situação de que, de
acordo com um relatório da meteorologia, a chance de chuva amanhã é de 0,8. Essa é
uma expressão sobre a probabilidade de chuva. Porém, a probabilidade não indica o
grau, qualidade ou a força da chuva amanhã. Ao se usar o conceito de “fuziness”
(possibilidade) para a chuva, deve-se construir uma escala de possibilidades: 1,0=
tempestade; 0,8= chuva forte; 0,5= chuva intermitente; 0,2= garoa. Assim, se a
possibilidade de chuva amanhã for 0,2, haverá uma garoa. Além de ser uma medida
de possibilidade de 0,2, a expressão lingüística “garoa” também representa o valor de
pertinência do elemento, ou seja, o tipo de chuva amanhã no conjunto chuva.
Existe uma clara diferença entre a teoria das probabilidades e a lógica fuzzy
quando, na tentativa de modelagem, se considera o conceito fundamental de cada
uma. A teoria das probabilidades trata com a impossibilidade de decisão no resultado
de eventos aleatórios e claramente definidos. Enquanto que a lógica fuzzy trata com a
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ambigüidade e a vagueza ou possibilidade na descrição dos mesmos eventos. A
lógica fuzzy está mais relacionada com a ambigüidade do que com imprecisão ou
incerteza e estabelece uma característica de percepção bem como de conceito
(BEZDEK, 1993).

5.9- VANTAGENS DA LÓGICA FUZZY

Segundo COX (1992), a idéia de que a lógica fuzzy é intrinsecamente
imprecisa ou mesmo nebulosa, é uma das lendas mais difundidas no meio científico.
Esta crença generalizada apresenta duas vertentes: a primeira preconiza que a lógica
fuzzy viola o senso comum e as consagradas leis da lógica convencional; a segunda,
talvez inspirada no próprio nome fuzzy, sugere que os sistemas fuzzy produzem
respostas para casos isolados, nebulosos ou vagos.
Nada existe de nebuloso na lógica fuzzy, pois os conjuntos fuzzy são diferentes dos
conjuntos clássicos (“crisp sets”) na forma de permissão parcial ou gradual de graus
de pertinência. Os descontentamentos com a lógica fuzzy derivam da implícita
assunção que existe um único sistema lógico “perfeito” e da crença que é errôneo um
outro sistema se desviar da chamada lógica correta e justa. Esta lógica “correta”,
obviamente, é a lógica aristoteliana ou booleana. Entretanto, por se tratar de uma
lógica de graus de pertinência parciais e contínuos, a lógica fuzzy possui uma
impressionante linhagem.
Os conjuntos fuzzy podem ser facilmente conceituados e representados, e refletem
em geral, através de um mapeamento passo a passo, a forma de pensar dos
especialistas sobre um problema. Os especialistas podem rapidamente esboçar um
conjunto fuzzy e, mais tarde, após examinar o processo, ajustar as características
precisas do vocabulário fuzzy, se necessário (HAMMELL II, 1990).
A elaboração de um sistema fuzzy é mais rápida do que a construção de sistemas
convencionais, que utilizam conjuntos crisp ou booleanos. Além disso, os sistemas
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fuzzy podem ser validados da mesma forma que os sistemas convencionais e sua
calibração é normalmente muito mais simples, visto que existem muito menos regras.
Uma das principais vantagens dos sistemas fuzzy é que nenhum modelo
matemático necessita ser desenvolvido ou mesmo conhecido. O modelo fuzzy é
basicamente uma metodologia que representa um sistema dentro de suas próprias
regras, de suas funções de pertinência e de seus procedimentos de fuzificação e
defuzificação (BEZDEK, 1993).

5.10- COMENTÁRIOS FINAIS

Historicamente, a lógica fuzzy tem sido vista como uma técnica de controle de
processos, mas, na verdade, a lógica fuzzy é uma maneira lógica de representação e
de análise da informação, independentemente de aplicações particulares. A lógica
fuzzy é uma ferramenta para modelar a imprecisão, a ambigüidade e a vagueza da
informação (possibilidade). A força desta técnica reside em sua habilidade de executar
operações racionais e significativas nos conceitos que estão além das definições
disponíveis na lógica booleana convencional. A lógica fuzzy tem sido utilizada em
administração de projetos, formação de preços de produtos, diagnósticos médicos,
previsão de vendas, análise de mercado, identificação criminal, orçamento de capital e
avaliação de aquisição de empresas. Embora a lógica fuzzy seja uma poderosa e
versátil ferramenta, ela não pode ser vista como uma solução para todos os
problemas. Ainda assim, a lógica fuzzy abre as portas para a modelagem de
problemas de difícil formulação ou mesmo intratáveis (BEZDEK, 1993).
Algumas aplicações genéricas incluem controle de processos em robótica,
automação, apoio lingüístico em sistemas de informação, reconhecimento de padrão/
processamento de imagens, suporte à tomada de decisão e tratamento da incerteza.
Os sistemas especialistas têm sido os maiores beneficiários da lógica fuzzy,
visto que seu domínio é sempre inerentemente fuzzy. Como, por exemplo, os sistemas
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de suporte à tomada de decisão, os planejadores financeiros, os sistemas de
diagnósticos para determinação de patologias da soja e os sistemas meteorológicos
chineses para determinação dos locais de plantações de seringueiras (ZADEH,1984).
Especificamente, na área de geotecnia ambiental, têm-se como exemplos os
trabalhos citados no item 1.4- Aplicações da lógica fuzzy, no Capítulo 1 da tese. Sendo
que o Capítulo 6 da tese apresenta o desenvolvimento do sistema de classificação
fuzzy para áreas contaminadas.
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CAPÍTULO 6- SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO FUZZY PARA AS
ÁREAS CONTAMINADAS

6.1- INTRODUÇÃO

O sistema de classificação fuzzy de áreas contaminadas considera todas as
variáveis de cada um dos fatores: características do contaminante, propagação do
contaminante (solo e água subterrânea, água superficial e contato direto), bens a
proteger e outros aspectos (sócio-culturais, geopolíticos e técnico-econômicos). Cada
uma dessas variáveis possui um peso que representa o quanto essa variável
representa do valor do potencial de contaminação da área. Esses pesos, que foram
definidos com base em conhecimento ou experiência de especialistas, também são
computados, junto com as variáveis, no sistema ou modelo fuzzy proposto, para a
determinação do potencial de contaminação da área, conforme esquematizado na
Figura 6.1.

Características do contaminante

Propagação do contaminante

Contaminante
Volume vazado ou disposto
Área impactada
Estado físico do contaminante

Água subterrânea
Água superficial
Contato direto (ar
dérmico)

e

contato

Outros aspectos
Sócio-culturais
Geopolíticos
Técnico-econômicos

Bens a proteger
Seres humanos e/
ou animais
Meio ambiente
MODELO FUZZY

Conhecimento
Experiência
Pesos

PREVISÃO
Potencial de contaminação

Figura 6.1- Esquema geral do sistema de classificação fuzzy de áreas contaminadas.
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Como visto na Figura 5.1 do Capítulo 5, a estrutura geral de um típico sistema
de inferência fuzzy inclui as etapas de entrada de variáveis, o processo de fuzificação
dessas variáveis, a aplicação dos procedimentos de inferência sobre a base de regras
fuzzy e o processo de defuzificação das variáveis de saída.
O objetivo do sistema de classificação desenvolvido nessa tese é a obtenção do
Índice de Prioridade para Grau de Contaminação da área (IPGC). Esse número varia
de 22,5 a 100 e determina o potencial ou grau de contaminação da área por petróleo e
seus derivados. Quanto maior o valor do IPGC (mais próximo de 100), maior o
potencial ou grau de contaminação da área, indicando uma maior urgência na tomada
de decisão sobre a intervenção/ remediação da área contaminada.
Quando aplicado a diversas áreas suspeitas de contaminação, esse sistema
torna-se uma ferramenta de grande utilidade no estabelecimento de um “ranking” ou
lista de prioridade entre essas áreas. Além de poder indicar a aplicação mais racional
de recursos financeiros no processo de gerenciamento das áreas contaminadas por
petróleo e seus derivados. Já que, preferencialmente, os recursos devam ser
aplicados às áreas de maior IPGC.
Para a implementação desse sistema de classificação fuzzy foi utilizado o
aplicativo CubiCalc, versão 2.0 (CUBICALC, 1994), (CUBICALC, 2005). Esse
aplicativo permite que, após definidas as variáveis, seus conjuntos fuzzy e as bases de
regras, sejam feitas as inferências fuzzy (os cálculos entre as variáveis fuzzy), para
então calcular o IPGC.

6.2- DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO FUZZY

Os fatores que caracterizam a contaminação da área por petróleo e seus
derivados são utilizados no cálculo do IPGC, que é a variável de saída do sistema. A
Figura 6.2 esquematiza todas as variáveis utilizadas no sistema de classificação fuzzy.
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Figura 6.2- Variáveis do sistema de classificação fuzzy de áreas contaminadas.

112

6.2.1- VARIÁVEIS DAS CARACTERÍSTICAS DO CONTAMINANTE

Como pode ser visto na Figura 6.3, as variáveis das características do
contaminante calculam o valor do Índice de Prioridade para as Características dos
Contaminantes (IPCC). Esse valor representa o quanto essas variáveis influenciam o
grau ou potencial de contaminação da área. O IPCC corresponde ao peso do fator (ou
das variáveis das) características do contaminante no grau ou potencial de
contaminação da área.
As variáveis de entrada que representam as características do contaminante
são: contaminante, volume vazado ou disposto inadequadamente, área impactada e
estado físico do contaminante. O Quadro I.1 (Anexo I) lista as especificidades de cada
uma dessas variáveis. Cada uma dessas variáveis possui valores ou atributos que
podem influenciar mais ou menos o grau ou potencial de contaminação da área.
Alguns atributos como, por exemplo, a nafta e a gasolina representam o tipo de
contaminante e outros como o intervalo 0 a 10m3 (volume vazado) representa a
quantidade de um contaminante que vazou ou foi disposto inadequadamente no solo.
O peso está associado com o quanto esse parâmetro impacta no grau ou potencial de
contaminação da área, conforme apresentado no Capítulo 4.
Para as variáveis das características do contaminante, o IPCC influencia o grau
ou potencial de contaminação da área em um valor que varia de 8 (soma de todos os
menores pesos de cada parâmetro) até 30 (soma dos maiores pesos de cada
parâmetro), conforme o Quadro I.1.
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Figura 6.3- Variáveis das características do contaminante.
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6.2.2- VARIÁVEIS DA PROPAGAÇÃO DO CONTAMINANTE

A propagação do contaminante pode ocorrer pelo solo e águas subterrâneas,
águas superficiais e/ ou por contato direto. As variáveis de entrada para a propagação
do contaminante, que representa a migração do contaminante pelo solo e água
subterrânea e/ ou água superficial e/ ou por contato direto (dérmico e ar), calculam o
valor do Índice de Prioridade para a Propagação dos Contaminantes (IPPC), a partir
do cálculo obtido com o Índice de Prioridade para o Solo e Água Subterrânea
(IPASUB), o Índice de Prioridade para a Água Superficial (IPASUP) e o Índice de
Prioridade para o Contato Direto (IPCD). A Figura 6.4 apresenta as variáveis da
propagação do contaminante.
Por outro lado, o IPASUB corresponde ao valor obtido pelas suas respectivas
variáveis (barreira de contenção, espessura da camada confinante do aqüífero, etc.).
O mesmo ocorre para o IPASUP e o IPCD. Dessa forma, o IPPC corresponde ao peso
dessa variável (propagação do contaminante) no grau ou potencial de contaminação
da área.
O potencial de contaminação do solo e águas subterrâneas, representado pelo
Índice de Prioridade para o Solo e Águas Subterrâneas (IPASUB), é baseado nas
seguintes variáveis: tipo de barreira de contenção (BC), espessura da camada
confinante do aqüífero (ECCA), condutividade hidráulica do solo da camada confinante
do aqüífero (CHCCA), precipitação anual (PA) e condutividade hidráulica do aqüífero
(CHA). No Quadro I.2 (Anexo I) estão esquematizadas as variáveis, seus parâmetros,
pesos e conjuntos fuzzy, os quais serão abordados adiante.
O potencial de contaminação das águas superficiais, representado pelo Índice
de Prioridade para as Águas Superficiais (IPASUP), é baseado nas seguintes
variáveis: impermeabilização da superfície, distância para o corpo d’água, topografia,
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potencial de escoamento superficial e potencial de inundação. No Quadro I.3 (Anexo I)
estão esquematizadas as variáveis, seus parâmetros, pesos e conjuntos fuzzy.

Figura 6.4- Variáveis da propagação do contaminante.

O potencial de contaminação do entorno da área por contato direto,
representado pelo Índice de Prioridade para o Contato Direto (IPCD), é baseado nas
variáveis emissões no ar (gases, vapores, poeira contaminada) e acesso ao local
contaminado. No Quadro I.4 (Anexo I) estão esquematizadas as variáveis, seus
parâmetros, pesos e conjuntos fuzzy.
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6.2.3- VARIÁVEIS DOS BENS A PROTEGER

As variáveis de entrada para os bens a proteger calculam o valor do Índice de
Prioridade para os Bens a Proteger (IPBP), conforme a Figura 6.5. Este é determinado
a partir do Índice de Prioridade para o Impacto no Suprimento de Água Potável
(IPSAP), do Índice de Prioridade para o Impacto nos Outros Recursos Hídricos
(IPORH) e do Índice de Prioridade para a Exposição Humana Direta pelo uso do solo
(IPEHD). Então, o IPBP corresponde ao valor dessas variáveis na determinação do
grau ou potencial de contaminação da área.

Figura 6.5- Variáveis dos bens a proteger.

117

As variáveis dos bens a proteger determinam, através do potencial de impacto da
contaminação aos homens e/ ou animais e ao meio ambiente (ecossistemas
sensíveis), o grau ou potencial de contaminação da área que pode afetar os bens a
proteger.
Às variáveis dos bens a proteger corresponde uma pontuação que varia de 10,2 a
30, sendo que a pontuação referente ao potencial de impacto ao homem e/ ou animais
varia de 3,7 a 16 e a pontuação referente ao potencial de impacto ao meio ambiente
varia de 6,5 a 14.
As variáveis que avaliam o potencial de impacto ao homem e/ ou animais,
representado pelo Índice de Prioridade para o Impacto ao Homem e/ ou Animais
(IPHA) são o potencial de exposição humana direta devido ao uso do solo no entorno
da área contaminada, potencial de impacto no suprimento de água potável e o
potencial de impacto em outros recursos hídricos. O potencial de impacto no
suprimento de água potável, que é representado pelo Índice de Prioridade para o
Suprimento de Água Potável (IPSAP), é calculado a partir das variáveis: proximidade
do ponto de captação (PPCAP) e disponibilidade de suprimento alternativo de água
potável (DSAAP). Já o potencial de impacto em outros recursos hídricos, que é
representado pelo Índice de Prioridade para Outros Recursos Hídricos (IPORH), é
calculado através das variáveis: proximidade dos recursos hídricos (PRH) e uso dos
recursos hídricos (URH). Enquanto o potencial de exposição humana direta devido ao
uso do solo, que é representado pelo Índice de Prioridade para a Exposição Humana
Direta (IPEHD), é calculado a partir das variáveis: exposição através do tipo de uso do
solo na vizinhança da área contaminada (USO) e distância da área contaminada
(distância). Essas variáveis estão descritas no Quadro I.5 (Anexo I) com seus
parâmetros, pesos e conjuntos fuzzy.
As variáveis que avaliam o potencial de impacto ao meio ambiente são a
distância da área contaminada ao meio ambiente mais próximo (ecossistema sensível
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que pode ser mangue, costões, áreas de proteção ambiental, etc.) e a distância a
mananciais de águas subterrâneas importantes ou suscetíveis de contaminação.
Essas variáveis, com seus parâmetros, pesos e conjuntos fuzzy, estão no Quadro I.6
(Anexo I).
Os valores determinados do IPSAP, IPORH e IPEHD correspondem ao valor
do potencial de impacto ao homem e/ ou animais, representado pelo Índice de
Prioridade para o Impacto no Homem e/ ou Animais (IPHA) devido à contaminação da
área por petróleo e seus derivados. Enquanto os valores da distância ao meio
ambiente sensível mais próximo (DMASP) e da distância a mananciais importantes e
suscetíveis (DMI) correspondem ao potencial de impacto ao meio ambiente,
representado pelo Índice de Prioridade para o Meio Ambiente (IPMAS).
Finalmente, os valores de IPHA e IPMAS, quando somados, calculam o valor
do Índice de Prioridade para os Bens a Proteger (IPBP) que corresponde ao potencial
de impacto nos bens a proteger.

