COPPE/UFRJ

ESTUDO DE FLUXO GASOSO DE COMPOSTOS DA GASOLINA ATRAVÉS DE
SOLOS COESIVOS E NÃO COESIVOS.

Abdoul Aziz Diene

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de
Pós-graduação em Engenharia Civil, COPPE, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, como
parte dos requisitos necessários à obtenção do
título de Doutor em Engenharia Civil.
Orientador: Cláudio Fernando Mahler

Rio de Janeiro
Maio de 2010

ESTUDO DE FLUXO GASOSO DE COMPOSTOS DA GASOLINA ATRAVÉS DE
SOLOS COESIVOS E NÃO COESIVOS.

Abdoul Aziz Diene
TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ
COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA (COPPE) DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR EM
CIÊNCIAS EM ENGENHARIA CIVIL.
Examinada por:
_______________________________________________
Prof. Cláudio Fernando Mahler, D. Sc.

______________________________________________
Prof. Francisco Jose Casanova de Oliveira e Castro, D. Sc.

_______________________________________________
Prof. Webe João Mansur, Ph.D.

_____________________________________________
Prof. Marcos Barreto de Mendonça, D. Sc.

_______________________________________________
Prof. Newton Moreira de Souza, D. Sc.

RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL
MAIO DE 2010

Diene, Abdoul Aziz
Estudo de fluxo gasoso de compostos da gasolina
através de solos coesivos e não coesivos. / Abdoul Aziz
Diene. – Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2010.
VIII, 170 p.: il.; 29,7 cm.
Orientador: Cláudio Fernando Mahler
Tese (doutorado) – UFRJ/ COPPE/ Programa de
Engenharia Civil, 2010.
Referencias Bibliográficas: p. 163 -170.
1. Fluxo de gás no solo. 2. Gasolina no solo. 3
Equação de Stefan Maxwell. I. Mahler, Cláudio Fernando
II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE,
Programa de Engenharia Civil. III. Titulo.

3

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a
obtenção do grau de Doutor em Ciências (D. Sc.)
ESTUDO DE FLUXO GASOSO DE COMPOSTOS DA GASOLINA ATRAVÉS DE
SOLOS COESIVOS E NÃO COESIVOS.

Abdoul Aziz Diene
Maio/2010
Orientador: Cláudio Fernando Mahler
Programa: Engenharia Civil

Este trabalho buscou demonstrar o comportamento dos gases de hidrocarbonetos em meios
porosos. Foram empregados dois tipos de solo: um com características coesivas, uma argila
siltosa Campos Elíseos, próxima à REDUC, e um com características não coesivas, uma
sílica pura. Foram realizados ensaios com benzeno, tolueno, xileno e solução de gasolina
comercial. Modelos numéricos segundo as teorias de Stefan Maxwell e Fick foram
aplicados. Ensaios em condições não saturadas foram realizados sendo posteriormente
determinados os parâmetros das equações dos fluxos advectivos e difusivos. O solo usado
nos ensaios estava não saturado com continuidade de ar em seu meio, com grau de saturação
próximo aos 60%. Ensaios de difusão em coluna foram realizados em laboratório com
medidas de gases realizadas com cromatógrafo. Para as medidas de permeabilidade
empregou-se uma célula triaxial especialmente adaptada para esta pesquisa. A aplicação da
teoria de Stefan Maxwell em difusão gasosa no solo revelou se mais acurada que o modelo
de Fick com multicompostos. A taxa de retirada dos gases nos dois tipos de solos usados não
é constante no tempo. Com efeito, a retirada preferencial de certos compostos resulta numa
diminuição da sua proporção na fase liquida não aquosa (NAPL). Isto provoca uma redução
da sua solubilidade e sua adsorção. Ensaios de permeabilidade com ar puro e com gases de
hidrocarboneto em meio não saturado foram executados. A determinação das
permeabilidades a gás do solo indicou resultados que demonstram a maior importância das
características dos gases com relação às características intrínsecas do solo. Vale observar por
fim que conforme esperado a sílica pura não apresentou adsorção significativa sendo que o
solo coesivo apresentou uma adsorção significativa.
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for
the degree of Doctor of Science (D.Sc.)
STUDY OF GASEOUS FLOW OF GASOLINE COMPOUNDS THROUGH COHESIVE
AND NON-COHESIVE SOILS
Abdoul Aziz Diene
May 2010
Advisor: Cláudio Fernando Mahler
Department: Civil Engineering

The purpose of this study is to show how hydrocarbon gases behave in porous
media. Two types of soil were used: one with cohesive characteristics, a Campos Elíseos
silty clay, close to the REDUC refinery, and one with non-cohesive characteristics - pure
silica. Tests were performed using benzene, toluene, xylene and a solution of commercial
gasoline. Numerical models as stated in the theories of Stefan Maxwell and Fick were
applied. Tests in non-saturated conditions were made and the parameters were later
determined of advective diffusion equations of the flows. The soil used in the tests was nonsaturated with air continuity in the medium, with saturation degree close to 60%. Diffusion
column laboratory tests were performed using a gas chromatograph. To measure
permeability a triaxial cell was used adapted specially for this study. The application of
Stefan Maxwell’s theory in gaseous diffusion in the soil proved more accurate than the Fick
model with multicompounds. The gas removal rate in the two types of soils used is not
constant in time. In fact, the preferential removal of certain compounds results in a drop in
their proportion in the non-aqueous phase liquids (NAPL). This causes a reduction in their
solubility and adsorption. Permeability tests were carried out with pure air and hydrocarbon
gases in a non-saturated medium. Determining gas permeabilities in the soil gave results that
show the major importance of the gas characteristics in relation to the intrinsic
characteristics of the soil. Lastly, it should be mentioned that, as expected, the pure silica
did not present significant adsorption and the cohesive soil showed significant adsorption.
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1 - Introdução:
1.1 – Justificativas e motivações.
Uma compreensão dos transportes de gás em meio não saturado é importante para a
avaliação da aeração do solo ou movimento de O2 da atmosfera para o solo.
A avaliação dos movimentos de gases é também importante para a estimativa de transporte
de componente orgânico volátil ou semivolátil de sítios contaminados na zona não saturada
do solo.
O uso de Soil venting ou Soil vapor extraction como técnica de remediação de sítios
contaminados tem contribuído no crescimento do interesse no transporte de gases na zona
não saturada (Rathfelder et al., 1995).
A migração dos gases de aterros, como o metano formado a partir da decomposição de
matérias orgânicas, é importante em vários aspectos (Moore et al., 1982; Thibodeaux et al.,
1982), como notou Viadana, (1996) no aterro de Jacuí em São Paulo, onde foi observada
migração de gases do aterro para as residências vizinhas.
O gás da zona não saturada é geralmente ar úmido, mas pode conter altas concentrações de
CO2, em quantidades maiores que na atmosfera devido à respiração das raízes das plantas e
à degradação microbiana de compostos orgânicos. As concentrações de O2 são geralmente
inversamente relacionadas com as de CO2 porque o processo de produção de CO2
geralmente supera os níveis de O2. Sítios contaminados podem ter composição de gases que
se diferem destacadamente do ar atmosférico, dependendo do tipo de contaminantes.
A demanda crescente em derivados de petróleo para uso em área urbana tem aumentado
proporcionalmente com o crescimento econômico, demográfico e urbano. Produtos
compostos de hidrocarbonetos líquidos ou gasosos estão, cada vez mais, sendo
transportados e armazenados em áreas urbanas.
Dados da Agência Nacional do Petróleo – ANP (2000-2007) apresentam a existência no
Brasil de 13 refinarias, 19 terminais marítimos, 20 terminais terrestres, 100 bases de
distribuição, 274 distribuidores e mais de 34500 postos de revenda, além os depósitos
clandestinos e ilegais.
11