6.2.4- VARIÁVEIS DOS OUTROS ASPECTOS

As variáveis dos aspectos sócio-culturais, geopolíticos e técnico-econômicos
representam o peso que estes aspectos têm no cálculo do grau ou potencial de
contaminação da área. Esse peso varia no intervalo de 0 a 10, sendo que os aspectos
sócio-culturais e técnico-econômicos variam de 0 a 3 e os aspectos geopolíticos
variam de 0 a 4. As variáveis dos outros aspectos (sócio-culturais, geopolíticos e
técnico-econômicos) estão representadas na Figura 6.6.
Os aspectos sócio-culturais representam os anseios da comunidade local, onde
se encontra a área contaminada, e reflete a preocupação dessa comunidade com a
existência da área contaminada. Essa preocupação merece ser considerada no
sistema de classificação fuzzy de áreas contaminadas. Já que tem sido grande a
participação da sociedade nos processos decisórios que envolvem as questões
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ambientais. Dessa forma, o nível educacional da comunidade local, o acesso aos
meios de comunicação (jornais, revistas, Internet, etc.) e a presença de associação de
moradores ou organização não-governamental atuante no local podem influenciar o
processo de tomada de decisão sobre a intervenção/ remediação da área
contaminada.

Figura 6.6- Variáveis dos outros aspectos.

O aspecto sócio-cultural é avaliado atribuindo-se uma nota, que varia de 0 a 100, a
cada um dos parâmetros: nível educacional da comunidade, acesso aos meios de
comunicação e presença de associação de moradores/ ONG’s atuantes. A média
aritmética das notas dos parâmetros representa a nota do aspecto sócio-cultural (Nota
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SC) e é a variável de entrada desse aspecto no cálculo do Índice de Prioridade para
os Aspectos Sócio-culturais, Geopolíticos e Técnico-econômicos (IPSGT).
Para o nível educacional, quanto maior a existência de moradores de mais alto
nível educacional (nível superior completo), maior será o poder de argumentação/
organização dessa comunidade e, portanto, maior o peso desse parâmetro no aspecto
sócio-cultural. Já para o parâmetro acesso aos meios de comunicação, quanto maior a
facilidade de divulgação sobre os problemas da contaminação, maior será o peso
desse parâmetro na variável. Para o parâmetro presença de associação de
moradores/ ONG’s atuantes não é difícil imaginar que quanto mais presentes e
atuantes, maior o peso desse parâmetro para a definição do peso dos aspectos sócioculturais.
Da mesma forma, o aspecto geopolítico é avaliado atribuindo-se a cada um dos
seus parâmetros uma nota que varia de 0 a 100: relacionamento com o órgão
ambiental local, pressão política local e atuação do Ministério Público local. A média
aritmética desses três parâmetros compõe a nota do aspecto geopolítico (Nota GP) e
é a variável de entrada para o cálculo do IPSGT.
Quanto melhor for o relacionamento entre o órgão ambiental local e a direção da
instalação da área contaminada, traduzido, por exemplo, com um menor histórico de
passivo ambiental da instalação, menor será a nota dessa variável.
No caso do parâmetro pressão política local, este representa o tipo de
relacionamento que a direção da instalação possui com a prefeitura local, governo do
estado e demais autoridades governamentais. Quanto melhor esse relacionamento,
menor interferência de decisão política e menor será a nota da variável aspecto
geopolítico.
Para o parâmetro atuação do Ministério Público local, quanto menos interferência
desse órgão menor será a nota da variável aspecto geopolítico. O Ministério Público,
que é um dos maiores denunciadores da existência de áreas contaminadas, tem
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responsabilizado órgãos ambientais, políticos e empresários para iniciar o processo de
remediação nessas áreas.
A variável dos aspectos técnico-econômicos diz respeito à capacidade da
instalação em iniciar imediatamente o processo de intervenção/ remediação da área
contaminada. Seus parâmetros, a disponibilidade de recursos financeiros para iniciar
imediatamente o processo de intervenção/ remediação da área contaminada e a
existência de tecnologia acessível no local da contaminação, são avaliados em notas
de 0 a 100. A média aritmética dessas notas representa a nota dos aspectos técnicoeconômicos (Nota TE) no cálculo do IPSGT.
Quanto maior a disponibilidade financeira para iniciar o processo de intervenção/
remediação, menor será a nota dessa variável. Da mesma forma, a maior facilidade de
tecnologia acessível para intervenção/ remediação no local da área contaminada,
implica em uma menor nota dessa variável.
No Quadro I.7 (Anexo I) estão esquematizadas as variáveis dos aspectos sócioculturais, geopolíticos e técnico-econômicos, seus parâmetros, pesos e conjuntos
fuzzy.

6.3- FUZIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS

Os conjuntos fuzzy foram determinados a partir dos pesos de cada parâmetro, para
cada uma das variáveis de cada fator (características do contaminante, propagação
dos contaminantes, bens a proteger e outros aspectos). Ou seja, os conjuntos fuzzy
foram determinados a partir da extração dos conhecimentos dos especialistas que
estão associados ao peso de cada variável. Seguem exemplos do processo de
fuzificação das variáveis para o sistema de classificação fuzzy desenvolvido nessa
tese.
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O processo de fuzificação da variável volume vazado, do fator características do
contaminante, foi desenvolvido em duas etapas: determinação do grau de pertinência
de cada parâmetro da variável e construção dos conjuntos fuzzy para a variável.
A determinação do grau de pertinência para a variável volume vazado foi feita
associando ao parâmetro do volume vazado maior (volume vazado > 1000 m3), a
pertinência máxima, ou seja, 1. Para os parâmetros intermediários, seus pesos foram
convertidos em graus de pertinência, pela divisão do peso associado a cada
parâmetro intermediário pelo peso do parâmetro do maior volume vazado (ou seja, 5).
Assim, foi determinado o conjunto fuzzy: Baixo= {(0; 0), (6,67; 0,2), (66,67; 0,6),
(333,33; 0,8), (1000, 1)}. A representação gráfica desse conjunto fuzzy é mostrada na
Figura 6.7. Para essa variável, por exemplo, um volume vazado ou disposto de 6,67m3
tem grau de pertinência de 0,20.

Figura 6.7- Conjunto fuzzy para a variável volume vazado.

A determinação dos conjuntos fuzzy para as variáveis aspectos sócio-culturais,
geopolíticos e técnico-econômicos, do fator outros aspectos, foi feita baseando-se nos
pesos de seus parâmetros. Para a variável aspectos sócio-culturais, por exemplo, a
média aritmética das notas dadas para cada um dos parâmetros (Nível educacional da
comunidade, acesso aos meios de comunicação e presença de associação de
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moradores/ ONG’s atuantes) determina o valor do parâmetro Nota SC. Os conjuntos
fuzzy para Nota SC são Baixa= {(0;1), (20;1), (40;0), (100;0)}, Media= {(0;0), (20;0),
(50;1), (80;0), (100;0)} e Alta= {(0;0), (60;0), (80;1), (100;1)}. A representação gráfica
desses conjuntos pode ser vista na Figura 6.8. Essa figura apresenta a fuzificação da
variável aspectos sócio-culturais, cujos conjuntos fuzzy são representados pelos
termos lingüísticos BAIXA, MÉDIA e ALTA. Por exemplo, para uma situação onde a
média aritmética das notas (Nota SC) dadas aos parâmetros (Nível educacional da
comunidade, acesso aos meios de comunicação e presença de associação de
moradores/ ONG’s atuantes) da variável aspectos sócio-culturais seja 70, o vetor
obtido para essa variável, em termos lingüísticos, é o seguinte: {BAIXA= 0; MÉDIA=
0,33; ALTA= 0,48}.
A fuzificação de todas as variáveis do sistema de classificação fuzzy de áreas
contaminadas, desenvolvido nessa tese, encontra-se nos Quadros I.1 a I.7 do Anexo I.

Figura 6.8- Representação dos conjuntos fuzzy para a variável aspectos sócioculturais.
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6.4- DETERMINAÇÃO DAS BASES DE REGRAS

As regras foram determinadas a partir do relacionamento, ou possíveis
combinações, entre as variáveis de cada fator. A partir dessas combinações é
calculado o valor do índice de prioridade para cada fator. Por exemplo, na Figura 4.3,
as variáveis das características do contaminante se relacionam para a determinação
do IPCC. A base de regras para a variável das características do contaminante pode
ser vista na Tabela III.1 (Anexo III).
A esse relacionamento dá-se o nome de inferência fuzzy e corresponde a
computação de suas pertinências: agregação (computação da parte SE das regras) e
composição (computação da parte ENTÃO das regras). Para a agregação foram
utilizadas as equações (5.5) e (5.6). Enquanto para a composição foi utilizada a
equação (5.9).
Foi considerado que todas as regras do sistema de classificação fuzzy possuem a
mesma ponderação (ou importância relativa às outras), ou seja, o Fator de Certeza é 1
para cada regra, como visto no item 5.6- Inferência Fuzzy, do Capítulo 5.
Para esse processo de inferência foi utilizado o programa CubiCalc, versão 2.0
(CUBICALC, 1994), que já possui implementadas rotinas, baseadas nas equações
(5.5), (5.6) e (5.9), para a inferência fuzzy. O resultado dessa inferência fuzzy é um
conjunto fuzzy que representa o grau ou potencial de contaminação da área. Esse
resultado fuzzy precisa ser transformado em um número, que varia de 22,5 a 100, que
chamamos IPGC. Essa operação é a defuzificação da variável fuzzy, a qual foi obtida
a partir do processo de inferência aplicado à base de regras.

6.5- PROCESSO DE DEFUZIFICAÇÃO

O processo de defuzificação adotado é o do Centro dos Máximos, cuja equação
utilizada para o cálculo de cada índice de prioridade é a (5.10), conforme apresentado
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no item 5.7 do Capítulo 5. Nesse processo, para cada fator ou conjuntos de variáveis
da Figura 6.2 foram obtidos os valores de IPCC, IPASUB, IPASUP, IPCD, IPSAP,
IPORH, IPEHD, IPMAS e IPSGT. O valor do IPPC foi obtido pela soma do IPASUB,
IPASUP e IPCD, o valor do IPBP pela soma dos valores de IPSAP, IPORH, IPEHD,
IPMAS.
O aplicativo CubiCalc, versão 2.0 (CUBICALC, 1994), também possui uma rotina já
implementada para a defuzificação das variáveis fuzzy. Essa rotina será sempre
utilizada quando da necessidade do cálculo do índice de prioridade. Com a
determinação desses índices de prioridades pode-se, então, calcular o IPGC.

6.6- CÁLCULO DO ÍNDICE DE PRIORIDADE PARA O GRAU DE CONTAMINAÇÃO
DA ÁREA (IPGC)

O Índice de Prioridade para o Grau da Contaminação (IPGC) é obtido através
da soma do Índice de Prioridade para as Características dos Contaminantes (IPCC),
Índice de Prioridade para a Propagação dos Contaminantes (IPPC), Índice de
Prioridade para os Bens a Proteger (IPBP) e Índice de Prioridade para os Aspectos
Sócio-culturais, geopolíticos e técnico-econômicos (IPSGT):

IPGC= IPCC + IPPC + IPBP + IPSGT.

(6.1)

O IPGC é um número menor ou igual a 100, obtido a partir das variáveis do
sistema. Esse sistema, se aplicado a várias áreas suspeitas de contaminação ou
contaminadas, determinará uma ordem de priorização ou ranking para a intervenção/
remediação dessas áreas, auxiliando no processo de tomada de decisão da estratégia
de intervenção ou remediação dessas áreas.
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6.7- APLICAÇÃO DA LÓGICA FUZZY PARA O CÁLCULO DO IPSGT

O objetivo deste item é exemplificar como funciona o cálculo do IPSGT no
sistema de classificação fuzzy para áreas contaminadas. Conforme a Figura 5.1 e,
como visto acima, o sistema de classificação fuzzy é composto de entrada das
variáveis, fuzificação, procedimentos de inferência, defuzificação e a saída da variável
defuzificada.

6.7.1- ENTRADA DAS VARIÁVEIS

Para o exemplo em questão, tome-se como variáveis de entrada, os valores de
NotaSC= 70, NotaGP= 68 e NotaTE= 60.

6.7.2- FUZIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS

A fuzificação da variável de entrada ocorre com a aplicação da Equação (5.1).
Assim, NotaSC= {Alta= 0,52; Media= 0,32; Baixa= 0}, NotaGP= {Alta= 0,43; Media=
0,39; Baixa= 0} e NotaTE= {Alta= 0; Media= 0, 68; Baixa= 0}.
De forma gráfica, a partir da Figura

6.9, que foi obtida com os dados do

Quadro I.7 (Anexo I), obtém-se os valores fuzificados para cada uma das variáveis de
entrada.

6.7.3- PROCEDIMENTOS DE INFERÊNCIA

Os procedimentos de inferência ocorrem através da base de regras, as quais foram
determinadas a partir dos pesos de cada variável, como explicado anteriormente. As
regras estão listadas na Tabela III.7 do Anexo III.
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Figura 6.9- Fuzificação das variáveis de entrada.

Como visto no Capítulo 5, a computação da parte SE de cada regra é feita pela
agregação, de acordo com a Equação (5.8): FCn. MIN {µA11 (x); µA21 (x); … ; µAm1 (x)}.
O resultado desse procedimento de agregação está esquematizado na Tabela 6.1.

Tabela 6.1- Procedimentos de inferência para o cálculo do IPSGT.
Regra

Resultados da agregação

Resultado da regra

1

MIN {0,52; 0,43; 0}= 0

IPSGTA

2

MIN {0,52; 0,43; 0,68}= 0,43

IPSGTA

3

MIN {0,52; 0,43; 0}= 0

IPSGTM

4

MIN {0,52; 0,39; 0}= 0

IPSGTA

5

MIN {0,52; 0,39; 0,68}= 0,39

IPSGTM

6

MIN {0,52; 0,39; 0}= 0

IPSGTM

7

MIN {0,52; 0; 0}= 0

IPSGTM

128

Tabela 6.1- Procedimentos de inferência para o cálculo do IPSGT (Continuação).

Regra

Resultados da agregação

Resultado da regra

8

MIN {0,52; 0; 0,68}= 0

IPSGTM

9

MIN {0,52; 0; 0}= 0

IPSGTB

10

MIN {0,32; 0,43; 0}= 0

IPSGTA

11

MIN {0,32; 0,43; 0,68}= 0,32

IPSGTM

12

MIN {0,32; 0,43; 0}= 0

IPSGTM

13

MIN {0,32; 0,39; 0}= 0

IPSGTM

14

MIN {0,32; 0,39; 0,68}= 0,32

IPSGTM

15

MIN {0,32; 0,39; 0}= 0

IPSGTB

16

MIN {0,32; 0; 0}= 0

IPSGTM

17

MIN {0,32; 0, 0,68}= 0

IPSGTB

18

MIN {0,32; 0; 0}= 0

IPSGTB

19

MIN {0; 0,43; 0}= 0

IPSGTM

20

MIN {0; 0,43; 0,68}= 0

IPSGTM

21

MIN {0; 0,43; 0}= 0

IPSGTB

22

MIN {0; 0,39; 0}= 0

IPSGTM

23

MIN {0; 0,39; 0,68}= 0

IPSGTB

24

MIN {0; 0,39; 0}= 0

IPSGTB

25

MIN {0; 0; 0}= 0

IPSGTB

26

MIN {0; 0; 0,68}= 0

IPSGTB

27

MIN {0; 0; 0}= 0

IPSGTB
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A computação da parte ENTÃO das regras é feita pela composição, aplicandose a Equação (5.9): MAX [FCn. MIN {µA11 (x); µA21 (x); … ; µAm1 (x) … FCn. MIN {µA12
(x); … ; µAmn (x)].
Aplicando a Eq. (5.9) tem-se:
IPSGT= MAX [IPSGTA= 0; IPSGTA= 0,43; IPSGTM= 0; IPSGTM= 0,32; IPSGTM=
0,39; IPSGTB=0].
Ou seja:
IPSGT= {IPSGTA= 0,43; IPSGTM= 0,39; IPSGTB= 0}.

6.7.4- DEFUZIFICAÇÃO

Aplicando-se o processo de defuzificação pelo Centro dos Máximos, dado pela
Equação (5.10), tem-se:

IPSGT =

1× 10 × 0,43 + 1× 6 × 0,39 + 1× 0 × 0
= 8,1.
0,43 + 0,39 + 0

Portanto, o valor de saída do sistema de classificação fuzzy para a variável IPSGT=
8,1. A representação gráfica do processo de defuzificação está esquematizada na
Figura 6.10.

6.8- ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DO SISTEMA

Para avaliar a sensibilidade do sistema de classificação fuzzy de áreas
contaminadas por petróleo e seus derivados foram construídos cenários, através da
simulação da ocorrência de quatro casos. O primeiro caso foi construído para que o
sistema apresente o menor grau ou potencial de contaminação da área. Enquanto o
quarto caso representa o maior grau ou potencial de contaminação da área, em

130

comparação aos outros casos. Os valores de cada variável para os quatro casos
podem ser vistos nos Quadros II.1 a II.7 (Anexo II).

Figura 6.10- Representação gráfica do processo de defuzificação da variável IPSGT.

O Quadro II.1 apresenta os valores das variáveis para as características dos
contaminantes. Nos Quadros II.1 a II.4 estão as variáveis da propagação dos
contaminantes, respectivamente, no solo e água subterrânea, água superficial e por
contato direto. Enquanto os Quadros II.5 e II.6 apresentam as variáveis dos bens a
proteger em relação, respectivamente, aos homens e/ ou animais e ao meio ambiente.
Finalmente, no Quadro II.7 estão as variáveis dos outros aspectos considerados no
sistema, ou seja, aspectos sócio-culturais, geopolíticos e técnico-econômicos.
Através da aplicação do sistema de classificação fuzzy de áreas, desenvolvido
nessa tese, e dos cenários construídos foram calculados os valores dos índices de
prioridades para cada fator: características do contaminante― IPCC, propagação do
contaminante― IPPC (solo e água subterrânea― IPASUB, água superficial― IPASUP
e contato direto― IPCD), bens a proteger― IPBP (Impactos nos homens e/ ou
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animais― IPHA e impactos no meio ambiente― IMAS) e outros aspectos― IPSGT. O
resultado final desses cálculos para cada cenário está resumido na Tabela 6.2.

Tabela 6.2- Resultados dos cenários avaliados para a análise de sensibilidade.

Índice de prioridade (IP)

Resultados de cada IP

Pontuação
por IP (mín.

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

8 a 30

15,40

20,27

24,16

30

1,8 a 10

1,80

4,80

6,79

8,86

1,2 a 10

1,67

4,13

5,21

8,86

IP para contato direto (IPCD)

1 a 10

2,0

6,0

8,0

10

IP para a propagação do

4 a 30

5,47

14,93

20

27,72

3,7 a 16

4,19

5,41

8,99

12,43

IP para meio ambiente (IPMAS)

6,5 a 14

6,77

8,14

11,36

13,01

IP para os bens a proteger

10,2 a 30

10,96

13,55

20,35

25,44

0 a 10

1,33

6,00

9,10

10

22,1 a 100

33,16

54,75

73,61

93,16

a máx.)
IP para as características do
contaminante (IPCC)
IP para o solo e água subterrânea
(IPASUB)
IP para a água superficial
(IPASUP)

contaminante (IPPC)
IP para homens e/ ou animais
(IPHA)

(IPBP)
IP para os outros aspectos
(IPSGT)
IPGC= IPCC+IPPC+IPBP+IPSGT
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Nessa tabela estão listados os índices de prioridades para cada fator, a
pontuação de cada fator e os resultados obtidos para cada IP, de acordo com cada
caso. O IPCC varia de 15,40 (caso 1) a 30 (caso 4). O IPPC varia de 5,47 (caso 1) a
27,72 (caso 4) e o IPBP varia de 10,96 (caso 1) a 25,44 (caso 4). Enquanto o IPSGT
varia de 1,33 (caso 1) a 10 (caso 4).
Os valores do IPGC para cada caso são: 33,16 (caso 1), 54,75 (caso 2), 73,61
(caso 3) e 93,16 (caso 4). A Figura 6.11 apresenta o IPGC, IPCC, IPPC, IPBP e
IPSGT para os quatro casos (cenários) e a evolução desses valores.
Pela evolução do IPGC (Figura 6.11) pode-se concluir que à medida que as
condições da contaminação se tornam mais severas (maiores os valores de cada
variável), maior será o valor do IPGC.
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Figura 6.11- Contribuição de cada Índice de prioridade para o grau de contaminação
da área.
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6.9- ANÁLISE PARAMÉTRICA

Como visto anteriormente, o potencial de contaminação do solo e da água
subterrânea é definido, no sistema de classificação fuzzy para áreas contaminadas,
pelo Índice de Prioridade para o Solo e Água Subterrânea (IPASUB).
Da perspectiva da geotecnia ambiental, os principais fatores que interferem no
aumento ou diminuição do potencial de contaminação do solo e águas subterrâneas,
ou seja, na variação do IPASUB, são: tipo e qualidade da barreira de contenção;
condutividade hidráulica dos solos utilizados no dimensionamento e execução das
barreiras;

uso

associado

de

solos

e

materiais

complementares

(p.

ex.,

geomembranas); condutividade hidráulica do solo da camada confinante do aqüífero;
características de clima (p. ex., precipitação e evaporação), e condutividade hidráulica
do aqüífero.
A intervenção sobre estes fatores possibilita a obtenção da redução do
potencial de contaminação do solo e águas subterrâneas. Conseqüentemente, fica
evidente que se pode atuar na redução do IPASUB através dos conhecimentos
estabelecidos dentro dos domínios da ciência da geotecnia ambiental.
Embora todas essas variáveis influenciem diretamente no potencial de
contaminação do solo e água subterrânea, optou-se por elaborar uma análise
paramétrica com as variáveis: condutividade hidráulica do solo da camada confinante
do aqüífero (CHCCA) e condutividade hidráulica do aqüífero (CHA). Essa decisão foi
tomada, por um lado, devido à já estabelecida relevância que possui o fator “barreira
geotécnica” dentro da ciência da geotecnia e, por outro lado, por se conhecer que o
potencial de dispersão dos contaminantes, uma vez que os mesmos atinjam águas
subterrâneas, é tanto maior quanto maior for a condutividade hidráulica do aqüífero.
Para a avaliação do comportamento do IPASUB, portanto, foram variados
apenas os parâmetros CHCCA e CHA. A espessura da camada confinante do aqüífero
bem como da precipitação anual foram mantidos constantes.
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A espessura da camada confinante do aqüífero foi fixada em 6 m e a
precipitação pluviométrica foi mantida constante em 1000 mm por ano. Variou-se o
CHCCA de 1,0x10-5 cm/s a 1,0x10-8 cm/s. Variou-se o CHA de 1,0x10-2 a 1,0x10-5
cm/s. Ao todo, foram gerados 16 casos a partir da combinação dos valores
estabelecidos para estes parâmetros. A Tabela 6.3 apresenta os valores de IPASUB
obtidos para as simulações realizadas.
É importante observar que os valores adotados para a variação do parâmetro
CHCCA, principalmente quando este se aproxima da ordem de 10-8, representam um
cenário aproximado ao da existência de uma barreira de contenção dimensionada e
construída de acordo com bons padrões de engenharia. Fica evidente, então, que a
intenção dessas simulações é, portanto, a de avaliar o grau de relevância da utilização
de barreiras geotécnicas na diminuição dos potenciais de contaminação de águas
subterrâneas.

Tabela 6.3- Lista de todos os casos simulados.

Variáveis

Casos
Condutividade

hidráulica

IPASUB

do Condutividade hidráulica do

solo da camada confinante do aqüífero (cm/ s)
aqüífero (cm/ s)
Caso 1

1,0x10-8

1,0x10-5

4,82

Caso 2

1,0x10-8

1,0x10-4

4,82

Caso 3

1,0x10-8

1,0x10-3

4,82

Caso 4

1,0x10-8

1,0x10-2

4,82

Caso 5

1,0x10-7

1,0x10-5

4,93

Caso 6

1,0x10-7

1,0x10-4

4,97
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Tabela 6.3- Lista de todos os casos simulados (continuação).
Casos

Variáveis
Condutividade

hidráulica

IPASUB

do Condutividade hidráulica do

solo da camada confinante do aqüífero (cm/ s)
aqüífero (cm/ s)
Caso 7

1,0x10-7

1,0x10-3

4,97

Caso 8

1,0x10-7

1,0x10-2

4,97

Caso 9

1,0x10-6

1,0x10-5

4,93

Caso 10

1,0x10-6

1,0x10-4

6,10

Caso 11

1,0x10-6

1,0x10-3

6,52

Caso 12

1,0x10-6

1,0x10-2

6,52

Caso 13

1,0x10-5

1,0x10-5

4,93

Caso 14

1,0x10-5

1,0x10-4

6,10

Caso 15

1,0x10-5

1,0x10-3

6,79

Caso 16

1,0x10-5

1,0x10-2

6,79

A Tabela 6.4 apresenta os valores do IPASUB agrupados a partir dos casos
simulados que estão na Tabela 6.3.

Tabela 6.4- Valores do IPASUB, CCHA e CHA.
CHCCA (cm/ s)

CHA
1x10-8

(cm/ s)

1x10-7

1x10-6

1x10-5

1x10-5

4,82

4,93

4,93

4,93

1x10-4

4,82

4,97

6,10

6,10

1x10-3

4,82

4,97

6,52

6,79

1x10-2

4,82

4,97

6,52

6,79
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Observa-se, pela Tabela 6.4, que os valores do IPASUB se mantém constantes
e iguais a 4,82 quando CHCCA é igual a 1,0x10-8 cm/s. Sendo assim, e nesse caso,
fica evidente que o parâmetro CHA não chega a ter nenhuma influência sobre o
potencial de contaminação das águas subterrâneas.
Pela análise da Figura 6.12, percebe-se que à medida que a CHCCA aumenta,
ou seja, à medida que a condutividade hidráulica da CCA aumenta, aumenta também
o potencial de contaminação da água subterrânea, uma vez que aumenta a
percolação de contaminante através desta camada de solo. Ainda, com o aumento dos
valores da CHCCA, o parâmetro CHA vai ganhando sensibilidade. Isso se explica pelo
simples fato de se haver maior disponibilidade de contaminante migrando para a água
subterrânea e essa situação fica evidente, por exemplo, quando da combinação de
CHCCA = 1x10-6 cm/s e CHA = 1x10-3 cm/s.
Por outro lado, a diminuição dos valores da CHA também possibilita a
diminuição do IPASUB pois a dispersão de contaminantes, uma vez que atingem a
água subterrânea, também diminui (Figura 6.12). Em termos práticos, porém, diminuir
a CHA pode se traduzir na aplicação de técnicas de remediação de uma área que já
estaria sofrendo uma contaminação. Isto é, o fato de se diminuir a CHA não significa
dizer que o contaminante não atinge o mencionado lençol de água. Portanto, a CHA
não é um parâmetro que possa ser considerado como preventivo, mas sim um
parâmetro para uma tomada de decisão numa situação de remediação ou mesmo uma
condição subterrânea que poderia viabilizar ou inviabilizar um projeto de acordo com o
risco que esse projeto aponte.
Contrariamente a isto e atuando no sentido inicial de prevenção está a
possibilidade de se dimensionar adequadamente a CHCCA de forma a obter uma
barreira de contenção para a propagação do contaminante.
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Figura 6.12- Resultados das variações da CHCCA, CHA e IPASUB.

Observa-se a importância da intervenção da geotecnia para a redução
potencial da contaminação de águas subterrâneas, mais especificamente atuando-se
no uso de barreiras de contaminantes projetadas e dimensionadas para conferirem
baixos valores de condutividade hidráulica. O uso dessas barreiras, portanto, pode ter
uma representação significativa na contribuição para a manutenção dos valores de
potencial de contaminação de águas subterrâneas em níveis baixos.
Como pano de fundo dos cenários e hipóteses avaliadas e que permeia toda
essa discussão, porém, está o fato de que o uso de um programa deve ser efetuado
de maneira consciente e mantendo-se o senso crítico para cada valor que se está
obtendo. E deve ser observado que toda a lógica evidente do programa deverá ser
confirmada através da observação e julgamento daquilo que se espera ocorrer no
físico.
Tomadas essas devidas precauções, o sistema tende a funcionar como uma
ferramenta importante nas tomadas de decisão acerca das intervenções da área
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contaminada ou potencialmente contaminada. Quer seja ela no sentido preventivo,
quer seja numa situação de remediação.
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CAPÍTULO 7- APLICAÇÕES DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO
FUZZY DE ÁREAS CONTAMINADAS

7.1- INTRODUÇÃO

Estão relatados ao longo desse trabalho 22 casos que foram simulados para
elaboração da análise de sensibilidade do sistema de classificação fuzzy (4 casos),
análise paramétrica (16 casos) e aplicações de estudo de casos (2 casos).
Os casos simulados na elaboração da análise de sensibilidade do sistema de
classificação fuzzy (4 casos) e análise paramétrica (16 casos) foram descritos no
Capítulo 6.
Enquanto que, para os estudos de casos A e B, foram selecionadas duas áreas
impactadas por derivados de petróleo, para aplicação da metodologia para
classificação fuzzy desenvolvida nesse trabalho.

7.2- DESCRIÇÃO DO ESTUDO DE CASO A

O estudo de caso A é baseado na mesma área, em que foi realizada uma avaliação
de riscos, do trabalho de GUIMARÃES (2003). O caso em estudo trata-se de
contaminação de uma área industrial, em refinaria localizada no estado de Minas
Gerais, pela disposição de borra oleosa diretamente sobre o solo. Essa borra oleosa é
resultado da limpeza de tanques de armazenamento de petróleo e derivados. Há cerca
de quinze anos essa área não é mais utilizada para disposição de resíduos oleosos.
Ao norte da área avaliada está o Canal dos Pintados, com fundo cimentado, que
segue em tubulação até uma drenagem natural proveniente da Lagoa Palmeiras para
formar o Córrego de Pintados (Figuras 7.1 e 7.2). Ao sul há uma guarita de entrada da
unidade industrial e a leste um galpão de carregamento. Na direção norte fica a área
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de processamento e a noroeste está uma lagoa de polimento da unidade, que
deságua no Canal de Pintados.

Figura 7.1- Vista aérea da área contaminada e seu entorno (GUIMARÃES, 2003).