O crescimento urbano desorganizado tem produzido habitações populares irregulares em
áreas próximas a antigos depósitos de resíduos urbanos e industriais. A falta de fiscalização
tem gerado abandonos de tanques de armazenamento de produtos compostos de
hidrocarbonetos no subsolo após a desativação de posto de venda de gasolina. Estes mesmos
transformam-se geralmente em área de uso comercial, popular (feirinhas) ou locais
comerciais fechados; e no decorrer do tempo, a degradação dos tanques pode conduzir à
contaminação ambiental, colocando em contato direto a população com produtos derivados
de petróleo.
Uma ameaça à saúde humana ou ao meio ambiente caracteriza-se pela presença de
contaminantes gasosos compostos de hidrocarbonetos no subsolo, oriundos de prováveis
vazamentos de tanques de armazenamento, de antigos depósitos ou de aterros industriais
abandonados.
A impermeabilização sistemática da zona urbana, com asfaltamento e calçamento em
concreto armado, dificulta a interação direta solo-atmosfera, retarda a evaporação e
dispersão dos componentes voláteis, presentes nos contaminantes. A densidade de vapores
dos hidrocarbonetos sendo maior que a do ar conduz a acúmulos em prédios, galerias de
drenagem, caixas subterrâneas etc.
A presença de contaminantes orgânicos gasosos na sub-superficie do solo pode ser
classificada em cinco fases de acordo com seu estado: 1- Fase livre caracterizada pela sua
mobilidade, em forma de pluma, podendo fluir e ser bombeado. 2- Fase residual caracterizase por gotas ou agrupamento de gotas desconectas presentes no meio poroso, não
apresentando mobilidade. 3- Fase vapor, relacionada ao produto volatilizado presente na
zona não saturada do solo, que será tema de maior estudo neste trabalho. 4-Fase dissolvida,
correspondendo ao produto dissolvido na água subterrânea. 5-Fase adsorvida caracterizada
pela adsorção das moléculas do produto às partículas do solo, mesmo em zona não saturada,
principalmente à matéria orgânica e à argila.
A gasolina, como contaminante no solo, é considerada como poluente prioritário pela
USEPA (United States Environmental Protection Agency) (Reeves 1993; Oliveira 1998),
com suas centenas de componentes, apresenta-se inicialmente como liquido em fase não
aquosa (NAPL), tendo característica de fonte continua de contaminação, junto com uma alta
incidência do risco de explosão e incêndios. Em contato com a água subterrânea, uma
12

parcela se dissolve na mesma. Os compostos BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno, xilenos)
ditos hidrocarbonetos mono-aromáticos, detêm a maior solubilidade em água e são mais
danosos à saúde humana.
Processos de transporte advectivo e/ou difusivo agem na dinâmica da fase gasosa de
gasolina contaminante no solo, afastando (deslocando) a mesma para longe da fonte e pluma
de NAPL.
1.2 - Objetivos da pesquisa.
–

Uma compreensão melhor do comportamento dos gases de hidrocarbonetos em

relação ao meio onde se aplicam as equações determinantes dos fluxos advectivos e
difusivos nos solos não saturados.
–

Análise dos fenômenos de fluxo envolvidos segundo a equação de Stefan-

Maxwell e sua aplicação para um sistema multicomposto quaternário.
–

Uma avaliação das permeabilidades ao ar puro, ar com vapor de água e

hidrocarboneto saturado, no intuito de obter parâmetros que possam relacionar as
permeabilidades dos três componentes combinados e individuais, nas condições aplicadas,
verificando as possibilidades da sua extensão para outros casos.
–

Investigar experimentalmente a relação do coeficiente de difusão de gases de

hidrocarbonetos com parâmetros físicos (porosidade, conteúdo de ar, teor de umidade,
massa específica seca e grau de saturação) de pelo menos dois solos com características
diferentes.
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1.3 – Organização da tese.
–

No Capitulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica englobando o tema de

movimentos de gases nos solos, os aspectos físico-químicos envolvidos, o desenvolvimento
das interações existentes entre as fases líquido, gasoso e sólido no solo.

Este capítulo

também contém uma descrição sucinta das principais técnicas de determinação e
quantificação de movimento de massa gasosa através do solo.
–

O Capítulo 3 refere-se à caracterização física e química das amostras para os ensaios,

apresentação dos sistemas de ensaios e as metodologias adotadas. Destacam-se o ensaio de
coluna para determinação de difusão de B.T.X. em solo coesivo, assim como os ensaios
envolvendo a permeabilidade do solo aos gases.
–

O capitulo 4 trata do modelo matemático para validação do sistema estudado

baseando-se nas equações de Stefan-Maxwell para sistema de difusão molecular
multicomposto. Uma extensão deste estudo é relatada no Capítulo 5, com a introdução da
teoria de densidade funcional na aplicação das equações de Stefan-Maxwell em sistema
multicomposto, assim como os resultados e discussões sobre a permeabilidade dos gases
BTX no solo. O Capítulo 6 trata das conclusões e sugestões para pesquisas futuras, ao passo
que o capitulo 7 traz as referencias bibliográficas.
2 - Fundamentos teóricos
2. 1 - Propriedades dos contaminantes imiscíveis e partição nos sistemas multifásicos.
O primeiro estudo detalhado da presença de contaminantes orgânicos na água foi feito em
1967, em virtude de queixas relativas ao gosto “oleoso” das águas de Nova Orleans,
suscitando o desenvolvimento e as aplicações dos cálculos analíticos para análises de
compostos orgânicos na água.
2. 1. 1 - Classificação e composição química dos contaminantes orgânicos:
2. 1.1. 1 - Classificação e composição química dos compostos orgânicos:
Hounslow (1995) fez excelente descrição do modo de classificação IUPAC (International
Union of Pure and Applied Chemistry), ainda que existam outras classificações, que podem
basear-se no uso do produto (em que, por exemplo, pesticidas são colocados a parte) ou no
14

comportamento dos produtos (em que produtos de classes IUPAC diferentes são agrupados
segundo voláteis, semivoláteis etc). Essas classificações correspondem em parte a métodos
analíticos utilizados para identificar os produtos (métodos de análise padrão da EPA) e as
famílias de contaminantes maiores são às vezes destacadas (Fenóis, BPC etc.).
Os hidrocarbonetos são compostos unicamente de carbono e hidrogênio. As outras classes
de produtos são também constituídas à base de radicais de hidrocarbonetos aos quais se
somam os grupos funcionais formados de elementos diferentes de carbono e hidrogênio.
Esta classificação aponta para o fato de que compostos orgânicos, tendo números de
carbonos e hidrogênios muito diferentes, podem apresentar propriedades físico-químicas
similares, ao passo que a adição de um grupo funcional a um radical de um hidrocarboneto
muda em geral significativamente suas propriedades. Os principais grupos vêm a seguir:
Grupo1: os hidrocarbonetos são compostos de carbono e hidrogênio. Existem duas grandes
classes de hidrocarbonetos baseados na presença ou não de um ou mais anéis de benzeno na
estrutura dos compostos: os alifáticos não têm anel de benzeno na sua estrutura,
contrariamente aos aromáticos.
A subdivisão dos alifáticos é baseada no tipo de ligação entre os átomos de hidrocarbonetos:
os alifáticos saturados têm ligações simples, enquanto os alifáticos in-saturados têm ligações
múltiplas (duplas ou triplas). A nomenclatura dos alifáticos é baseada primeiramente no
número de carbono na estrutura dos compostos e, em seguida, no tipo de ligação. O nome de
base do composto será metano para 1C, etano para 2C, propano para 3C etc. Os alifáticos
saturados com uma única ligação são alcanos e o nome do composto termina em “ano”
(metano, etano,...). Os alifáticos insaturados com uma ligação dupla são alcenos e o nome
do composto termina com “eno”, ao passo que os alifáticos insaturados com ligação tripla
são alcinos e o nome do composto termina com “ino”.
Afora os compostos com alguns carbonos que são gases nas condições normais
atmosféricas, os alifáticos são geralmente encontrados num conjunto de compostos sob
forma líquida, nos produtos de petróleo bruto ou derivados (gasolina, diesel, óleos,...).
A subdivisão dos aromáticos é baseada no numero de anéis de benzeno na estrutura do
composto: hidrocarbonetos aromáticos monocíclicos (HAM) têm um único anel de benzeno
na sua estrutura, enquanto os hidrocarbonetos aromáticos poli-cíclicos (HAP) têm vários
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anéis de benzeno. Os HAM são geralmente voláteis, pouco solúveis na água (mais que os
alcanos) e relativamente estáveis. Estes compostos criam relativamente poucos problemas
nas águas e são encontrados às vezes acumulados nos sedimentos de leitos de água. Os HAP
são também associados aos sedimentos, pois são poucos móveis e estáveis. No entanto, sua
toxicidade é elevada pois são mais pesados e menos voláteis se comparados aos HAM.
Devido à pouca mobilidade na água, os HAP criam poucos problemas ao nível das águas
subterrâneas, a menos que sejam transportados por compostos mais móveis.
Grupo 2: os halogenados são formados por radicais de hidrocarbonetos nos quais um ou
mais hidrogênios são substituídos por Cl, F, ou Br. Os contaminantes mais correntes dentre
os halogenados são os organoclorados.
Nos alifáticos, saturados e não saturados, tem-se os solventes clorados. Encontram-se nestes
compostos, os contaminantes, mais freqüentemente nas águas subterrâneos. Os mais
abundantes representantes desta classe são o TCE (tricloretene, ClCH=CCl2), o PCE
(tetracloretene, Cl2C=CCl2), o TCA (1,1,1-Tricloretane, CH3-CCl2), o 1,1 DCE (1,1
Dicloretene, ClCH2-CH2Cl), o 1,2 DCE(1,2-Dicloretene, ClCH=ClCH), e o cloreto de
vinil(cloretene, CH2=CHCl).
Pankow e Cherry (1996) mencionam as propriedades destes compostos que contribuem para
tornar contaminantes muito complexos: densidade elevada, volatilidade elevada, viscosidade
fraca, tensão interfacial fraca, solubilidade absoluta fraca, solubilidade relativa elevada,
partição fraca com os materiais sólidos e “degradabilidade” fraca. Os solventes clorados
constituem os principais DNAPL. Seu comportamento como DNAPL decorre de sua forte
densidade e baixa solubilidade absoluta, o que faz com que tais produtos formem fases não
aquosas que tendem a migrar sob a superfície livre. Tais produtos têm grande mobilidade
podendo se propagar sob forma de gás (volatilidade), na fase líquida (a baixa viscosidade e
solubilidade) ou em solução na água (sua solubilidade relativa é grande em relação às
concentrações máximas permitidas para estes compostos geralmente de alta toxicidade).
Não são retidos no solo devido à sua fraca saturação residual em virtude da sua baixa tensão
interfacial e porque sua adsorção é desprezível devido à sua baixa partição. A degradação
lenta destes compostos explica sua persistência no meio ambiente.
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2.1.1.2 - Líquidos imiscíveis compostos de vários produtos orgânicos.
Afora derramamentos acidentais, ou vazamentos de tanques de reservatórios, os compostos
descritos precedentemente não são encontrados como únicos contaminantes da água
subterrânea. Estes compostos são facilmente encontrados em produtos comerciais
constituídos de misturas complexas de compostos puros ou são misturados nos sítios
contaminados (aterros industriais ou sítios de depósitos industriais).
Para determinar a presença de mistura de contaminantes orgânicos, a concentração global é
geralmente expressa em termos de carbono orgânico total, COT, (TOC, em inglês) ou de
carbono orgânico dissolvido, COD, (ou DOC, em inglês). Uma medida complementar nos
casos dos hidrocarbonetos halogenados é os halógenos orgânicos totais (HOT, TOX em
inglês). A tabela 2.1 exemplifica a concentração de contaminantes orgânicos pela expressão
em carbono orgânico total e em halógenos orgânicos totais a partir de uma dada composição
química.
Grupo 3: Os produtos com um grupo funcional Oxigênio são muito variados e se dividem
em vários sub grupos. Estes compostos são geralmente muito solúveis e até completamente
miscíveis na água. Deste grupo fazem parte os alcoóis, alifáticos e aromáticos, que têm o
grupamento OH acrescentado ao radical hidrocarboneto. Um subgrupo importante dos
alcoóis aromáticos é constituído pelos fenóis, que são contaminantes bastante comuns. Este
grupo de produtos compreende também os éteres, cetonas, ácidos etc.
Grupo 4: os produtos possuem um grupo funcional contendo azoto e tem a estrutura de base
do amoníaco (NH3), em que um ou mais átomos de hidrogênio são trocados por um átomo
de carbono. Este grupo tem vários compostos, notadamente o grupo NITRO, incluindo os
compostos explosivos como TNT.
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Tabela 2.1: TOC e TOX a partir da composição química (Hounslow,1995)
TOC E TOX A PARTIR DA COMPOSICAO QUIMICA (Hounslow,1995)
Exemplo 1
Tetracloreto de carbono, CCl4, supondo 500µg/L CCl4
Massa Molecular
.= 153,8 g/mol
Cloreto
. = 4 mol x 35,453 g/mol = 141,812 g
Carbono
. = 1 mol x 12,011 g/mol = 12,011g
TOC
.= 500 x 12,011 / 153,8 = 39 µg/L
TOX
.= 500 x 141,812 / 153,8 = 461 µg/L
Exemplo 2
Clorobenzeno, C6H5Cl, supondo 500µg/L CCl4
Massa Molecular
.= 112,56 g/mol
Cloreto
. = 1 mol x 35,453 g/mol = 35,453 g
Carbono
. = 6 mol x 12,011 g/mol = 72,07g
TOC
.= 500 x 72,07 / 112,56 = 320 µg/L
TOX
. = 500 x 35,453 / 112,56 = 158 µg/L
Hounslow (1995) mostra as ligações entre a concentração de um produto orgânico
halogenado na água e os valores globais. Tais análises globais são, de fato, ferramentas de
detecção, mas não indicam precisamente as concentrações dos compostos, não permitem
identificar os compostos presentes e, no caso do COD (TOC), podem subestimar as
concentrações de produtos orgânicos, visto que os voláteis são purgados com o carbono
inorgânico durante a análise.
Propriedades que envolvem o gás no solo.
Solos não saturados têm composição de fases dividida em: sólida, líquida e gasosa. Em
alguns casos uma fase separada de líquido não aquoso pode existir se o sistema for
contaminado por compostos orgânicos. Na maioria dos casos os poros são em parte
preenchidos por gases. O teor volumétrico de gás (θG) é definido como:
θ G = VG VT

2.1

onde VG (L3) é o volume de gás, VT (L3) é o volume total.
Esta definição é similar à usada para definir o teor de umidade volumétrico em zona não
saturada. Em vários casos, o teor de gás volumétrico se refere à porosidade do gás. A
saturação na fase gasosa (SG) é:
S G = V G VV

2.2

onde VV (L3) é o volume de vazios. O valor da saturação varia de 0 a 1.
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O teor de gás volumétrico e a saturação de gás são relacionados conforme a equação abaixo:
θ a = φS G