Nessa área foram conduzidos estudos de avaliação ambiental que concluíram
pela contaminação desta por hidrocarbonetos e metais. Esses estudos foram
conduzidos em três fases: diagnósticos inicial, detalhado e complementar. O
diagnóstico inicial foi conduzido através de informações e dados históricos de
utilização da área e foi verificada a possibilidade de contaminação por evidências
visuais e documentais, quando foi definida a necessidade de maior detalhamento.
Nessa fase, diagnóstico detalhado, empregou-se técnicas diretas e indiretas para
formulação adequada do problema, com delimitação dos possíveis contaminantes
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presentes, suas propagações e os bens a proteger atuais ou potenciais. O diagnóstico
complementar consistiu em uma avaliação de risco ambiental utilizando-se o programa
RISC v 4.0. Os resultados desses diagnósticos estão sumarizados no Quadro IV.1 do
Anexo IV, para as variáveis das características dos contaminantes, no Quadro IV.2 do
Anexo IV, para as variáveis da propagação dos contaminantes, no Quadro IV.3 do
Anexo IV, para as variáveis dos bens a proteger, e no Quadro IV.4 do Anexo IV, para
as variáveis dos aspectos sócio-culturais, geopolíticos e técnico-econômicos.

SEÇÃO AA

SEÇÃO BB

Figura 7.2- Localização da área de estudo (GUIMARÃES, 2003).

7.3- RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA ÁREA

Nesse item são resumidas algumas considerações sobre as características da área
contaminada avaliada e, também, algumas considerações em relação à utilização
desses dados no sistema de classificação fuzzy para área contaminada:
•

Considera-se que a borra oleosa seja a única fonte de contaminação e, portanto, o

valor de entrada dessa variável no sistema é 4 (pontuação igual a 10), conforme a
Figura 4.3 do Capítulo 4;
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•

O volume disposto na área foi calculado a partir dos dados disponíveis para o

contaminante (espessura da contaminação= 5m, comprimento da contaminação no
sentido do fluxo= 150m e largura no sentido do fluxo= 75m). O valor obtido para o
volume (= 56.250m3) é, portanto, o valor adotado no sistema. As Figuras 7.3 e 7.4
apresentam as seções AA e BB da Figura 7.2, com a localização do resíduo (borra
oleosa) disposto e solo contaminado acima do lençol subterrâneo;

Figura 7.3- Seção esquemática transversal AA (GUIMARÃES, 2003).

Figura 7.4- Seção esquemática longitudinal BB (GUIMARÃES, 2003).

•

Foi considerado que não havia uma barreira de contenção para a área onde foi

disposta a borra oleosa. Por isso, o parâmetro considerado foi o “sem contenção”, cujo
valor adotado no sistema é de 3;
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•

Os valores adotados para a condutividade hidráulica do solo da camada confinante

do aqüífero (1,11x10-3 cm/ s) e para o aqüífero (5,87x10-4 cm/ s) foram os mesmos
adotados na simulação do trabalho de GUIMARÃES (2003);
•

O valor da precipitação pluviométrica anual foi estimado em 600 mm/ ano;

•

Foi considerado para o corpo hídrico (água superficial), Canal dos Pintados, que o

mesmo possui uma impermeabilização/ contenção completa porque o fundo do canal
é completamente cimentado;
•

Foi considerada a distância de 155m até o corpo hídrico (Canal dos Pintados);

•

Para a variável “Topografia” foi considerado que o contaminante (borra oleosa) foi

disposto sobre e/ ou abaixo do nível do solo e a declividade da área considerada alta
(> 7%). As Figuras 7.3 e 7.4 esquematizam essa situação;
•

O potencial de escoamento superficial ou runoff considerou a precipitação anual

baixa e superfície com solo de baixa permeabilidade (PABSBP), típico de um solo
argiloso com declividade média ou alta (> 2%), conforme a Tabela 4.2;
•

Para o “Potencial de inundação” considerou-se que existe um potencial de uma

inundação da área a cada 10 anos;
•

Considerou-se que as emissões atmosféricas estavam restritas a área

contaminada, tendo em vista que a borra oleosa, pelo tempo em que havia sido
exposta, não apresentava mais compostos orgânicos voláteis;
•

O acesso à área contaminada, que fica dentro da unidade industrial, é controlado e

restrito;
•

Para a variável “Proximidade do ponto de captação” considerou-se a distância até

o Canal dos Pintados (155m). Da mesma forma para a variável “Proximidade dos
recursos hídricos”;
•

Foi considerada a possibilidade da disponibilidade de suprimento alternativo de

água potável por serviço de abastecimento da concessionária local;

144

•

Para a variável “Uso dos recursos hídricos” foi considerado o uso recreativo

(natação e pesca, por exemplo) das águas da Lagoa Palmeiras, que recebe a água do
Canal dos Pintados;
•

O uso futuro do solo da área contaminada pela borra oleosa, após a remediação

desta, está previsto para ser industrial. Todo o entorno da área contaminada ainda
permanecerá como área industrial, após a remediação da área contaminada;
•

Foi considerado que o Canal dos Pintados era o ecossistema sensível mais

próximo da área contaminada, sendo à distância (155m) entre a área e o canal o valor
adotado no sistema. Da mesma forma que se considerou essa distância como a que
separa a área contaminada e o manancial mais importante (Canal dos Pintados);
•

Para os aspectos sócio-culturais foi considerado que o nível educacional da

comunidade local é constituído, em sua grande maioria (cerca de 60%, por isso a nota
60), por pessoas de nível primário (até 8 anos de estudo) e secundário (até 11 anos de
estudo). A comunidade possui também meios de comunicação próprios (jornal da
comunidade, rádio comunitária) e facilidade de acesso à internet, tendo, por isso, a
nota 90 para esse parâmetro. A comunidade é bem organizada com associação de
moradores e existe a presença de ONG’s atuantes que atendem a comunidade local.
A média para essa variável (Nota SC= 80) representa uma alta contribuição dessa
variável para a necessidade de intervenção/ remediação da área;
•

Para os aspectos geopolíticos considerou-se que a unidade industrial possui um

excelente relacionamento com o órgão ambiental, construído através de anos de
parceria entre o órgão ambiental e a unidade industrial. A nota 20 reflete o baixo peso
que esse parâmetro tem na variável. Também se considerou que a unidade industrial
tem um excelente relacionamento com o poder executivo local, tendo em vista os
valores altos de taxas e impostos que a unidade contribui para o poder executivo local.
Portanto, esse parâmetro também contribui pouco (nota 30) para a essa variável. Já a
atuação do Ministério Público (MP) local tem sido no sentido de atender a qualquer
reivindicação da comunidade local. Isso tem sido muito influenciado pela presença de
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ONG’s atuantes na comunidade local. Portanto, o peso desse parâmetro (nota 40)
indica que o MP solicita constantemente esclarecimentos sobre a área contaminada à
unidade industrial. A média para essa variável (Nota GP= 30) representa a pouca
interferência política que pode sofrer a unidade industrial dos órgãos avaliados;
•

Os resultados para a variável dos aspectos técnico-econômicos indicam que a

mesma contribui pouco para o IPSGT dessa área contaminada. A unidade industrial
possui recursos financeiros para aplicação no processo de intervenção/ remediação
imediatamente ou no curto prazo (nota 20). Também, a região, onde se localiza a
unidade industrial, possui diversas empresas capacitadas tecnologicamente para
iniciar os trabalhos de intervenção/ remediação (nota 20). A média para essa variável
(Nota TE= 20) caracteriza que essa variável não afeta significativamente a capacidade
de intervenção/ remediação da área contaminada.

7.4- RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO SISTEMA PARA O ESTUDO DE CASO A

Os valores das variáveis adotados no sistema, coluna a direita dos Quadros IV.1,
IV.2, IV.3, IV.4 e IV.5, do Anexo IV, foram processados no sistema de classificação
fuzzy e os resultados estão no Quadro 7.1.
O valor para o IPCC é de 20,58, de um total de 30 pontos para essa variável.
Essa alta pontuação deve-se ao contaminante (borra oleosa) e, também, ao volume
desse contaminante disposto.
O valor do potencial para contaminação da água subterrânea (IPASUP) igual a
3,60 denota que essa via de propagação do contaminante apresenta baixo risco de
contaminação. O potencial de contaminação por contato direto (IPCD) igual a 10 é
alto. O contaminante por ser disposto diretamente no solo apresenta emissões
atmosféricas devido aos hidrocarbonetos voláteis. Esse valor implica em medidas
prioritárias para minimizar as emissões atmosféricas da borra oleosa.
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Quadro 7.1- Resultado do grau ou potencial de contaminação de área contaminada
por borra oleosa (Caso A).
Índice de Prioridade (IP)

Pontuação possível

Pontuação obtida

(mínima a máxima)
IP para as características do

8 a 30

20,58

1,8 a 10

6,36

IP para a água superficial (IPASUP)

1,2 a 10

3,60

IP para contato direto (IPCD)

1 a 10

10

IP para a propagação do

4 a 30

19,96

IP para homens e/ ou animais (IPHA)

3,7 a 16

9,27

IP para meio ambiente (IPMAS)

6,5 a 14

13,23

IP para os bens a proteger (IPBP)

10,2 a 30

22,50

IP para os outros aspectos (IPSGT)

0 a 10

6,0

Grau ou potencial de contaminação

22,1 a 100

69,04

contaminante (IPCC)
IP para o solo e água subterrânea
(IPASUB)

contaminante (IPPC)

da área (IPGC)

Em relação ao IPBP, o potencial de contaminação do meio ambiente igual a
13,23 é alto, indicando um alto risco de contaminação ambiental.
O valor do IPSGT foi influenciado pelos aspectos sócio-culturais. A existência de
uma comunidade próxima à área contribuiu fortemente para elevar o valor do IPSGT.
Nesse caso, deve-se estabelecer um plano de comunicação do risco para a
comunidade e envolvê-la na estratégia de intervenção/ remediação para que o
processo seja o mais participativo possível. O mesmo deverá ser feito em relação às
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outras partes interessadas (órgão ambiental, Ministério Público e demais órgãos
governamentais).
O valor do grau ou potencial de contaminação dessa área pela borra oleosa
igual a 69,04 indica que pode ser necessário iniciar o processo de investigação da
confirmação da contaminação dessa área.

7.5- DESCRIÇÃO DO ESTUDO DE CASO B

Esse estudo é sobre um caso hipotético de vazamento de gasolina de um tanque
de armazenamento desse produto, de uma base de carregamento e distribuição de
combustíveis, localizada em região remota no interior do Brasil, conforme Figura 7.5.

Figura 7.5- Esquema da base de distribuição de combustíveis.
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A base possui um parque de tanques de gasolina e diesel, os quais são interligados
às plataformas de carregamento de caminhões-tanque por dutos.
O vazamento ocorreu devido a problemas de corrosão do duto de gasolina, que é
enterrado. Após esse evento todas as tubulações enterradas serão inspecionadas e
toda a tubovia será aérea.
Houve um vazamento de cerca de 1200 m3 de gasolina que atingiu um córrego
local que é utilizado para captação de água para fazendas e outras propriedades
rurais, localizados à jusante do ponto de vazamento.
A base é limitada ao norte por áreas de pastagens de fazendas de vários
proprietários locais, configuradas como pequenas propriedades rurais onde são as
criações são utilizadas para corte e a agricultura é de subsistência. Ao leste, existe a
predominância de áreas de monocultura da soja, caracterizando-se como áreas de
latifúndio. No lado oeste, a base está limitada à existência do córrego local que é
utilizado

pela

população

para

captação

de

água

para

consumo

humano,

dessedentação de animais e, como deságua em lagoa à jusante, para recreação
(pesca e natação, por exemplo). Na parte sul, a base encontra-se com a rodovia local,
precariamente asfaltada, por onde ocorre o acesso à base e, portanto, as
transferências de produtos por caminhões-tanque.
O vazamento ocorreu devido à falha de manutenção que não detectou a tempo um
processo de corrosão em duto enterrado e ao precário controle no volume do tanque.
A extensão do vazamento atingiu grande proporção exatamente porque o duto era
enterrado e não era devidamente inspecionado em rotina de manutenção, sendo o
controle de vazamentos incipiente.
Essas e outras condições estão descritas abaixo e esquematizadas na Figura 7.5 e
nos Quadros IV.6, IV.7, IV.8, IV.9 e IV.10, do Anexo IV:
•

A gasolina é considerada um contaminante de alta preocupação- alta

concentração, cujo valor no sistema de classificação fuzzy é 5 (pontuação igual a 12),
conforme a Figura 4.3;
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•

O volume vazado estimado é de 1.200m3;

•

A área estimada que foi impacta pelo vazamento é de aproximadamente 6,5ha,

atingindo a área externa à base (lado oeste) e o córrego;
•

O estado físico da gasolina é líquido;

•

Foi considerado que não há uma barreira de contenção de acordo com critérios de

engenharia (ou seja, sem contenção ou valor 3 no sistema), conforme a Figura 4.5;
•

A espessura da camada confinante do aqüífero é de 2,5m;

•

A condutividade hidráulica do solo da camada confinante do aqüífero é de 2,0x10-4

cm/s. Esse valor foi estimado com base na permeabilidade do solo, determinada na
bacia de contenção do tanque onde ocorreu o vazamento, conforme a NBR 7505-1;
•

A precipitação pluviométrica anual estimada é de 1.000mm;

•

Considerou-se a condutividade hidráulica do aqüífero como sendo 4,0x10-2cm/s;

•

Para o córrego local considerou-se a não existência de impermeabilização da

superfície (sem impermeabilização);
•

A distância ao córrego é de 60m;

•

A topografia considerou o contaminante no nível e/ ou abaixo do solo e alta

declividade (valor adotado no sistema 1,2);
•

O potencial de escoamento superficial ou runoff considerou a existência de

precipitação anual alta e superfície com solo de baixa permeabilidade (PAASBP),
conforme a Figura 4.6, cujo solo é argiloso e a declividade é média ou alta (> 2%),
conforme a Tabela 4.2;
•

Devido à proximidade entre o córrego e a base, topografia e precipitação anual

média da região, considerou-se um potencial de inundação de uma inundação a cada
dois anos, em média;
•

Considerou-se a existência de emanações atmosféricas atingindo o entorno da

base (valor no sistema igual a 5), conforme a Figura 4.7;
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•

O acesso a área atingida pelo vazamento não era restrito, portanto o valor do

sistema igual a 3;
•

A proximidade ao ponto de captação do suprimento de água potável é de 60m

(considerando-se o córrego);
•

Foi considerada a não existência de suprimento alternativo de água potável;

•

A proximidade dos recursos hídricos considerou a distância de 80m, entre a base e

a lagoa onde ocorre recreação (pesca e natação, por exemplo), dessedentação de
animais;
•

O uso predominante para esse recurso hídrico é a recreação, de forma freqüente;

•

O uso predominante do solo na vizinhança é para agricultura;

•

A propriedade rural mais próxima, que usa o solo para agricultura, dista apenas

30m do limite da base, onde ocorreu o vazamento;
•

O ecossistema mais sensível da região é o próprio córrego, que dista 60m do local

do vazamento;
•

Considerou-se uma distância de 60m para o único manancial importante da região,

que é o próprio córrego;
•

Por se tratar de uma região de pequenos agricultores, em sua maioria, considerou-

se um baixo percentual de indivíduos de nível escolar primário (até 8 anos de estudo)
(nota de 30), pouco acesso a meios de comunicação (nota de 30) e apenas a
existência de associação de moradores com reivindicações basicamente de infraestrutura viária para escoamento da produção local (nota 30). O que fez com que a
Nota da variável sócio-cultural seja de 30 (Nota SC= 30);
•

A base, devido a distância entre a capital do estado e a não existência de regional

do órgão ambiental local, possui pouco ou nenhum contato com este, apenas quando
da renovação da licença de operação da base (nota 15). A pressão política do poder
executivo também é pouca porque a base não apresenta interesse econômico para o
executivo local (nota 20). Como é uma área rural, existe pouca preocupação do
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Ministério Público local (nota 25). Essa situação é típica de uma instalação com Nota
da variável geopolítica igual a 20 (Nota GP= 20);
•

Existe muito pouca disponibilidade orçamentária para o superintendente da base

tratar questões emergências como, por exemplo, a contaminação do solo. O
orçamento é aprovado no ano anterior sem a previsão de contingências como estas
(nota 10). Também devido à distância aos grandes centros urbanos, existe pouca ou
nenhum nível de acesso à tecnologia próxima ao local, sendo necessária a busca de
empresas especializadas em diagnóstico/ remediação de solos da capital ou outro
estado (nota 80). Essa situação apresenta uma Nota para a variável técnicoeconômica de 45 (Nota TE= 45).

7.6- RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO SISTEMA PARA O ESTUDO DE CASO B

O valor do Índice de Prioridade para o Grau de Contaminação (IPGC) da área é a
soma dos IPCC, IPPC, IPBP e IPSGT que estão respectivamente do Quadro 7.2. O
valor obtido para o IPGC é igual a 77,28.
Embora as questões relacionadas aos aspectos sócio-culturais, geopolíticos e
técnico-econômicos (IPSGT= 1,33) não impactem, significativamente, o valor do IPGC,
as outras variáveis, como as características dos contaminantes (IPCC= 27,90),
propagação dos contaminantes (IPPC= 23,81) e dos bens a proteger (IPPB= 24,24)
contribuem para o alto valor do IPGC.
O contaminante (gasolina) e o volume vazado (1200 m3) contribuíram
fortemente para que as características do contaminante representem um alto potencial
de contaminação da área.
Em relação ao IPPC, as três formas de propagação do contaminante
apresentam, praticamente, o mesmo potencial para contaminação da área.
O valor do IPBP é fortemente afetado pelo potencial de contaminação do meio
ambiente (IPMAS) que apresenta o valor de 13,70.
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Os outros aspectos (sócio-culturais, geopolíticos e técnico-econômicos)
possuem pouca influência na decisão da intervenção da área. A localização dessa
instalação, onde ocorreu o vazamento da gasolina, por ser uma região remota, teve
pouca influência das variáveis sócio-culturais e geopolíticas.

Quadro 7.2- Resultado do grau ou potencial de contaminação de área contaminada
por gasolina (Caso B).

Índice de Prioridade (IP)

Pontuação possível

Pontuação obtida

(mínima a máxima)
IP para as características do

8 a 30

27,90

1,8 a 10

7,53

IP para a água superficial (IPASUP)

1,2 a 10

8,28

IP para contato direto (IPCD)

1 a 10

8,0

IP para a propagação do

4 a 30

23,81

IP para homens e/ ou animais (IPHA)

3,7 a 16

10,54

IP para meio ambiente (IPMAS)

6,5 a 14

13,70

IP para os bens a proteger (IPBP)

10,2 a 30

24,24

IP para os outros aspectos

0 a 10

1,33

22,1 a 100

77,28

contaminante (IPCC)
IP para o solo e água subterrânea
(IPASUB)

contaminante (IPPC)

(IPSGT)
Grau ou potencial de
contaminação da área (IPGC)
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O valor do potencial ou grau de contaminação da área (IPGC) igual a 77,28 indica
ser fortemente recomendável o início do processo de investigação confirmatória sobre
a extensão da contaminação.
Embora uma comparação entre os casos A e B demonstre ser prioritária a iniciação
de um processo de intervenção da área do caso B, porque este apresenta um valor
maior para o IPGC, a pequena diferença entre os IPGC não permite uma priorização
da área do caso B em relação ao caso A.
Nesta situação seria necessário iniciar o processo de intervenção (avaliação de
riscos, por exemplo) para ambas as áreas.
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CAPÍTULO 8- CONCLUSÕES

Os processos de gerenciamento de áreas contaminadas podem ser conduzidos
tanto pelos governos (federal, estadual ou municipal) quanto pelas empresas ou
indústrias. Em geral, os processos cuja iniciativa seja governamental são conduzidos
com base em requisitos legais que as empresas têm que obedecer. A base legal
estabelece a sistemática de gerenciamento das áreas contaminadas, tendo como
aspecto fundamental a existência de um cadastro ou inventário das áreas
contaminadas e um sistema racional para a priorização do risco relativo entre essas
áreas contaminadas.
O Brasil ainda não conta com uma sistemática de gerenciamento das áreas
contaminadas que seja baseada em legislação. No nível federal encontra-se em
tramitação no Congresso Nacional a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Projeto de
Lei 203). No nível estadual, o estado de São Paulo tenta a aprovação do anteprojeto
de lei sobre proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas,
sendo que, em 1999, foi estabelecido um processo de gerenciamento de áreas
contaminadas, cuja metodologia está no Manual de Gerenciamento de Áreas
Contaminadas da CETESB.
Os

sistemas

para

classificação

e

priorização

das

áreas

contaminadas

desenvolvidos pelos EUA, Canadá e CETESB têm, em comum, o fato de
considerarem a migração dos contaminantes no meio ambiente (águas subterrânea,
superficial, ar e solo) e a necessidade de preservação do meio ambiente e da saúde
dos homens e/ ou animais.
As diferenças estão no estabelecimento da sistemática de gerenciamento de áreas
contaminadas baseada ou não em legislação e nas especificidades locais, tais como,
condições climáticas, tipos de contaminantes mais presentes na indústria local, uso e
ocupação do solo predominante, dentre outros.
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Tais diferenças impedem a utilização de um sistema, desenvolvido para
determinadas condições, à realidade de outro país ou local. Os valores adotados para
qualidade do solo e águas subterrâneas, por exemplo, variam de país a país, ou
mesmo, dentro de um país. Isso inviabiliza a aplicação, por exemplo, da metodologia
da HRS ou NCS à realidade brasileira. Uma outra questão importante a considerar é
que todas as metodologias avaliadas não consideram as diferenças existentes entre o
petróleo e seus derivados e as diferentes magnitudes dos impactos causados por
esses produtos ao meio ambiente e na saúde dos homens e/ ou animais.
No entanto, essas limitações inspiram o desenvolvimento de metodologias para a
classificação e priorização de áreas contaminadas, como a proposta nessa tese. A
metodologia para classificação fuzzy das áreas contaminadas desenvolvida, quando
utilizada, principalmente, antes da etapa de avaliação preliminar, é uma ferramenta útil
tanto para o processo de gerenciamento das áreas contaminadas, como para a gestão
dos recursos financeiros.
Quando aplicada a diversas áreas, auxilia no processo da tomada de decisão
sobre qual área deverá ser priorizada quanto ao processo de intervenção/ remediação
de áreas contaminadas. Permitindo então, a aplicação dos recursos financeiros, com
base em critérios técnicos, preferencialmente, naquelas áreas onde é maior o
potencial para a contaminação da área por petróleo e seus derivados.
O cálculo do IPGC permite também o conhecimento de qual conjunto de variáveis
ou fator (características do contaminante, propagação do contaminante, bens a
proteger ou outros aspectos) mais impacta no grau ou potencial de contaminação da
área. Dessa forma, pode-se direcionar, com maior certeza, as etapas seguintes do
processo de gerenciamento da área contaminada para aquele fator de maior impacto
no IPGC.
A análise de sensibilidade aplicada ao sistema permite concluir que as variáveis,
seus parâmetros e pesos utilizados no sistema podem caracterizar a contaminação de
uma área por petróleo e seus derivados. Os cenários utilizados na análise de
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sensibilidade foram construídos de forma a caracterizar diferentes graus de
contaminação, da maior para a menor gravidade. Os resultados do IPGC para os
quatro cenários propostos refletiram exatamente a gravidade de cada situação,
apresentando total aderência aos valores de cada variável simulada nos quatro
cenários.
A análise paramétrica teve como objetivo estudar os efeitos das variações nos
valores da condutividade hidráulica do solo da camada confinante do aqüífero
(CHCCA) e da condutividade hidráulica do aqüífero (CHA). Os resultados
demonstraram a coerência existente quando se varia a CHCCA e CHA.
Para um valor muito baixo da CHCCA (1,0x10-8 cm/s) evidencia-se que não há
a influência da variação da CHA no valor do potencial de contaminação do solo e água
subterrânea (IPASUB). Fato explicado pelo baixo valor da CHCCA característico de
um solo praticamente impermeável.
Por outro lado, percebe-se que à medida que a CHCCA aumenta, ou seja, à
medida que a condutividade hidráulica da CCA aumenta, aumenta também o potencial
de contaminação da água subterrânea, uma vez que aumenta a percolação de
contaminante através desta camada de solo. Ainda, com o aumento dos valores da
CHCCA, o parâmetro CHA vai ganhando sensibilidade. Isso se explica pelo simples
fato de se haver maior disponibilidade de contaminante migrando para a água
subterrânea e essa situação fica evidente, por exemplo, quando da combinação de
CHCCA = 1x10-6 cm/s e CHA = 1x10-3 cm/s.
Observa-se a importância da intervenção da geotecnia para a redução
potencial da contaminação de águas subterrâneas, mais especificamente atuando-se
no uso de barreiras de contaminantes projetadas e dimensionadas para conferirem
baixos valores de condutividade hidráulica. O uso dessas barreiras, portanto, pode ter
uma representação significativa na contribuição para a manutenção dos valores de
potencial de contaminação de águas subterrâneas em níveis baixos.
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A aplicação da lógica fuzzy possibilitou a introdução de dados considerados vagos,
incertos e subjetivos. As variáveis dos aspectos sócio-culturais, geopolíticos e técnicoeconômicos foram consideradas no processo de tomada de decisão sobre a
intervenção/ remediação da área. A lógica fuzzy demonstrou ser uma técnica útil para
inferir e transformar as variáveis quantitativas e qualitativas no potencial de
contaminação da área por petróleo e seus derivados (IPGC).
Os algoritmos desenvolvidos na implementação do sistema no ambiente do
CubiCalc v. 2.0 poderão ser escritos em outra linguagem de programação, obtendo-se
um programa que será de utilidade prática para a indústria do petróleo e/ ou órgãos ou
agências ambientais.
Uma recomendação de trabalho futuro é, a partir da criação de um banco de
dados com os valores das variáveis utilizadas na tese, extrair o conhecimento desses
dados e elaborar um sistema que possa caracterizar a contaminação de uma área por
petróleo e seus derivados, baseando-se no conhecimento dos dados e compará-lo ao
sistema desenvolvido nessa tese, que é baseado no conhecimento de especialistas.
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ANEXO I- DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DE ENTRADA

Quadro I.1 – Variáveis das características do contaminante.

Variável

Parâmetro
Nafta,

MTBE,

diesel,

Peso

Conjunto fuzzy

12

Contaminante de alta preocupação -

gasolina

Alta concentração (CAPAC)= {(0; 0),
(4,5; 0), (5; 1), (5,5; 0)}

Borra oleosa

10

Contaminante de alta preocupação Baixa concentração (CAPBC)= {(0;
0), (3,5;0), (4; 0,83), (4,5;0), (5,5;0)}

Querosene de aviação

8

Contaminante (QAV)

Contaminante de média preocupação
- Alta concentração (CMPAC)= {(0;
0), (2,5;0), (3; 0,67), (3,5; 0), (5,5;0)}

Óleo combustível

6

Contaminante de média preocupação
- Baixa concentração (CMPBC)= {(0;
0), (1,5;0), (2;0,5), (2,5;0), (5,5;0)}

Petróleo

3

Contaminante de baixa preocupação
(CBP)= {(0,0), (0,5;0), (1;0,25), (1,5;
0), (5,5;0)}

Volume
vazado (m3)

0 a < 10

1

10 a < 100

3

Baixo= {(0; 0), (6,67; 0,2), (66,67;

100 a < 1000

4

0,6), (333,33; 0,8), (1000, 1)}

> 1000

5
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Quadro I.1 – Variáveis das características do contaminante (continuação).

Variável

Área

Parâmetro

Peso

Conjunto fuzzy

0a<2

2

2a<5

3

Pequena= {(0; 0), (2;0,4), (8; 0,8),

4

(10; 1)}

impactada (ha) 5 a < 10
> 10

5

Sólido

2

Solido= {(0; 0), (0,5;0), (1;0,13), (1,5;
0), (3,5;0)}

Estado físico

Pastoso

6

Pastoso= {(0; 0), (1,5;0), (2;0,75),
(2,5; 0), (3,5;0)}

Líquido/ gás

8

Liquido= {(0; 0), (2,5; 0), (3; 1), (3,5;
0)}
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Quadro I.1 – Variáveis das características do contaminante (continuação).

Variável

Parâmetro

Peso

Conjunto fuzzy

IPCC2330

23 a 30 IPCC2330= {(0; 0), (23;0), (30;1)}

IPCC2128

21 a 28 IPCC2128=

{(0;0),

(21;0),

(28;1),

(30;0)}
IPCC1724

17 a 24 IPCC1724= {(0;0), (17;0), (24; 1), (30;
0)}

IPCC1926

19 a 26 IPCC1926=

Índice de
Prioridade

{(0;0),

(19;0),

(26;1),

{(0;0),

(15;0),

(22;1),

(30;0)}
IPCC1522

15 a 22 IPCC1522=

para as

(30;0)

Características IPCC1320

13 a 20 IPCC1320= {(0;0), (13;0), (20;1), (30,

dos

0)}

Contaminantes IPCC1118

11 a 18 IPCC1118=

(IPCC)

{(0;0),

(11;0),

(18;1),

{(0;0),

(14;0),

(21;1),

{(0;0),

(12;0),

(19;1),

{(0;0),

(8;0),

(15;1),

(30;0)}
IPCC1421

14 a 21 IPCC1421=
(30;0)}

IPCC1219

12 a 19 IPCC1219=
(30;0)}

IPCC0815

8 a 15

IPCC0815=
(30;0)}
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Quadro I.2- Variáveis da propagação do contaminante- solo e água subterrânea.

Variável

Parâmetro

Barreira

de Sem

contenção (BC)

Peso

contenção 3

Conjunto fuzzy
SC={(0;1), (1;0), (3;0)}

(SC)
Contenção

parcial 2

CP={(0;0), (1;0), (2;1), (3;0)}

(CP)
Contenção completa 0

CC={(0;0), (2;0), (3;1)}

(CC)
Espessura
camada

da < 3

confinante 3 a 10

do aqüífero (ECCA) > 10

1,5

Pequena= {(0;1), (3;0,67), (10;0)}

1
0

(m)
> 10-4

Condutividade

hidráulica do solo da 10-4 a 10-6
camada

confinante > 10-6

do

1,5

Baixa= {(0;0), (1,0x10-6; 0,33),

1

(1,0x10-5; 0,67), (1,0x10-4; 1)}

0,5

aqüífero

(CHCCA) (cm/ s)
Precipitação
(mm/ ano)

anual 1800 a 2000
1200 a < 1800

2

Alta={(0;0), (1800;0), (2000;1)}

1,8

MediaAlta=

{(0;0),

(1600;0),

(1800;1), (2000;0)}
800 a < 1200

1,3

Media={(0;0), (600;0), (1200;1),
(1800;0), (2000;0)}

< 800

0,8

Baixa={(0;1), (800;0), (2000;0)}
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Quadro I.2- Variáveis da propagação do contaminante- solo e água subterrânea
(continuação).
Variável

Parâmetro
> 10-2

Condutividade
hidráulica

do 10-4 a <10-2

aqüífero (CHA) (cm/ < 10-4

Peso

Conjunto fuzzy

2

Pequena={(0;0), (1,0x10-4; 0,25),

1,5

(1,0x10-3; 0,75), (1,0x10-2; 1)}

0,5

s)
IPASUB1_810

1,8 a 10

IPASUB1_810=

{(0;0),

(1,8;0),

(10,1)}
IPASUB1_88_3

1,8 a 8,3

IPASUB1_88_3= {(0;0), (1,8;0),
(8,3;1), (10;0)}

IPASUB1_87_8

1,8 a 7,8

Índice de Prioridade
para

a

(7,8;1), (10;0)}

Água IPASUB1_84_8

1,8 a 4,8

Subterrânea
(IPASUB)

IPASUB1_87_8= {(0;0), (1,8;0);

IPASUB1_84_8= {(0;0), (1,8;0),
(4,8;1), (10;0)}

IPASUB1_808

1,8 a 8

IPASUB1_808=

{(0;0),

(1,8;0),

(8;1), (10;0)}
IPASUB1_87_3

1,8 a 7,3

IPASUB1_87_3= {(0;0), (1,8;0),
(7;3, 1), (10;0)}

IPASUB1_85_8

1,8 a 5,8

IPASUB1_85_8= {(0;0), (1,8;0),
(5,8;1), (10;0)}

IPASUB1_83_8

1,8 a 3,8

IPASUB1_83_8= {(0;0), (1,8;0),
(3,8;1), (10;0)}
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Quadro I.2- Variáveis da propagação do contaminante- solo e água subterrânea
(continuação).