2.3

onde θ é a porosidade n = (V P VT ) . No caso de haver somente dois fluidos no sistema, água
e gás, os teores volumétricos de gás e água somam-se para determinar a porosidade.
Portanto, o teor volumétrico de gás pode ser calculado quando conhecidos o teor de umidade
volumétrico e a porosidade. O teor de umidade volumétrico pode ser medido usando-se o
processo definido por Gardner (1986).
Nos sistemas não saturados, a água é a fase umectante, ao passo que o gás é não umectante.
Portanto a água molha os sólidos e está em contato direto com os mesmos, enquanto o gás é
geralmente separado da fase sólida pela fase aquosa. A água preenche os pequenos poros,
mas o gás, por sua vez, é restrito aos poros maiores.
A percolação do fluido gasoso é diretamente relacionada com a propriedade do mesmo. Os
gases são fluidos compressíveis, o que provoca a necessidade da modificação na lei de
Darcy para sua validação ao transporte de gases.
Outra propriedade, como a viscosidade, é fator de grande influência para a permeabilidade
do solo. A compressibilidade do gás provoca uma mudança de densidade do mesmo e, assim
como a viscosidade, a densidade também varia de acordo com a variação de temperatura,
conforme expressa a tabela 2.2, que abarca tanto os casos de fluido compressível, como o ar,
como também os de fluido não compressível, como a água. Quanto maior a viscosidade do
fluido percolante, mais difícil será a percolação do mesmo no solo e conseqüentemente
menor será a permeabilidade. Nisso, a máxima permeabilidade do solo ao ar (ka),
determinado no solo seco (S=0%), deve ser maior que a máxima permeabilidade do solo à
água (kw), obtida na saturação S=100% (Fredlund e Rahardjo, 1993).
De acordo com Ignatius (1999), há também a influência do fenômeno de “deslizamento” do
gás nas partículas do solo. Isto se deve a uma velocidade adicional que os gases apresentam
junto às paredes sólidas, que no caso de líquidos é nula, como esquematizado na figura 2.1.
Este efeito é significativo quando o comprimento livre médio de deslocamento das
moléculas de gás (“mean-free path”) é de magnitude comparável ao diâmetro dos poros do
solo. No caso limite em que este comprimento livre médio de deslocamento das moléculas
for muito maior que o diâmetro dos poros, tem-se o fluxo de Knudsen.. Nesta situação, a
viscosidade é desprezível, pois as moléculas do gás não mais colidirão umas com as outras,
mas sim com a fração sólida do solo. O “mean-free path”, trajeto livre médio de
deslocamento das moléculas de gases, situa-se na faixa de 0,01 a 0,1 µm (Dullien, 1992
19

citado por Ignatius, 1999). Alzaydi e Moore (1978), citados por Kamom et al. (2002ª),
afirmam que a magnitude do fluxo de deslizamento ou molecular é muito pequena
comparando-se com o fluxo viscoso e que a Lei de Darcy fornece uma aproximação
satisfatória do fluxo de gases até mesmo em solos com diâmetros dos poros menores, como
as argilas.
Tabela 2.2: Variação da densidade e viscosidade com a temperatura para a água, vapor de
água e ar. O ar úmido corresponde á pressão de vapor de 4,6mm a 0ºC para 261mm a 100ºC.
5
Densida 2Densidade 3Densid 4
Viscosid 6Viscosid
Viscosida
de de
vapor de
ade ar
ade vapor
ade ar
de de água
Água
água
úmido
de água
seco
o
-3
-3
-3
( C)
(kg m )
(kg m )
(kg m )
(Pa s)
(Pa s)
(Pa s)
0
1000
0,005
1,29
1,79E-03
8,03E-06 1,73E-05
10
1000
0,009
1,242
1,31E-03
8,44E-06 1,77E-05
20
998
0,017
1,194
1,00E-03
8,85E-06 1,81E-05
30
996
0,030
1,146
7,97E-04
9,25E-06 1,85E-05
40
992
0,051
1,097
6,53E-04
9,66E-06 1,89E-05
50
988
0,083
1,043
5,48E-04
1,01E-05 1,93E-05
60
983
0,130
0,981
4,70E-04
1,05E-05 1,97E-05
70
978
0,198
0,909
4,10E-04
1,09E-05 2,01E-05
80
971
0,293
0,823
3,62E-04
1,13E-05 2,05E+05
90
965
0,423
0,718
3,24E-04
1,17E-05 2,09E+05
100
959
0,598
0,588
2,93E-04
1,21E-05 2,13E-05
1,3,4
Weast (1986); 2Childs e Malstaff (1982) in Hampton (1989); 5,6White e
Oostrom (1996). Pressão de vapor de ar úmido de 4,6mm a 0oC a 761mm a 100oC

Tempe
ratura

1

Figura 2.1: Esquema demonstrativo da velocidade nula do líquido nas paredes dos poros e
da velocidade não nula do fluxo de gás.
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2.1.2 - Descrição da composição dos sistemas a fase mista.
Nos solos parcialmente saturados contaminados por NAPL, um composto orgânico pouco
miscível pode ser encontrado nas diferentes fases: 1- como composto de uma fase distinta
não aquosa (NAPL); 2- solubilizado na fase aquosa (água); 3- volatilizado na fase gasosa
(ar); ou 4- adsorvido na fase sólida.
O ar é um exemplo de fase mista, isto é, um fluido constituído de múltiplos compostos. Nas
condições atmosféricas, além de existirem várias espécies de gás (N2, O2, CO2, Ar,...) numas
proporções quase constantes, há também vapor de água (H20) numa proporção dependente
da temperatura e da umidade relativa.
A descrição da composição das fases mistas pode-se fazer utilizando diferentes propriedades
extensivas, descrevendo a quantidade de matéria dos N diferente composto i presentes no
conjunto do sistema. Tais propriedades são aditivas e a quantidade total de matéria no
sistema é a soma da quantidade de cada composto.
N

M = ∑Mi

2.4

i =1

Com o numero de mol n (6,023 x 1023 partículas), tem-se:
N

n = ∑ ni
i =1

2.5
Com o volume V (m3), onde V0 é o volume antes da mistura, tem-se:
N

V0 = ∑Vi

2.6

i =1

As propriedades de um sistema ou a concentração de um composto no sistema podem ser
descritas em relação ao conjunto da matéria no sistema, seja definido pelas relações
precedentes, seja relativo a uma quantidade unitária de matéria. Tem-se, assim, as
propriedades abaixo:
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Específicas: uma propriedade específica é definida em relação a uma massa unitária de
matéria;
Molar: uma propriedade mola é estabelecida relativamente a um mol de matéria;
Conteúdo: um conteúdo faz referência a um volume unitário de matéria.
A tabela 2.3 mostra expressões para a concentração de um composto usando seja sua massa
Mi, seu numero de mol ni ou seu volume Vi em relação a uma quantidade unitária de massa
M, de mol n ou de volume V da fase mista.
Tabela 2.3: parâmetros de descrição da concentração de um composto na fase mista,
modificada de Luckner e Schestakow (1991).
Parâmetro
Fração de Massica
Fração Molar
Fração volumetrica

Definição
wi=Mi/M
xi=ni/n
φi=Vi/V0

Conteudo em massa, densidade parcial

βi=ρi=Mi/V
Ci=ni/V

mol/m3, mmol/L

Cieq=Ci,c=ni,eq/V
σi=θi=Vi/V
bi=ni/Msolvente
ri,j=ni/nj
εij=Mi/Mj
ϕij=Vi/Vj

mol/m3, mmol/L
%, ppm, ...
mol/kgsolvente
%, ppm, ...
%, ppm, ...
%, ppm, ...

Conteudo molar, molaridade
Conteudo de equivalencia ou de carga
Conteudo volumetrico
Molalidade
Razão molar
Razão massica
Razão volumetrica

Unidades
%, ppm, ...
%, ppm, ...
%, ppm, ...
kg/m3, mg/L

2. 1.2.1 - O AR como exemplo de fase mista.
O ar atmosférico dito “seco” ou “limpo” contém quatro compostos principais em proporções
fixas, enquanto o ar dito “úmido” contém também vapor de água, cuja quantidade depende
da temperatura e da umidade relativa. O ar do solo pode conter proporções diferentes de
compostos (geralmente mais CO2 e menos O2) e é saturado em vapor de água. A tabela 2.4
resume a composição do ar seco na atmosfera. O ar contém também contaminantes
volatilizados e pode-se utilizar o vapor de água como analogia para representar a sua
concentração.
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Tabela 2.4: Proporções dos principais compostos do ar seco.
Massa

Molar

Fração molar

Composto

Símbolo

(g/mol)

(%)

Nitrogênio

N2

28,01

78,08

Oxigênio

O2

32,00

20,95

Argon

Ar

39,95

0,93

CO2

44,01

0,03

Gás
Carbônico
Ar seco
Água

28,96
H2O

18,02

Greenwood e Earnshaw (1984)
Nas condições de baixa pressão e em temperaturas moderadas encontradas nos solos ou
aqüíferos, a lei dos gases perfeitos pode ser utilizada para descrever as relações entre as
diferentes propriedades do ar:
2.7

pV = nRT '

Onde p é a pressão do ar (Pa), V é o volume do conteúdo de ar (m3), n é o numero de mol de
ar, T’ é a temperatura absoluta (K) e R é a constante dos gases (8,31 Pa.m3/mol.K). Para os
gases ditos perfeitos, o volume Molar Vm (m3/mol) é o mesmo numa pressão e temperatura
dadas.