Variável

Parâmetro
IPASUB1_803

Peso
1,8 a 3

Conjunto fuzzy
IPASUB1_803={(0;0),

(1,8;0),

(3;1), (10;0)}
Índice de Prioridade IPASUB1_82_8
para

a

Subterrânea

1,8 a 2,8

Água

IPASUB1_82_8={(0;0),

(1,8;0),

(2,8;1), (10;0)}
IPASUB1_82_3

1,8 a 2,3

(IPASUB)

IPASUB1_82_3= {(0;0), (1,8;0),
(2,8;1), (10;0)}

IPASUB1_81_8

1,8

IPASUB1_81_8= {(0;0), (1,8;1),
(10;0)}
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Quadro I.3- Variáveis da propagação do contaminante- água superficial.

Variável
Impermeabilização

Parâmetro

Peso

Sem

Conjunto fuzzy

4

SI= {(0;0), (3;0), (4;1)}

2

IP= {(0;0), (1;0), (2;1), (3;0), (4;0)}

da superfície (ISUP) impermeabilização
(SI)
Impermeabilização
parcial (IP)
Impermeabilização

0,5

IT= {(0;0), (0,5;1), (1;0), (4;0)}

total (IT)
Distância

para

o < 100

corpo d’água (DCA) 100 a < 300
(m)

3

Pequena=

2

(200; 0,17), (300;0)}

> 300

0,5

Contaminantes

1,5

{(0;1),

(100;

0,67),

Baixa= {(0;0), (0,1;0,07), (0,5;
0,53), (1;0,8), (1,5;1)}

acima do nível do
solo e alta
Topografia

declividade
Contaminantes

no

nível

ou

abaixo

do

solo
e

1,2

alta

declividade
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Quadro I.3- Variáveis da propagação do contaminante- água superficial (continuação).

Variável

Parâmetro
Contaminantes

Peso

Conjunto fuzzy

0,8

Baixa= {(0;0), (0,1;0,07), (0,5;
0,53), (1;0,8), (1,5;1)}

acima do nível do
solo e
Topografia

declividade suave
Contaminante

no

nível

ou

do

solo

0,1

abaixo e
declividade suave
Precipitação
alta
Potencial
escoamento

e

anual

1

PAASBP= {(0;0), (0,7;0), (1;1)}

superfície

de com solo de baixa
permeabilidade

superficial (PES) ou (PAASAP)
runoff

Precipitação
alta

e

anual

superfície

0,7

PAASAP= {(0;0), (0,5;0), (0,7;1),
(0,9;0), (1,0)}

com solo
de

alta

permeabilidade
(PAASBP)
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Quadro I.3- Variáveis da propagação do contaminante- água superficial (continuação).

Variável

Parâmetro
Precipitação

anual

Peso

Conjunto fuzzy

0,4

PABSBP= {(0;0), (0,2;0), (0,4;1),
(0,6;0), (1;0)}

baixa e superfície
Potencial

de com

escoamento
superficial

solo

de

baixa

(PES) permeabilidade

runoff

(PASSAP)
Precipitação

anual

0

PABSAP= {(0;1), (0,4;0), (1;0)}

baixa e superfície
com
solo

de

alta

permeabilidade
(PABSBP)
Potencial

de Freqüente

inundação

0,5

Baixo= {(0;0), (0,1;0,2), (0,2;0,4),

1x em 1 ano

0,4

(0,3;0,6), (0,4;0,8)}

1x a cada 2 anos

0,3

1x a cada 10 anos

0,2

1x a cada 50 anos

0,1

Índice de Prioridade IPASUP5_710
para

a

Água

5,7 a 10

IPASUP5_710=

{(0;0),

(5,7;0),

(10;1)}

Superficial
(IPASUP)
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Quadro I.3- Variáveis da propagação do contaminante- água superficial (continuação).

Variável

Parâmetro

Índice de Prioridade IPASUP 5_4_9_7
para

a

Superficial

Peso

Conjunto fuzzy

5,4 a 9,7 IPASUP 5_4_9_7= {(0;0), (5,4;0),

Água

(9,7;1), (10;1)}
IPASUP 5_1_9_4

5,1 a 9,4 IPASUP 5_1_9_4= {(0;0), (5,1;0),

(IPASUP)

(9,4;1), (10;1)}
IPASUP4_7_09

4,7 a 9

IPASUP4_7_09= {(0;0), (4,7;0),
(9;1), (10;1)}

IPASUP3_4_7_7

3,4 a 7,7 IPASUP3_4_7_7= {(0;0), (3,4;0),
(7,7;1), (10;1)}

IPASUP2_7_07

2,7 a 7

IPASUP2_7_07= {(0;0), (2,7;0),
(7;1), (10;1)}

IPASUP2_2_6_5

2,2 a 6,5 IPASUP2_2_6_5= {(0;0), (2,2;0),
(6,5;1), (10;1)}

IPASUP1_9_6_2

1,9 a 6,2 IPASUP1_9_6_2= {(0;0), (1,9;0),
(6,2;1), (10;1)}

IPASUP1_6_5_9

1,6 a 5,9 IPASUP1_6_5_9= {(0;0), (1,6;0),
(5,9;1), (10;1)}

IPASUP1_2_5_5

1,2 a 5,5 IPASUP1_2_5_5= {(0;0), (1,2;0),
(5,5;1), (10;1)}
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Quadro I.4- Variáveis da propagação do contaminante- contato direto.

Variável

Parâmetro

Emissões no ar (EA) Emissão

Peso

no

ar

5

Conjunto fuzzy
Media= {(0;0), (5;1)}

conhecida/ suspeita
impactando

a

vizinhança
Emissões

no

ar

3

geralmente restritas
à área
Pouca ou nenhuma

0

emissão no ar
Acesso

ao

local Acesso

contaminado (AAC)

fácil

ou

moderado

com

contaminante

não

5

AFCNC= {(0;0), (3;0), (5;1)}

3

AFCC= {(0;0), (0,5; 0), (3;1), (5;0)}

1

ADCNC= {(0;0), (1;1), (3;0)}

coberto (AFCNC)
Acesso

fácil

moderado

ou
com

contaminante
coberto (AFCC)
Acesso

difícil

localização

ou

remota

com

contaminante

não

coberto

(ADCNC)
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Quadro I.4- Variáveis da propagação do contaminante- contato direto (continuação).

Variável

Parâmetro

Índice de Prioridade IPCD0510

Peso

5 a 10 IPCD0510= {(0;0), (1;0), (6;1),

para Contato Direto
(IPCD)

Conjunto fuzzy

(10;1)}
IPCD0308

3a8

IPCD0308= {(0;0), (3;0), (8;1),
(10;1)}

IPCD0106

1a6

IPCD0106= {(0;0), (5;0), (10;1)}

Quadro I.5- Variáveis dos bens a proteger- Impacto ao homem e/ ou animais.

Variável

Parâmetro

Peso

Conjunto fuzzy

5

PequenaPPC=

ponto de captação 100 a < 300

4

(100;0,8),

(PPCAP) (m)

300 a < 1000

3

(1000;0,4), (5000;0)}

1000 a < 5000

2

Proximidade

do 0 a < 100

Disponibilidade de Disponível
suprimento
alternativo
água

Alternativa difícil ou de alto custo

0,5
2

de
potável Não disponível

{(0;1),
(300;0,6),

D={(0;0), (0,5;1), (3;1)}
DOB={(0;0),

(0,5;0),

(2;1), (3;1)}
3

ND= {(0;0), (2;0), (3;1)}

(DSAAP)
Índice

de IPSAP2_505_5

Prioridade para o
Suprimento
Água

0,5 a 5,5 IPSAP2_505_5=

{(0;0),

(2,5;0), (5,5;1), (8;1)}

de
Potável

(IPSAP)
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Quadro I.5- Variáveis dos bens a proteger- Impacto ao homem e/ ou animais
(continuação).
Variável
Índice

Parâmetro
de IPSAP0407

Peso

Conjunto fuzzy

2a7

IPSAP0407= {(0;0), (4;0),

Prioridade para o
Suprimento
Água

(7;1), (8;1)}

de IPSAP0508

3a8

Potável

IPSAP0508= {(0;0), (5;0),
(8;1)}

(IPSAP)
Proximidade
recursos

dos 0 a < 100

2

hídricos 100 a < 300

(PRH)

300 a < 1000

1

1000 a < 5000

0,5

Uso dos recursos Uso
hídricos (URH)

1,5

(natação,

recreativo Freqüente
pesca)

Ocasional

2

PequenaORH=
(100;0,75),

{(0;1),
(300;0,5),

(1000;0,25), (5000;0)}

UR= {(0;0), (1;0), (2;1)}

1

(UR)
Uso na preparação Freqüente

1,5

UPA=

de alimentos (UPA)

0,8

(1,5;1), (2;0)}

Ocasional

Uso

na Freqüente

dessedentação

de

Ocasional

1
0,5

{(0;0),

(0,8;0),

UDAouUI= {(0;0), (0,5;0),
(1;1), (2;0)}

animais ou uso na
irrigação (UDAouUI)
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Quadro I.5- Variáveis dos bens a proteger- Impacto ao homem e/ ou animais
(continuação).

Variável

Parâmetro

Uso dos recursos Outros
hídricos (URH)

domésticos

ou

Peso

Conjunto fuzzy

usos Freqüente

0,5

OUDouSUA=

{(0;0),

da Ocasional

0,2

(0,2;0), (0,5;1), (2;0)}

cadeia
Alimentar ou Sem
uso atualmente, mas
provável no futuro
(OUDouSUA)
Índice

de IPORH1_504

Prioridade
Outros

1,5 a 4

para

IPORH1_504=

{(0;0),

1,5; 0), (4;1)}

Recursos IPORH1_303_5

1,3 a 3,5 IPORH1_303_5=

Hídricos (IPORH)

{(0;0),

(1,3;0), (3,5;1), (4;0)}
IPORH0103

1a3

IPORH0103=

{(0;0),

(1;0), (3;1), (4;0)}
IPORH0_702_5

0,7 a 2,5 IPORH0_702_5=

{(0;0),

(0,7;0), (2,5;1), (4;0)}
Tipo de uso do Residencial

2a4

solo na vizinhança
(USO)

Residencial= {(0;0), (1;1),
(2;0), (5;0)}

Agricultura

1,5 a 4

Agricultura= {(0;0), (1;0),
(2;1), (3;0), (5;0)}
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Quadro I.5- Variáveis dos bens a proteger- Impacto ao homem e/ ou animais
(continuação).

Variável

Parâmetro

Tipo de uso do Escola

Peso
0,5 a 3

solo na vizinhança
(USO)

Conjunto fuzzy
Escola=

{(0;0),

(2;0),

(3;1), (4;0), (5;0)}
Comércio ou indústria

0,5 a 3

Comercioouindustria=
{(0;0), (3;0), (4;1), (5;0)}

Distância (m)

0 a < 300

-

Pequena= {(0;1), (300;0),
(5000;0)}

300 a < 1000

-

Media= {(0;0), (300;0),
(1000;1),

(1700;0),

(5000;0)}
1000 a 5000

-

Grande= {(0;0), (1000;0),
(5000;1)}

Índice

de IPEHD03_504

3,5 a 4

Prioridade para a
Exposição
Humana
(IPEHD)

IPEHD03_504=

{(0;0),

(3,5;0), (4;1)}
IPEHD0203_5

2 a 3,5

Direta

IPEHD0203_5=

{(0;0),

(2;0), (3,5;1), (4;0)}
IPEHD0002

0a2

IPEHD0002=

{(0;0),

(2;1); (4;0)}
IPEHD0304

3a4

IPEHD0304=

{(0;0),

(3;0), (4;1)}
IPEHD01_503

1,5 a 3

IPEHD01_503=

{(0;0),

(1,5;0), (3;1), (4;0)}
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Quadro I.5- Variáveis dos bens a proteger- Impacto ao homem e/ ou animais
(continuação).

Variável
Índice

Parâmetro
de IPEHD0001_5

Peso
0 a 1,5

Prioridade para a
Exposição
Humana

IPEHD0001_5=

{(0;0),

(1,5;1), (4;0)}
IPEHD0203

2a3

Direta

(IPEHD)

Conjunto fuzzy

IPEHD0203=

{(0;0),

(2;0), (3;1), (4;0)}
IPEHD00_502

0,5 a 2

IPEHD00_502=

{(0;0),

(0,5;0), (2;1), (4;0)}
IPEHD0102

1a2

IPEHD0102=

{(0;0),

(1;0), (2;1), (4;0)}
IPEHD00_501

0,5 a 1

IPEHD00_501=

{(0;0),

(0,5;0), (1;1), (4;0)}
IPEHD0000_5

0 a 0,5

IPEHD0000_5=

{(0;0),

(0,5;1), (4;0)}
Índice

de IPHA= IPSAP + IPORH + IPEHD

Prioridade para o
Impacto
Homens

nos
e/

ou

Animais (IPHA)
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Quadro I.6- Variáveis dos bens a proteger- Impacto ao meio ambiente.

Variável

Peso

Conjunto fuzzy

meio 0 a < 500

8

Grande= {(0;1), (500; 0,75), (2000;

ambiente

sensível 500 a < 2000

6

0,25), (5000; 0,06), (10000;0)}

mais

próximo 2000 a < 5000

2

Distância

ao

Parâmetro

(DMASP) (m)
Distância

5000 a 10000
a 0 a < 500

mananciais
importantes

500 a < 2000
e 2000 a < 5000

suscetíveis (DMI) (m)

5000 a 10000

Índice de Prioridade IPMAS6_5_14

0,5
6

Media= {(0;1), (500; 0,67), (2000;

4

0,33), (5000; 0,17), (10000;0)}

2
1
6,5 a 14 IPMAS6_5_14= {(0;0), (6,5;0), (14,1)}

para o Meio Ambiente
(IPMAS)
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Quadro I.7- Variáveis dos aspectos sócio-culturais, geopolíticos e técnico-econômicos.

Variável
Aspecto

Parâmetro

sócio- Nível

cultural (SC)

Nota SC

educacional

da

Peso

Conjunto fuzzy

0 a 100 Baixa= {(0;1), (20;1), (40;0),
(100;0)}

comunidade
Acesso

aos

meios

Media= {(0;0), (20;0), (50;1),

de

(80;0), (100;0)}

Presença

de

Alta=

associação

de

(100;1)}

comunicação
{(0;0),

(60;0),

(80;1),

moradores/
ONG’s atuantes
Aspecto

Relacionamento

geopolítico (GP)

com

o

órgão

Nota GP

0 a 100 Baixa= {(0;1), (20;1), (40;0),
(100;0)}

ambiental local
Pressão

política

local
Atuação

Media= {(0;0), (20;0), (50;1),
(80;0), (100;0)}

do

Ministério Público

Alta=

{(0;0),

(60;0),

(80;1),

(100;1)}

local
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Quadro I.7- Variáveis dos aspectos sócio-culturais, geopolíticos e técnico-econômicos
(continuação).

Variável

Parâmetro

Aspecto técnico- Disponibilidade
econômico (TE)

de

Peso

Nota TE

0 a 100 Baixa= {(0;1), (20;1), (40;0),
(100;0)}

recursos

financeiros

Conjunto fuzzy

para

iniciar
imediatamente o
processo

de

intervenção/
remediação
Existência

Media= {(0;0), (20;0), (50;1),

de

(80;0), (100;0)}

tecnologia
acessível

no

Alta=

local
Índice
Prioridade
os

(60;0),

(80;1),

(100;1)}

de IPSGTB

0a4

IPSGTB= {(0;1), (4;0), (10;0)}

para IPSGTM

3a6

IPSGTM={(0;0),

Aspectos

Sócio-culturais,
geopolíticos

{(0;0),

(3;0),

(6;1),

(9;0), (10;0)}
IPSGTA

7 a 10

IPSGTA= {(0;0), (7;0), (10;1)}

e

técnicoeconômicos
(IPSGT)
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ANEXO II- DADOS DA ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Quadro II.1- Valores dos casos para as variáveis características do contaminante.

Parâmetros

Variável

Contaminante

Caso 1

Caso 2

Petróleo

Óleo combustível

Caso 3
Borra

Caso 4
Gasolina

oleosa
Volume vazado ou disposto (m3)

8

50

250

1500

Área impactada (ha)

1

3

8

12

líquido

líquido

pastoso

líquido

15,40

20,27

24,16

30

Estado físico
IPCC
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Quadro II.2- Valores dos casos para as variáveis propagação do contaminante- solo e
água subterrânea.

Parâmetros

Variável

Caso 3

Caso 4

Contenção

Contenção

Sem

contenção (BC) completa

parcial

parcial

contenção

Espessura

8

4

2

6x10-7

4x10-5

9x10-5

4x10-3

400

900

1250

1900

5x10-5

3x10-4

8,5x10-3

2x10-2

Barreira

Caso 1

Caso 2

de Contenção

da 12

camada
confinante

do

aqüífero
(ECCA) (m)
Solo e água Condutividade
subterrânea hidráulica da do
solo da camada
confinante

do

aqüífero
(CHCCA) (cm/
s)
Precipitação
anual

(mm/

ano)
Condutividade
hidráulica

do

aqüífero (CHA)
(cm/ s)
IPASUB

1,80

4,80

6,79

8,86
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Quadro II.3- Valores dos casos para as variáveis propagação do contaminante- água
superficial.

Parâmetros

Variável
Caso 1

Caso 2

Caso 3

Impermeabili Impermeabiliz

Impermeabiliz

Impermeabiliz

Sem

zação

ação parcial

ação parcial

Impermeabiliz

da ação total

Caso 4

superfície

ação

(ISUP)
Água

Distância

290

200

150

80

Contaminante

Contaminante

Contaminante

Contaminante

superficial para o corpo
d’

água

(DCA) (m)
Topografia

no

nível

do acima do nível no

solo ou abaixo do
e

solo

declividade declividade

suave

suave

nível

do acima do nível

e solo ou abaixo do solo e alta
e

alta declividade

declividade

191

Quadro II.3- Valores dos casos para as variáveis propagação do contaminante- água
superficial (continuação).
Variável

Parâmetros
Caso 1

Água

Caso 2

Potencial

Precipitação

de

anual baixa e anual

Caso 3

Precipitação
alta

Caso 4

Precipitação
e anual

alta

Precipitação
e anual

alta

e

escoamento superfície com superfície com superfície com superfície com

superficial superficial
(PES)

solo de baixa solo

de

alta solo

de

alta solo de baixa

ou permeabilidade permeabilidade permeabilidade permeabilidade

runoff
Potencial

1 vez a cada 1 vez a cada 2 1 vez por ano

de

50 anos

freqüente

anos

inundação
IPASUP

1,67

4,13

5,21

8,86
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Quadro II.4- Valores dos casos para as variáveis propagação do contaminantecontato direto.

Variável

Parâmetros
Caso 1

Emissões no Pouca
ar (EA)

Emissões

emissão no ar restritas

Contato
direto

Caso 2

Caso 4

Emissões

Emissões

a impactando a impactando a

área
Acesso

Caso 3

vizinhança

ao Acesso difícil Acesso

fácil Acesso

vizinhança

fácil Acesso

fácil

local

com

com

com

contaminado

contaminante

contaminante

contaminante contaminante

(AAC)

coberto

coberto

coberto

IPCD

2,0

6,0

com

8,0

não coberto
10
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Quadro II.5- Valores dos cenários para a variável bens a proteger- Impacto ao homem
e/ ou animais.

Parâmetros

Variável
Caso 1
Proximidade

do 1500

ponto

de

Caso 2

Caso 3

Caso 4

500

200

75

Difícil

Difícil

Não disponível

800

200

60

uso Uso

na Uso

captação
(PPCAP) (m)
Disponibilidade
de

Disponível

suprimento

alternativo
água

de

potável

(DSAAP)
Proximidade dos 3000
recursos hídricos
(PRH)
Uso

dos Sem

recursos hídricos atual
(URH)

talvez

e irrigação e preparação
freqüente

ocasional
Tipo de uso do Indústria
solo

na Uso recreativo (natação e
pesca) e freqüente

de alimentos
e freqüente

Escola

Agricultura

Residencial

300

400

150

na

vizinhança
(USO)
Distância (m)
IPHA

1500
4,19

5,41

8,99

12,43

194

Quadro II.6- Valores dos casos para os bens a proteger- Impacto ao meio ambiente.

Parâmetro

Variável
Caso 1
Distância ao meio ambiente sensível 7000
mais próximo (DMASP) (m)

Caso 2
2500

(Costão) (Área

Caso 3 Caso 4
800

de (Praia)

250
(Mangue)

proteção
ambiental)
Distância a mananciais importantes e 8000

3000

600

200

suscetíveis (DMI) (m)
IPMAS

6,77

8,14

11,36

13,01
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Quadro II.7- Valores dos casos para a variável outros aspectos (sócio-culturais,
geopolíticos e técnico-econômicos).

Parâmetro

Variável
Caso 1
Aspecto

Nível educacional

sócio-

da comunidade

Caso 2 Caso 3 Caso 4

20

40

70

90

30

45

68

85

cultural (SC) Acesso aos meios
de comunicação
Presença

de Nota SC

associação

de

moradores/ ONG’s
atuantes
Aspecto

Relacionamento

geopolítico

com

(GP)

ambiental local

o

Pressão

órgão

política Nota GP

local
Atuação
Ministério

do
Público

local
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Quadro II.7- Valores dos casos para a variável outros aspectos (sócio-culturais,
geopolíticos e técnico-econômicos) (continuação).
Variável

Parâmetro
Caso 1

Aspecto

Disponibilidade de

técnico-

recursos

econômico

financeiros

(TE)

iniciar

20

30

60

80

1,33

6,00

9,10

10

para

imediatamente
processo

Caso 2 Caso 3 Caso 4

o
de Nota TE

intervenção/
remediação
Existência

de

tecnologia
acessível no local
IPSGT
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ANEXO III- BASE DE REGRAS

Tabela III.1- Base de regras para as variáveis das características do contaminante.

Regra

Base de regra

1

If contaminante is CAPAC and VolumeVazado is Baixo and AreaImpactada is
Pequena and EstadoFisico is Liquido then IPCC is IPCC2330;

2

If contaminante is CAPAC and VolumeVazado is Baixo and AreaImpactada is
Pequena and EstadoFisico is Pastoso then IPCC is IPCC2128;

3

If contaminante is CAPAC and VolumeVazado is Baixo and AreaImpactada is
Pequena and EstadoFisico is Solido then IPCC is IPCC1724;

4

If contaminante is CAPBC and VolumeVazado is Baixo and AreaImpactada is
Pequena and EstadoFisico is Liquido then IPCC is IPCC2128;

5

If contaminante is CAPBC and VolumeVazado is Baixo and AreaImpactada is
Pequena and EstadoFisico is Pastoso then IPCC is IPCC1926;

6

If contaminante is CAPBC and VolumeVazado is Baixo and AreaImpactada is
Pequena and EstadoFisico is Solido then IPCC is IPCC1522;

7

If contaminante is CMPAC and VolumeVazado is Baixo and AreaImpactada is
Pequena and EstadoFisico is Liquido then IPCC is IPCC1926;

8

If contaminante is CMPAC and VolumeVazado is Baixo and AreaImpactada is
Pequena and EstadoFisico is Pastoso then IPCC is IPCC1724;

9

If contaminante is CMPAC and VolumeVazado is Baixo and AreaImpactada is
Pequena and EstadoFisico is Solido then IPCC is IPCC1320;

10

If contaminante is CMPBC and VolumeVazado is Baixo and AreaImpactada is
Pequena and EstadoFisico is Liquido then IPCC is IPCC1724;
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Tabela III1- Base de regras para as variáveis das características do contaminante.

Regra

Base de regra

11

If contaminante is CMPBC and VolumeVazado is Baixo and AreaImpactada is
Pequena and EstadoFisico is Pastoso then IPCC is IPCC1522;

12

If contaminante is CMPBC and VolumeVazado is Baixo and AreaImpactada is
Pequena and EstadoFisico is Solido then IPCC is IPCC1118;

13

If contaminante is CBP and VolumeVazado is Baixo and AreaImpactada is
Pequena and EstadoFisico is Liquido then IPCC is IPCC1421;

14

If contaminante is CBP and VolumeVazado is Baixo and AreaImpactada is
Pequena and EstadoFisico is Pastoso then IPCC is IPCC1219;

15

If contaminante is CBP and VolumeVazado is Baixo and AreaImpactada is
Pequena and EstadoFisico is Solido then IPCC is IPCC0815.
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Tabela III.2- Base de regras para as variáveis da propagação do contaminante- solo e
água subterrânea.

Regra

Base de regra

1

If (BC is SC) and (ECCA is Pequena) and (CHCCA is Baixa) and (PA is Alta)
and (CHA is Baixa) then IPASUB is IPASUB1_810;

2

If (BC is SC) and (ECCA is Pequena) and (CHCCA is Baixa) and (PA is
MediaAlta) and (CHA is Baixa) then IPASUB is IPASUB1_88_3;

3

If (BC is SC) and (ECCA is Pequena) and (CHCCA is Baixa) and (PA is Media)
and (CHA is Baixa) then IPASUB is IPASUB1_87_8;

4

If (BC is SC) and (ECCA is Pequena) and (CHCCA is Baixa) and (PA is Baixa)
and (CHA is Baixa) then IPASUB is IPASUB1_84_8;

5

If (BC is CP) and (ECCA is Pequena) and (CHCCA is Baixa) and (PA is Alta)
and (CHA is Baixa) then IPASUB is IPASUB1_808;

6

If (BC is CP) and (ECCA is Pequena) and (CHCCA is Baixa) and (PA is
MediaAlta) and (CHA is Baixa) then IPASUB is IPASUB1_87_3;

7

If (BC is CP) and (ECCA is Pequena) and (CHCCA is Baixa) and (PA is Media)
and (CHA is Baixa) then IPASUB is IPASUB1_85_8;

8

If (BC is CP) and (ECCA is Pequena) and (CHCCA is Baixa) and (PA is Baixa)
and (CHA is Baixa) then IPASUB is IPASUB1_83_8;

9

If (BC is CC) and (ECCA is Pequena) and (CHCCA is Baixa) and (PA is Alta)
and (CHA is Baixa) then IPASUB is IPASUB1_803;

10

If (BC is CC) and (ECCA is Pequena) and (CHCCA is Baixa) and (PA is
MediaAlta) and (CHA is Baixa) then IPASUB is IPASUB1_82_8;

11

If (BC is CC) and (ECCA is Pequena) and (CHCCA is Baixa) and (PA is Media)
and (CHA is Baixa) then IPASUB is IPASUB1_82_3;
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Tabela III.3- Base de regras para as variáveis da propagação do contaminante- água
superficial.
Regra

Base de regra

1

If (ISUP is SI) and (DCA is Pequena) and (Topografia is Baixa) and (PES is
PAASBP) and (PI is Baixo) then IPASUP is IPASUP5_710;

2

If (ISUP is SI) and (DCA is Pequena) and (Topografia is Baixa) and (PES is
PAASAP) and (PI is Baixo) then IPASUP is IPASUP5_49_7;

3

If (ISUP is SI) and (DCA is Pequena) and (Topografia is Baixa) and (PES is
PABSBP) and (PI is Baixo) then IPASUP is IPASUP5_1_9_4;

4

If (ISUP is SI) and (DCA is Pequena) and (Topografia is Baixa) and (PES is
PABSAP) and (PI is Baixo) then IPASUP is IPASUP4_7_09;

5

If (ISUP is IP) and (DCA is Pequena) and (Topografia is Baixa) and (PES is
PAASBP) and (PI is Baixo) then IPASUP is IPASUP3_7_08;

6

If (ISUP is IP) and (DCA is Pequena) and (Topografia is Baixa) and (PES is
PAASAP) and (PI is Baixo) then IPASUP is IPASUP3_4_7_7;

7

If (ISUP is IP) and (DCA is Pequena) and (Topografia is Baixa) and (PES is
PABSBP) and (PI is Baixo) then IPASUP is IPASUP3_1_7_4;

8

If (ISUP is IP) and (DCA is Pequena) and (Topografia is Baixa) and (PES is
PABSAP) and (PI is Baixo) then IPASUP is IPASUP2_7_07;

9

If (ISUP is IT) and (DCA is Pequena) and (Topografia is Baixa) and (PES is
PAASBP) and (PI is Baixo) then IPASUP is IPASUP2_2_6_5;

10

If (ISUP is IT) and (DCA is Pequena) and (Topografia is Baixa) and (PES is
PAASAP) and (PI is Baixo) then IPASUP is IPASUP1_9_6_2;

11

If (ISUP is IT) and (DCA is Pequena) and (Topografia is Baixa) and (PES is
PABSBP) and (PI is Baixo) then IPASUP is IPASUP1_6_5_9;

12

If (ISUP is IT) and (DCA is Pequena) and (Topografia is Baixa) and (PES is
PABSAP) and (PI is Baixo) then IPASUP is IPASUP1_2_5_5;
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Tabela III.4- Base de regras para as variáveis da propagação do contaminantecontato direto.
Regra

Base de regra

1

If (EA is Media) and (AAC is AFCNC) then IPCD is IPCD0510;

2

If (EA is Media) and (AAC is AFCC) then IPCD is IPCD0308;

3

If (EA is Media) and (AAC is ADCNC) then IPCD is IPCD0106;

Tabela III.5- Base de regras para as variáveis dos bens a proteger- Impacto no homem
e/ ou animais.
Regra

Base de regra

1

If (PPCAP is PequenaPPC) and (DSAAP is ND) then IPSAP is IPSAP0508;

2

If (PPCAP is PequenaPPC) and (DSAAP is DOB) then IPSAP is IPSAP0407;

3

If (PPCAP is PequenaPPC) and (DSAAP is D) then IPSAP is IPSAP2_505_5;

4

If (PRH is PequenaORH) and (URH is UR) then IPORH is IPORH1_504;

5

If (PRH is PequenaORH) and (URH is UPA) then IPORH is IPORH1_303_5;

6

If (PRH is PequenaORH) and (URH is UDAouUI) then IPORH is IPORH0103;

7

If (PRH is PequenaORH) and (URH is OUDouSUA) then IPORH is
IPORH0_702_5;

8

If (Distancia is Pequena) and (Uso is Residencial) then IPEHD is
IPEHD03_504;

9

If (Distancia is Media) and (Uso is Residencial) then IPEHD is IPEHD0203_5;

10

If (Distancia is Grande) and (Uso is Residencial) then IPEHD is IPEHD0002;

11

If (Distancia is Pequena) and (Uso is Agricultura) then IPEHD is IPEHD0304;

12

If (Distancia is Media) and (Uso is Agricultura) then IPEHD is IPEHD01_503;
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Tabela III.5- Base de regras para as variáveis dos bens a proteger- Impacto no homem
e/ ou animais (continuação).