Vm =

V
RT '
=
n
p

2.8

O número de mol dos compostos ni é aditivo e dá o número de mol total n, e segundo a lei
dos gases, este número de mol exprime-se em função do produto da pressão e de constantes
(n=pV/RT’). As pressões parciais pi dos compostos de gás são também aditivos e dão a
pressão total p do ar.
n

p = ∑ pi e pi = xi p

2.9

i =1

As pressões parciais dos compostos são então igualmente uma medida da sua concentração.
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Partindo da fração molar e da pressão parcial, vários outros parâmetros podem ser utilizados
como medidas de concentração de um composto do ar seco. A densidade de ar ρa (ou
conteúdo de massa) é igualmente derivada da lei dos gases.

ρa =

M nm pm p∑ ( xi mi )
=
=
=
V
V
RT '
RT '

2.10

A densidade parcial ρi de um composto do ar é derivada das mesmas expressões que a
densidade total, mas utilizando unicamente a fração molar do composto:

ρi =

M i ni mi
pm
px i mi
=
= i i =
V
V
RT '
RT '

2.11

Verifica-se que a densidade parcial ρi (kg/m3) é igualmente uma propriedade aditiva:

ρa =

p ∑ ( x i mi )
RT '

N

= ∑ ρi

2.12

i =1

O conteúdo molar Ci (mol/m3) pode igualmente ser usado para representar a concentração de
um composto do ar. Esta propriedade é também derivada da lei dos gases.

Ci =

ni ρ i
p
px i
=
= i =
V
m RT RT '

2.13

Pode-se demonstrar que o conteúdo volumétrico σi (m3/m3) de um composto do ar é
idêntico à sua fração molar xi. Sabendo-se que o volume molar Vm é idêntico para todo gás
perfeito e utilizando a definição da fração molar, tem-se:

σi =

Vi
V n
xn
= m i = i a = xi
Vair Vm na
na

2.14

A fração de massa wi (kg/kg) de um composto do ar pode ser derivada a partir de sua
densidade parcial ρi , de sua pressão parcial pi, ou da sua fração molar xi:

wi =

M i M i V ρi
=
=
M
M V
ρ

2.15a
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wi =

pi mi RT ' pi mi
=
pm RT '
pm

2.15b

wi =

xi pmi xi mi
=
=
pm
m

2.15c

xi mi
∑ ( xi mi )

Todos os parâmetros apresentados são de “concentrações”. Os sob forma de fração molar xi
ou de conteúdo molar Ci parecem mais “naturais”, mas não são diretamente ligados às
medidas ou análises da quantidade destes compostos que são geralmente expressos em
termos de massa. As densidades parciais ρi as frações de massa wi estão, por sua vez, mais
diretamente ligadas às medidas e representam a quantidade de massa independentemente da
pressão absoluta e da temperatura do sistema (enquanto o volume considerado for unitário e
fixo) contrariamente às pressões parciais pi. Tais parâmetros são freqüentemente usados nos
cálculos ou programas, representando os sistemas multifásicos de fases mistas.
2.1.2.2 - Efeito da presença de um composto volátil no ar: vapor de água.
Quando um composto volátil está presente no ar considera-se geralmente um sistema
constituído efetivamente de dois compostos: o composto volátil e o ar de composição
constante que agrupa os gases atmosféricos. No caso do vapor de água na atmosfera, a
quantidade presente no ar é função tanto da pressão de vapor da água de saturação psat,
quanto da temperatura e da umidade relativa. O ar do solo na zona não saturada é, em geral,
completamente saturada em vapor de água (Luckner e Schestakow, 1991). No entanto, as
proporções dos compostos presentes no ar podem ser diferenciadas: a fração molar de CO2 é
geralmente maior (1 a 5%) ao passo que a do oxigênio é menor (0 a 20%). A pressão de
vapor de água de saturação pode ser obtida pela relação empírica seguinte, que é um
polinômio ajustado aos valores das propriedades padrões da água apresentada pela
International Formulation Committee (1967).
log( p sat ) = 2,786 + 0,031514 T − 1,23731 × 10 −4 T 2 + 4, 2267 × 10 −7 T 3 − 8,1308 × 10 −10 T 4
(erro .relativo .medio < 0,01 %. para .0 < T < 100 o C )

2.16

A pressão total p da fase gasosa na zona não saturada será igual a soma das pressões parciais
do ar pa e do composto volátil, neste caso, o vapor de água pw.
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p = pa + pw

2.17

Considerando que os sistemas em questão estão normalmente em contato com a atmosfera, a
pressão total fica geralmente igual à pressão atmosférica. Assim, quando um composto
volátil está presente no ar, a concentração relativa dos compostos que normalmente
constituem o ar, encontra-se reduzida. Das relações precedentes para os compostos do ar,
podemos derivar as frações molares xa e de massa wa do ar em função da pressão de vapor
de água pw:

xa =

pa p − pw
=
p
p

e wa =

pa ma
pa ma + pw mw

2.18

Já que somente dois compostos efetivos são considerados, as frações para o vapor de água
são complementares às do ar:

xx =1 − xm

e ww =1 − wa

2.19

As frações molares x e de massa w têm as seguintes relações entre si:

wa =

xa ma
xa ma + (1 − xa )mw

2.20a

xa =

wa ma
wa ma + (1 − wa ) / mw

2.20b

A presença de um composto volátil no ar provoca uma mudança de densidade global da fase
gasosa. De acordo com o estado do ar em relação à sua densidade, a fase gasosa encontraráse seja mais denso ou menos denso que o ar normal. Se esta modificação da densidade da
fase gasosa é importante, ela influenciará o modo de migração do contaminante. Esta
migração se fará preferencialmente de cima para baixo caso o gás contendo o composto
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volátil seja mais denso que o ar, caso contrário, a migração se dará de maneira inversa, isto
é, de baixo para cima. Pode-se avaliar o efeito da presença do composto volátil sobre a
densidade avaliando antes a massa molar mg (kg/mol) efetivo da fase gasosa para obter em
seguida a densidade do gás ρg (kg/m3), aplicando a lei dos gases:

mg = xa ma + (1 − xa )mw ou

2.21a

m g = ( wa ma + (1 − wa ) / mw ) −1 e

2.21b

ρg =

pm g

2.22

RT '

O cálculo da densidade de uma fase gasosa ρg contendo um ou vários compostos
volatilizados consiste primeiro em calcular a massa molar mg com base na relação expressa
em (2.21a) ou em (2.21b), e, em seguida, determinar a resultante da fase gasosa usando a
relação (2.22).
A redução da densidade do ar contendo composto volátil pode ser avaliada pela seguinte
equação:

∆ρ g = ( m a − m g )

pv
RT '

2.23

Onde pv é a pressão de vapor e mv a massa molar do composto volátil. Para a água
atmosférica, pv é o produto da pressão de vapor de saturação e da umidade relativa.
A densidade de uma fase gasosa contendo um ou vários contaminantes volatilizados, em
relação a densidade do ar ambiente nos poros da zona saturada, é uma propriedade
importante. A densidade relativa em relação ao ar ambiente determinará se a nuvem gasosa
contendo os contaminantes terá tendência a migrar verticalmente para cima, para atingir a
superfície do solo, ou para baixo, para entrar em contato com a superfície do lençol freático
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2.1.3 - Propriedades físicas e químicas dos contaminantes orgânicos
As principais propriedades físico-químicas dos contaminantes orgânicos que controlam seus
comportamentos, seja o modo de migração, a mobilidade e a partição em diferentes fases
são importantes para um bom entendimento dos fenômenos.
Mackay (1990) menciona que em condições normais de temperatura e pressão de superfície
ou nos aqüíferos, os compostos orgânicos podem se encontrar naturalmente sob forma de
gás (ex: cloreto de vinil), liquida (TCE, Benzeno) ou sólida (Hexacloroetano) conforme
esquematizado na figura 2.2.

Figura 2.2: Estados dos compostos orgânicos nas condições normais (Mackay, 1990).
Os líquidos no meio poroso compreendem: 1) água; 2) os solventes orgânicos
completamente miscíveis podendo se misturar à água a qualquer proporção (etanol, acetona)
e 3) os solventes orgânicos parcialmente miscíveis, em que parte pode ser solubilizada na
água e o restante forma uma fase não aquosa (NAPL) (solventes clorados - PCE, TCE..; os
BTEX).
Há três combinações possíveis, conforme ilustra a figura 2.3: 1) água pura; 2) água com
solventes miscíveis em solução; 3) uma fase água e uma fase imiscível de NAPL distinta.
Na presença de duas fases distintas, os solventes completamente miscíveis se dividem entre
a fase aquosa e de NAPL. Nessas condições ter-se-á também traços de NAPL na água e
vice-versa.
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Figura 2.3: Combinação de tipos de solventes (Mackay, 1990).
2.1.3.1 - Propriedades químicas
o
A Pressão de Vapor pi de um líquido orgânico ou sólido é a pressão que exerce o vapor

deste composto puro quando a fase líquida ou sólida está presente. Esta propriedade controla
a concentração do composto na fase gasosa. Como visto anteriormente, pode se derivar da
lei dos gases perfeitos as diversas expressões, permitindo avaliar os parâmetros que
descrevem a concentração em função da pressão. A pressão de vapor varia com a
temperatura, segundo o tipo de composto e a presença de vários outros, nos diferentes
estados, sólidos ou líquidos.
Quando da presença de vários compostos num líquido como a gasolina ou solventes, a
pressão de vapor efetivo de cada componente pi será menor que aquela exercida por um
o
composto puro pi . Para uma solução ideal, a Lei de Raoult indica que a pressão de vapor

pi exercida por um composto i vai depender da sua fração molar xi na mistura.
pi = xi ⋅ pio com

xi =

ni
ntotal

2.24

Considerando as outras fontes de incertezas, a lei de Raoult dá uma boa avaliação da pressão
de vapor dos compostos nas misturas, mesmo nas não ideais.
Mackay (1990) conclui que as áreas contaminadas por misturas complexas de compostos
orgânicos, de baixa pressão de vapor na zona não saturada, não implicam necessariamente
na ausência de líquido orgânico. A recuperação dos compostos orgânicos por ventilação
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forçada será atrasada se líquidos contendo números compostos estiverem presentes
(Mackay, 1990).
o
A solubilidade na água Si dos compostos orgânicos puros é muito variável. Estes são

subdivididos em duas classes segundo a solubilidade na água: os compostos completamente
miscíveis e os parcialmente miscíveis. Dentre os compostos completamente miscíveis temos
solventes polares capazes de criar ligações de hidrogênio, se integrando bem na água. Há
dois tipos de compostos parcialmente miscíveis: os compostos hidrófobos, que são pouco
polarizados e têm uma baixa miscibilidade, e os compostos hidrófabos ionizados, cuja
solubilidade muito variável depende do nível de ionização, o que é fortemente afetado pelo
pH e a forca iônica da solução. A solubilidade pode aumentar ou diminuir com a
temperatura, mas o efeito é desprezível para a água subterrânea.
A solubilidade efetiva Si de um composto i presente numa mistura não é maior que a de um
o
composto puro Si . Pode-se usar uma forma da lei de Raoult para determinar a solubilidade

em função da fração molar xi do composto na mistura.

Si = xi ⋅ Sio

2.25

No caso da solubilidade, o comportamento das misturas tende a se desviar mais do
comportamento de uma solução ideal que para a volatilidade.
2.1.3.2 - Propriedades físicas.
A densidade do líquido reflete a massa molecular do composto. Esta propriedade afeta o
comportamento dos NAPL, principalmente o seu modo de migração em relação à superfície
livre. Os líquidos mais densos que a água penetram sob a superfície livre, enquanto os
líquidos menos densos que água, flutuam. A densidade de vapor de um gás puro pode ser
determinada a partir da sua massa molecular tal como mostrada anteriormente. Para um gás
contendo vários compostos, a densidade efetiva da fase gasosa vai depender da pressão, da
fração de massa e da massa molecular de cada um dos compostos. A viscosidade exerce
uma influência importante na mobilidade dos fluidos orgânicos. A tensão superficial afeta a
capacidade de prender as fases orgânicas a saturação residual no solo.
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2.1.3.3 - Efeitos da composição e da estrutura nas propriedades
A estrutura e a composição dos compostos orgânicos influenciam suas propriedades físicas e
químicas. Uma primeira propriedade importante das moléculas é sua polaridade (Mackay,
1990). Uma ligação covalente entre dois átomos é caracterizada pela divisão de elétrons
entre os núcleos dos átomos. Essas ligações são polares se os núcleos dos átomos não se
dividem em parte iguais, isto é, a eletro-negatividade (tendência em atirar os elétrons) não é
igual. Uma molécula é polar se o centro das cargas negativas não coincide com o das cargas
positivas: a molécula constitui um dipolo. A água é uma molécula polar importante, o que
explica suas propriedades de solvente. Outras ligações possíveis, hidrogênios, Van Der
Waals, entre moléculas são igualmente responsáveis por suas propriedades. A polaridade
das moléculas influencia fortemente sua solubilidade: as moléculas polares sendo
geralmente mais solúveis, a presença de um grupo funcional (O, OH, ou N) devolve uma
molécula polar e normalmente mais solúvel. Assim, moléculas muito similares às dos
hidrocarbonetos, mas possuindo um destes grupamentos funcionais serão muito mais
solúveis que o hidrocarboneto correspondente. O aumento do numero de Cl na estrutura do
grupo funcional anteriormente descrito, por um lado diminui a volatilidade e a solubilidade,
mas por outro, aumenta o peso molecular e a densidade.
Os pontos de fusão e de ebulição dos compostos refletem a força das ligações unindo as
moléculas. Os compostos iônicos formam sólidos e líquidos constituídos de íons muito
fortemente ligados, e possuem, então, pontos de ebulição e fusão muita elevados.
Contrariamente, os compostos não iônicos formam compostos constituídos de moléculas
mais fracamente ligadas e baixas temperaturas são requisitadas para separá-las. O
comprimento das correntes das moléculas orgânicas (sobretudo hidrocarbonetos) influencia
também as propriedades dos compostos. As correntes grandes terão um peso molecular e
uma densidade elevada e tenderão a serem mais viscosas. As macromoléculas (HAP) são
também mais adsorvidas.
2.1.3.4 - O papel das propriedades sobre o comportamento dos compostos orgânicos.
Pode se explicar o comportamento global dos contaminantes em relação às suas
propriedades físico-químicas:
O deslocamento dos compostos orgânicos depende de sua mobilidade. O modo de migração
de um líquido orgânico depende da sua densidade em relação à água. A migração de liquido
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orgânico será maior quando for mais denso que água DNAPL e quando sua viscosidade fora
baixa (figura 2.4). A mobilidade de um composto orgânico depende igualmente da sua
solubilidade e assim da sua capacidade de ser transportado com a água. Se a volatilidade do
composto é grande, ele poderá ser transportado na fase gasosa.
A partição de um composto depende da sua solubilidade na fase aquosa, da sua volatilidade
na fase gasosa e da sua adsorção nos sólidos.
A persistência de um composto no meio ambiente depende da sua adsorção nos sólidos que
o mantém no meio, da sua solubilidade fraca que não permita a eliminação do composto por
simples circulação de água e da sua fraca degradação química ou biológica.