Regra

Base de regra

13

If (Distancia is Grande) and (Uso is Agricultura) then IPEHD is IPEHD0001_5;

14

If (Distancia is Pequena) and (Uso is Escola) then IPEHD is IPEHD0203;

15

If (Distancia is Media) and (Uso is Escola) then IPEHD is IPEHD00_502;

16

If (Distancia is Grande) and (Uso is Escola) then IPEHD is IPEHD0000_5;

17

If (Distancia is Pequena) and (Uso is ComercioouIndustria) then IPEHD is
IPEHD0102;

18

If (Distancia is Media) and (Uso is ComercioouIndustria) then IPEHD is
IPEHD00_501;

19

If (Distancia is Grande) and (Uso is ComercioouIndustria) then IPEHD is
IPEHD0000_5;

Tabela III.6- Base de regras para as variáveis dos bens a proteger- Impacto no meio
ambiente.

Regra
1

Base de regra
If (DMASP is Grande) and (DMI is Media) then IPMAS is IPMAS6_5_14;
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Tabela III.7- Base de regras para as variáveis dos aspectos sócio-culturais,
geopolíticos e técnico-econômicos.

Regra

Base de regra

1

If (NotaSC is Alta) and (NotaGP is Alta) and (NotaTE is Alta) then IPSGT is
IPSGTA;

2

If (NotaSC is Alta) and (NotaGP is Alta) and (NotaTE is Media) then IPSGT is
IPSGTA;

3

If (NotaSC is Alta) and (NotaGP is Alta) and (NotaTE is Baixa) then IPSGT is
IPSGTM;

4

If (NotaSC is Alta) and (NotaGP is Media) and (NotaTE is Alta) then IPSGT is
IPSGTA;

5

If (NotaSC is Alta) and (NotaGP is Media) and (NotaTE is Media) then IPSGT
is IPSGTM;

6

If (NotaSC is Alta) and (NotaGP is Media) and (NotaTE is Baixa) then IPSGT is
IPSGTM;

7

If (NotaSC is Alta) and (NotaGP is Baixa) and (NotaTE is Alta) then IPSGT is
IPSGTM;

8

If (NotaSC is Alta) and (NotaGP is Baixa) and (NotaTE is Media) then IPSGT is
IPSGTM;

9

If (NotaSC is Alta) and (NotaGP is Baixa) and (NotaTE is Baixa) then IPSGT is
IPSGTB;

10

If (NotaSC is Media) and (NotaGP is Alta) and (NotaTE is Alta) then IPSGT is
IPSGTA;

11

If (NotaSC is Media) and (NotaGP is Alta) and (NotaTE is Media) then IPSGT
is IPSGTM;
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Tabela III.7- Base de regras para as variáveis dos aspectos sócio-culturais,
geopolíticos e técnico-econômicos (continuação).

Regra

Base de regra

12

If (NotaSC is Media) and (NotaGP is Alta) and (NotaTE is Baixa) then IPSGT is
IPSGTM;

13

If (NotaSC is Media) and (NotaGP is Media) and (NotaTE is Alta) then IPSGT
is IPSGTM;

14

If (NotaSC is Media) and (NotaGP is Media) and (NotaTE is Media) then
IPSGT is IPSGTM;

15

If (NotaSC is Media) and (NotaGP is Media) and (NotaTE is Baixa) then IPSGT
is IPSGTB;

16

If (NotaSC is Media) and (NotaGP is Baixa) and (NotaTE is Alta) then IPSGT is
IPSGTM;

17

If (NotaSC is Media) and (NotaGP is Baixa) and (NotaTE is Media) then IPSGT
is IPSGTB;

18

If (NotaSC is Media) and (NotaGP is Baixa) and (NotaTE is Baixa) then IPSGT
is IPSGTB;

19

If (NotaSC is Baixa) and (NotaGP is Alta) and (NotaTE is Alta) then IPSGT is
IPSGTM;

20

If (NotaSC is Baixa) and (NotaGP is Alta) and (NotaTE is Media) then IPSGT is
IPSGTM;

21

If (NotaSC is Baixa) and (NotaGP is Alta) and (NotaTE is Baixa) then IPSGT is
IPSGTB;

22

If (NotaSC is Baixa) and (NotaGP is Media) and (NotaTE is Alta) then IPSGT is
IPSGTM;
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Tabela III.7- Base de regras para as variáveis dos aspectos sócio-culturais,
geopolíticos e técnico-econômicos (continuação).

Regra

Base de regra

23

If (NotaSC is Baixa) and (NotaGP is Media) and (NotaTE is Media) then IPSGT
is IPSGTB;

24

If (NotaSC is Baixa) and (NotaGP is Media) and (NotaTE is Baixa) then IPSGT
is IPSGTB;

25

If (NotaSC is Baixa) and (NotaGP is Baixa) and (NotaTE is Alta) then IPSGT is
IPSGTB;

26

If (NotaSC is Baixa) and (NotaGP is Baixa) and (NotaTE is Media) then IPSGT
is IPSGTB;

27

If (NotaSC is Baixa) and (NotaGP is Baixa) and (NotaTE is Baixa) then IPSGT
is IPSGTB;
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ANEXO IV- VARIÁVEIS DOS ESTUDOS DE CASOS A E B

IV.1- VARIÁVEIS PARA O CASO A

Quadro IV.1- Resultados dos estudos de avaliação ambiental da área contaminada e
seu entorno para as variáveis das características do contaminante (Caso A).

Variável

Contaminante

Parâmetro

Contaminante

de

Resultado do

Valor adotado no

diagnóstico

sistema

Borra oleosa

4

56.250

56.250

1,125

1,125

2

2

alta preocupação baixa concentração
(CAPBC)
Volume vazado ou > 1000
disposto (m3)
Área impactada (ha) < 2
Estado físico

Pastoso
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Quadro IV.2- Resultados dos estudos de avaliação ambiental da área contaminada e
seu entorno para as variáveis da propagação do contaminante (Caso A).

Variável

Parâmetro

Resultado do

Valor

diagnóstico

adotado
no sistema

Barreira

de Sem contenção

contenção (BC)
Espessura

Solo de baixa 3
permeabilidade

da 3 a 10

6

6

0,00111

1,11x10-3

600

600

5,87x10-4

5,87x10-4

camada confinante
do aqüífero (ECCA)
(m)
> 10-4

Solo e água Condutividade
subterrânea

hidráulica do solo
da

camada

confinante

do

aqüífero (CHCCA)
(cm/ s)
Precipitação anual < 800
(PA) (mm/ ano)
10-4 a <10-2

Condutividade
hidráulica
aqüífero

do
(CHA)

(cm/ s)
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Quadro IV.2- Resultados dos estudos de avaliação ambiental da área contaminada e
seu entorno para as variáveis da propagação do contaminante (Caso A) (continuação).

Variável

Parâmetro

Resultado do

Valor

diagnóstico

adotado
no sistema

Água

Impermeabilização

superficial

da

Impermeabilização

superfície total (IT)

Superfície

0,5

cimentada

(ISUP)
Distância
corpo

para
d’

o 100 a < 300

155

155

Contaminantes

1,5

água

(DCA) (m)
Topografia

Contaminantes

acima do nível do acima do nível
solo e alta

do solo e alta

declividade

Declividade
(2,4%)

Potencial
escoamento

de Precipitação
alta

e

superficial

(PES) com solo

ou runoff

de

anual 1400mm/ ano e 0,7

superfície baixa
permeabilidade
baixa

permeabilidade
(PAASBP)
Potencial
inundação

de 1x a cada 10 anos

Alta declividade

0,2

e córrego
tubulado
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Quadro IV.2- Resultados dos estudos de avaliação ambiental da área contaminada e
seu entorno para as variáveis da propagação do contaminante (Caso A) (continuação).
Variável

Parâmetro

Resultado do

Valor

diagnóstico

adotado
no sistema

Contato

Emissões

direto

(EA)

no

ar Emissões

no

ar Restrito a área 3

geralmente restritas industrial
à área

Acesso

ao

local Acesso

difícil

contaminado (AAC) localização
com

ou Área

com 1

remota controle

de

contaminante acesso e solo

não
(ADCNC)

coberto contaminado
exposto
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Quadro IV.3- Resultados dos estudos de avaliação ambiental da área contaminada e
seu entorno para as variáveis dos bens a proteger do potencial de impacto ao homem
e/ ou animais (Caso A).

Variável

Parâmetro

Resultado do

Valor

diagnóstico

adotado no
sistema

Proximidade

do 100 a < 300

155 (pior cenário) 4

ponto de captação
(PPCAP) (m)
Disponibilidade

de Disponível

Disponibilidade

suprimento

de abastecimento

alternativo de água

da

potável (DSAAP)

concessionária

0,5

local
Proximidade

dos 100 a < 300

recursos

155 (pior cenário) 1,5

hídricos

(PRH)
Uso

dos

recursos Uso recreativo (natação, pesca) Uso

hídricos (URH)

(UR)- Freqüente

da

Palmeiras

Tipo de uso do solo Comércio ou indústria

Uso

na vizinhança (USO)

industrial

Distância (m)

0 a < 300

Lagoa 2

200

para

área 4

200
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Quadro IV.4- Resultados dos estudos de avaliação ambiental da área contaminada e
seu entorno para as variáveis dos bens a proteger do potencial de impacto ao meio
ambiente (Caso A).

Variável

Parâmetro

Resultado do

Valor

diagnóstico

adotado no
sistema

Distância ao meio ambiente sensível 0 a < 500

155m do Canal 155

mais próximo (DMASP) (m)

dos Pintados

Distância a mananciais importantes e 0 a < 500

155m do Canal 155

suscetíveis (DMI) (m)

dos Pintados
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Quadro IV.5- Resultados dos estudos de avaliação ambiental da área contaminada e
seu entorno para as variáveis dos aspectos sócio-culturais, geopolíticos e técnicoeconômicos (Caso A).

Variável

Parâmetro

Resultado do

Valor

diagnóstico

adotado no
sistema

Aspecto

Nível

sócio-

da

educacional Nota SC= 80
comunidade=

80

interferência da

cultural (SC) 60

comunidade
local

Acesso aos meios
de

Alta

comunicação=

90
Presença

de

associação

de

moradores/ ONG’s
atuantes= 90
Aspecto

Relacionamento

geopolítico

com

(GP)

ambiental local= 20

órgãos

Pressão

avaliados

o

Nota GP= 30

órgão

política

Baixa

30

interferência dos

local= 30
Atuação
Ministério

do
Público

local= 40
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Quadro IV.5- Resultados dos estudos de avaliação ambiental da área contaminada e
seu entorno para as variáveis dos aspectos sócio-culturais, geopolíticos e técnicoeconômicos (Caso A) (continuação).

Variável

Parâmetro

Resultado do

Valor

diagnóstico

adotado no
sistema

Aspecto

Disponibilidade de Nota TE= 20

Disponibilidade

técnico-

recursos

de

econômico

financeiros

(TE)

iniciar

para

imediatamente

recursos

financeiros
técnicos

e
para

iniciar

os

trabalhos

de

intervenção/

remediação

no

remediação= 20

curto prazo

processo

Existência

o

20

de

de

tecnologia
acessível no local=
20
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IV. 2- VARIÁVEIS PARA O CASO B

Quadro IV.6- Variáveis das características do contaminante (Caso B).

I - CARACTERÍSITICA DOS CONTAMINANTES
A- CONTAMINANTE

Valores
adotados no
sistema

- Contaminante de Alta Preocupação- Alta concentração:

5

Gasolina
B- VOLUME VAZADO OU DISPOSTO
- >1000m3

1200

C- ÁREA DEGRADADA
- 5 a 10ha

6,5

D- ESTADO FÍSICO DOS CONTAMINANTES
- Líquido
IPCC

3
27,90
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Quadro IV.7- Variáveis para a propagação do contaminante (Caso B).

II- PROPAGAÇÃO DOS CONTAMINANTES
A- SOLO E ÁGUA SUBTERRÂNEA

Valores
adotados no
sistema

1- Potencial de contaminação da água subterrânea
a- Barreira de contenção de acordo com critérios de engenharia
- Sem contenção

3

b- Espessura do solo da camada confinante do aqüífero de
interesse
- 3m ou menos

2,5

c- Condutividade hidráulica do solo da camada confinante do
aqüífero
- > 10-4cm/s

2,0x10-4

d- Precipitação pluviométrica anual
- 800 a < 1200mm

1000

e- Condutividade hidráulica do aqüífero de interesse
- > 10-2cm/s
IPASUB

4,0x10-2
7,53

B- ÁGUA SUPERFICIAL
1- Potencial de contaminação da água superficial
a- Impermeabilização da superfície
- Sem impermeabilização

4
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Quadro IV.7- Variáveis para a propagação do contaminante (Caso B) (continuação)
II- PROPAGAÇÃO DOS CONTAMINANTES
A- SOLO E ÁGUA SUBTERRÂNEA

Valores
adotados no
sistema

b- Distância a um curso de água perene
- 0 a < 100m

60

c- Topografia
- Contaminantes no nível do solo ou abaixo e alta declividade

1,2

d- Potencial de escoamento superficial ou runoff
- Precipitação anual alta e superfície com solo de baixa

1

permeabilidade (PAASBP)
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Quadro IV.7- Variáveis para a propagação do contaminante (Caso B) (continuação).

II- PROPAGAÇÃO DOS CONTAMINANTES

Valores
adotados no
sistema

Precipitação anual alta e superfície com solo de alta

1

permeabilidade (PAASAP)
e- Potencial de inundação
- 1 inundação em 2 anos

0,3

IPASUP

8,28

C- CONTATO DIRETO
3- Potencial para contato direto com humanos ou animais
a- Emissões no ar (gases, vapores, poeira, etc.)
- Emissão no ar conhecida/ suspeita impactando terrenos

5

vizinhos
b- Facilidade de acesso ao local (e contato material
contaminado)
- Acesso fácil ou moderado e contaminante coberto

3

IPCD

8

IPPC

24,39
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Quadro IV.8- Variáveis para os bens a proteger para o potencial de impacto no homem
e/ ou animais (Caso B).

A- IMPACTO NO HOMEM E/ OU ANIMAIS

Valores
adotados
no sistema

1- Potencial de impacto no suprimento de água potável
a- Proximidade do ponto de captação (PPCAP) (m)
0 a < 100m

60

b- Disponibilidade de suprimento alternativo de água potável
(DSAAP)
Não disponível

3

2- Potencial de impacto em outros recursos hídricos
a- Proximidade dos recursos hídricos (PRH)
0 a < 100m (Lagoa de recreação)

80

b- Uso dos recursos hídricos (URH)
Natação, pesca (freqüente)

2

3- Exposição humana direta pelo uso do solo
a- Tipo de uso do solo na vizinhança (USO)
Agricultura

4

b- Distância (m)
0 a < 300m
IPHA

30
10,54

219

Quadro IV.9- Variáveis para os bens a proteger para o potencial de impacto no meio
ambiente (Caso B).

B- MEIO AMBIENTE

Valores
adotados
no sistema

1- Potencial para impacto no meio ambiente sensível
a- Distância do local ao meio ambiente sensível mais próximo (meio
ambiente sensível aquático, habitat de espécies ameaçadas, áreas
de preservação, parques nacionais, etc.)
- 0 a < 500m

60

b- Água subterrânea- distância a mananciais importantes/
suscetíveis
- 0 a < 500m

60

IPMAS

13,70

IPBP= IPHA + IPMAS

24,24
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Quadro IV.10- Variáveis para os aspectos sócio-culturais, geopolíticos e técnicoeconômicos (Caso B).

OUTROS ASPECTOS
A- ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS

Valores
Nota por parâmetro

adotados no
sistema

Nível educacional da comunidade

30

Nota SC= 30

afetada
Acesso aos meios de comunicação

30

Presença de associação de moradores/

30

ONG’s atuantes
B- ASPECTOS GEOPOLÍTICOS
Relacionamento com o órgão ambiental

15

Nota GP= 20

local
Pressão política local

20

Atuação do Ministério Público local

25

C- ASPECTOS TÉCNICOECONÔMICOS
Disponibilidade de recursos financeiros

10

Nota TE= 45

para iniciar imediatamente o processo de
intervenção/ remediação
Existência de tecnologia acessível no

80

local
IPSGT

1,33
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