Figura 2.4: Mobilidade relativa de certos DNAPL: a mobilidade é maior quando a densidade
é maior e a viscosidade menor (Pankow e Cherry, 1996; Cohen e Mercer, 1993).
2.1.4 - Partição dos compostos entre as fases gasosa, líquido e sólido.
Um composto orgânico como contaminante num meio reparte-se entre as diferentes fases
presentes em função da sua afinidade com a fase gasosa, a fase aquosa, a fase NAPL e a fase
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sólida. Caso o composto seja emitido nas águas de superfície, uma parte deste contaminante
se encontra na biota. A proporção de composto presente em cada fase e na biota pode ser
avaliada pelo coeficiente de distribuição. Este coeficiente tem definições diferentes para a
partição do composto entre diferentes fases tal como indicado na tabela 2.5. Hounslow
(1995) apresenta uma excelente descrição dos cálculos que permitem avaliar a partição dos
compostos entre diferentes fases na figura 2.5.
Os coeficientes de distribuição são definidos a partir de concentrações relativas. No entanto,
num sistema dado, para determinar a partição de um composto entre as fases a partir de um
coeficiente de distribuição, deve-se considerar também o volume das fases presentes e a
massa total do composto que representa a carga de contaminante (loading) no sistema
(figura 2.5). A seguinte relação faz a ligação entre a carga total (massa total Mt) do
composto no sistema com esses parâmetros:
 V

M t = M 1 + M 2 = M 1 1 + 2 K 
 V1 

2.26

Esta relação é geral e aplica-se tanto à partição de um composto entre as fases NAPL,
aquosa, gasosa ou sólida. A tabela 2.5 resume os coeficientes de distribuição que se aplicam
especificamente à partição entre diferentes fases.
Tabela 2.5: Coeficientes de distribuição entre diferentes fases.
Fases

Coeficiente de distribuição

Ar - Água

Constante de Henry: H

Octanol - Água

Coeficiente de partição octanol/água: Kow

Biota (peixe) - Água

Fator de bioconcentração: BCF

Sólida - Água

Constante de distribuição: Kd

Carbono orgânico - Água Coeficiente de partição carbono orgânico/água: Koc
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Figura 2.5: Partição de um composto i entre duas fases 1 e 2 considerando as concentrações
do composto Ci1 e Ci2 nas fases, o volume das fases V1 e V2 e as massas do composto nas
fases Mi1 e Mi2.
2.1.4.1 - Partição Ar-água :
A ligação entre a concentração de um composto único em solução na água e a ligação no ar
está estabelecida pela lei de Henry, que pode se expressar de maneira geral por:
H ´=

Concentraç ão .do .composto .no .ar
Concentraç ão .do.composto .na .água

2.27

O coeficiente de distribuição é a constante de Henry H (ou KH). A constante de Henry
representa a relação entre a volatilidade e a solubilidade de um composto. A lei de Henry é
válida para compostos pouco solúveis e não eletrolíticos quando a fase gasosa comporta-se
como um gás ideal (Cohen e Mercer, 1993).
O problema de aplicação deste princípio reside nas muitas numerosas definições da
constante de Henry de acordo com as unidades utilizadas para definir as concentrações nas
fases aquosas e gasosas. Há pelo menos cinco tipos de definições e ainda mais variedades de
unidades que consideram que a pressão de vapor em si é expressa por várias unidades
diferentes (atm, mmHg, Pa). Não é sempre evidente identificar a definição de H utilizada na
literatura. É muito importante notar que as duas definições de H adimensionais não são
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numericamente semelhantes. Com efeito, estas duas unidades são ligadas pela relação dos
volumes molar do ar (Vma) e da água (Vmw):

H1 =

mol.composto mol.ar
mol.composto mol.água

H2 =

mol.composto vol.ar
mol.composto vol.agua

vol .ar mol .ar
24 × 10 −3 m 3 / mol
H2 =
=
≈ 1.3 × 10 3
−6
3
vol .agua mol .agua 18 × 10 m / mol

2.28a

2.28b

O volume molar do ar tem sido avaliado previamente à 20°C e 1 atm (101.3 kPa) e o seu
valor varia mais com a pressão e a temperatura que o volume molar da água. Constata-se,
por conseguinte, que há três ordens de grandeza entre os valores numéricos de H para as
duas definições de H adimensionais e a diferença é ainda maior com outras definições.
Portanto, é necessário ter atenção específica às unidades deste parâmetro.
Graças às relações que descrevem a composição dos sistemas a fases mistas, pode-se
estabelecer para as unidades mais correntes a relação entre solubilidade S (mg/L), a
volatilidade expressa pela pressão de vapor p (mmHg), e pela constante de Henry H. A
solubilidade e a pressão de vapor são, respectivamente, a concentração à saturação e à
pressão de vapor que satura quando um composto puro pouco solúvel está presente em
quantidade suficiente para formar uma fase livre (NAPL). É necessário recordar que a lei de
Raoult estabelece que estes dois parâmetros sejam reduzidos se estão na presença de uma
mistura de compostos.
Parte-se da definição da constante de Henry H como relação dos conteúdos molares
(concentrações) do composto no ar, Ca (mol/L), e na água, Cw (mol/L):

H =

Ca
Cw

2.29

Agora, faz-se a relação entre estas concentrações e a solubilidade seguidamente a pressão de
vapor (ver equação 2.10 para a relação entre o conteúdo molar e a pressão de vapor):

Ca =

p ( mm .Hg )
1atm
⋅
RT '
760 mm .Hg

2.30a
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Cw =

S
1g
⋅
m 1000 mg

2.30b

Onde R é a constante dos gases para unidades compatíveis (0.082054 L.atm/K-mol), m é a
massa molecular em unidades correntes de g/mol e T´ é a temperatura absoluta Kelvin.
Obtém-se por último a relação seguinte entre H, p e S:

H=

Ca
1000
m p
=
⋅ ⋅
C w 0,082 ⋅ 760 T ' S

2.31

Para valores dados de temperatura e de massa molecular, pode-se representar esta relação
graficamente como na figura 2.6. Dado que a constante de Henry representa uma relação, o
seu valor relativo não indica se um composto é muito solúvel ou muito volátil. A figura 2.5
mostra que uma pressão de vapor elevada não é necessariamente relacionada a um forte
valorda constante de Henry. Em contrapartida, para uma pressão de vapor elevada com um
composto pouco solúvel, tem-se um valor elevado da constante de Henry.

Figura 2.6 Pressão de vapor, solubilidade e constante de Henry (Hounslow, 1995)
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A relação precedente e a figura 2.6 são aplicáveis apenas a um composto dado de massa
molecular m. Pode-se generalizar a representação precedente utilizando definições
diferentes dos parâmetros p, S e H: com a pressão de vapor p em atm, a solubilidade S em
mol/m3 e a constante de Henry H em atm.m3/mol, tem-se a seguinte relação, sendo possível
representar as propriedades de vários compostos ao mesmo tempo, conforme a figura 2.7,
que mostra as propriedades de vários compostos que constituem o DNAPLs (Cohen et
Mercer, 1993):

H =

 atm ⋅ m 3 
p ( atm )
[
]
=


S ( mol / m 3 )  mol 

2.32

Figura 2.7: Pressão de vapor, solubilidade e constante de Henry de compostos formando
DNAPLs (Cohen et Mercer, 1993)
Hounslow (1996) destaca que a constante de Henry dos contaminantes permite prever a
eficácia da eliminação dos compostos dissolvidos na água por ventilação forçada na zona
não saturada na ausência de uma fase livre orgânica. Isto É porque H reflete o equilíbrio
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entre as concentrações na água e o ar, por conseguinte a facilidade relativa da transferência
de um composto da fase aquosa à fase gasosa. Assim, as propriedades "diazinon" e do
cloreto de metileno dado como exemplo precedente indicam o qual destes dois
contaminantes é eliminado o mais eficazmente da água subterrânea por ventilação forçada.
O composto com uma constante de Henry muito mais elevada (cloreto de metileno) terá
uma concentração muito mais forte na fase gasosa (ar) para uma mesma concentração
dissolvida na fase líquida (água). Este composto será, por conseguinte mais fácil de extrair
da água de maneira indireta, circulando o ar que não contem este composto ao contacto com
a água que contem este composto dissolvido.
Este exemplo demonstra bem a importância de encher os tubos de ensaios de água ate o
transbordo quando na presença de compostos voláteis dissolvidos na água é suspeitada.
Se não, uma parte importante da massa dissolvida pode ser volatilizada no ar do tubo e levar
a uma subestimação da concentração do composto volátil na água.
2.1.4.2 - Partição líquida - líquido
Quando duas fases líquidas, uma aquosa e o outro NAPL, estão presentes no meio poroso,
há uma partição dos compostos orgânicos entre estas duas fases. Como mencionado
previamente, a quantidade de um composto solubilizada na fase aquosa depende da sua
concentração na fase NAPL de acordo com a lei de Raoult (relação 2.24). Fala-se então da
solubilidade efetivo Sie (mg/L) do composto i na água. Esta depende da solubilidade do
composto puro Si (mg/L) e da sua fração molar xi na fase NAPL:

Sie = xi Si

2.33

O coeficiente de partição do composto entre o NAPL e a água KNAPL é a razão da fração
molar do composto no NAPL (CNAPL =x,) sobre a concentração na água (Cw= Sie):

K NAPL =

C NAPL xi
1
= e =
Cw
Si
Si

2.34

A tendência de um composto encontrar-se numa fase líquido ou orgânica é indicada pelo
coeficiente de partição octanol-água Kow, ou seja a razão da concentração do composto no
octanol C0 em relação à sua concentração na água CH:
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K ow =

Co
Cw

2.35

Dados para este coeficiente estão disponíveis para vários compostos. O valor do Kow não dá
diretamente o coeficiente de partição de interesse para os sistemas estudados. Em
contrapartida, existem numerosas correlações do Kow e de coeficientes de partição, sejam o
fator de bioconcentração BCF (bioconcentration factor) que define a partição entre a água e
a biota (os peixes) e a constante de distribuição Kd ligada à partição entre a água e os
sólidos.
2 – 1 – 4 – 3 - Partição com os sólidos
A constante de distribuição Kd representa a afinidade relativa de um composto para a água
em relação aos sólidos:

Cs = Kd Cw

2.36

As unidades do Kd dependem das utilizadas para as concentrações. Geralmente, a
concentração dos compostos sobre os sólidos Cs é expressa em miligrama de composto
adsorvido sobre um quilograma de sólidos (mg/kg). Do mesmo modo, a concentração do
composto na fase aquosa Cw é indicada pela massa de composto em miligrama por volume
de 1 litro de água (mg/L). O Kd possui por conseguinte como unidade ml de água por g de
sólidos (mL/g):

Kd =

Cs
[=] [mg / kg ] [=][L / kg ].ou.[mL / g ]
Cw
mg / L

2.37

Ensaios globais (batch tests) servem para determinar o Kd. Durante estes ensaios, uma
amostra de solo de massa Ms (Kg) é colocada em contacto com um volume de água V de
(L) que contem certa concentração inicial Cwi (mg/L) de um composto. Após equilíbrio das
massas do composto entre a fase aquosa e a fase sólida, a concentração do composto na
água Cw (mg/L) é determinada de novo. Este processo é repetido para concentrações iniciais
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diferentes do composto na fase aquosa. A concentração sobre os sólidos é determinada pela
relação seguinte:

Cs =

(C wi − Cw ) ⋅ V [mg / L ⋅ L]
[=]
[mg / kg]
Ms
[kg]

2.38

Figure 2.8: Determinação do Kd
O Kd representa assim a inclinação da reta que dá a relação entre as concentrações sobre os
sólidos em relação às concentrações na água (figura 2.8). Tal relação é chamada de Isotermo
de adsorção porque é determinada a uma temperatura constante dada. Este coeficiente
representa um comportamento de adsorção linear dos compostos em função da concentração
na água. O Kd implica igualmente que a dessorção segue a mesma relação que a adsorção.
Tal comportamento é normalmente válido apenas a fracas concentrações, o que é
freqüentemente o caso para os compostos orgânicos muito pouco solúveis na água.
As concentrações do composto nas duas fases são definidas diferentemente dos líquidos. A
concentração nos sólidos Cs é definida em relação à massa de solo (mg composto/kg solo,
ou µg/g) antes que em relação ao volume de solo. É necessário, por conseguinte, utilizar a
densidade global seca do solo ρb (kg/m3) para avaliar a partição do composto no sistema e
fazer a relação entre a carga total e o coeficiente de partição em função das propriedades do
sistema:
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 V

M i = M w + M s = M w 1 + s ρ b K d 
 Vw


2.39

onde Mt (Kg) é a carga total (loading) no sistema definido como anteriormente (ver 2.1.4)
que é repartida entre a massa na água Mw (Kg) e a massa no solo Ms (Kg) em função dos
volumes respectivos de água Vw (m3) e de solo V, (m3) e da constante de distribuição do
composto Kd.

K oc =

Coc K d
=
Cw
f oc

2.40

A porção dos sólidos que influencia mais a adsorção dos compostos orgânicos nos solos é a
fração de carbono orgânica foc. Pode-se, portanto definir a relação seguinte entre a constante
de distribuição e coeficiente de partição carbono orgânico - água Koc (mL/g):
O Kd ou o Koc raramente são determinados diretamente pela medida em laboratório dos
isotermos de adsorção. A relação seguinte permite determinar o Koc a partir da solubilidade
S (mg/L) de um composto (Kenaga et Goring, 1980):

logKoc = −0,55⋅ logS + 3,64

2.41

Para os compostos orgânicos muito pouco solúveis, é difícil obter valores da solubilidade.
Em contrapartida, a afinidade relativa destes compostos para a água em relação às fases
orgânicas é indicada pelo Kow como define a relação 2.32. A relação seguinte
freqüentemente é utilizada para considerar um valor do Koc a partir do Kow (Karickhoff et al,
1979).

logKoc = logKow − 0,21

2.42

Em resumo, para determinar o Kd de um composto orgânico para um solo dado, é necessário
1) determinar a fração de carbono orgânica no solo foc, 2) obter o valor do Kaw do composto,
3) considerar o Koc a partir da relação 2.35, e, finalmente, 4) calcular o Kd a partir do Koc e
foc com a relação 2.37.
Os compostos adsorvidos são transportados em solução na água a uma velocidade média
inferior à da água. Isto é causado pela residência temporária destes compostos sobre sólidos
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imóveis durante o seu transporte em solução. Define-se o fator de atraso R como a razão da
velocidade média da água Vw sobre a velocidade média do composto Vc:

R=

vw
ρ
= 1+ b ⋅ Kd
vc
n

2.43

O fator de atraso R então ligada ao Kd bem como a porosidade n e a massa específica seca
do solo ρb.
2.1.5 - Aplicação dos princípios de partição
2.1.5.1 - Partição dos contaminantes num ecossistema
O comportamento dos compostos orgânicos que constituem os contaminantes num sistema
pode ser extremamente diferente. Estes compostos reencontrarão-se de maneiras
preferenciais em uma das fases em presença (ar, NAPL, água, solo, biota). A figura 2.9
mostra um caso conceptual de ecossistema possuidor das fases aquosas, gasosas e sólidas.

Figura 2.9: Distribuição de compostos orgânicos num ecossistema (Hounslow, 1995)
Para as condições deste sistema, o diagrama ternário da figura 2.9 mostra a proporção de
diferentes compostos que se reencontraria nas fases presentes. Este diagrama mostra que
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caso se procura um composto na fase errada, por exemplo, na água enquanto que está
unicamente nos solos ou no ar, pode enganar-se sobre a sua presença no ecossistema.
2.1.5.2 - Reconhecimento da presença de uma fase orgânica nos solos contaminados
As análises de solos dão apenas as concentrações totais dos compostos e não indicam a
forma sob a qual estes estão presentes. Não é possível dizer diretamente a partir de uma
análise se o composto presente é adsorvido nos sólidos, em solução na água ou sob forma de
fase orgânica distinta (um NAPL). Dado que a forma do composto tem importantes
implicações sobre o comportamento, a mobilidade e os processos de reabilitação são
imperativos determinar a forma sob a qual se reencontram.
Feenstra et al. (1991) propuseram um método que permite determinar se um solo
contaminado contém uma fase imiscível orgânica distinta da água, um NAPL, a partir das
análises das concentrações dos compostos nos solos. Encontra-se igualmente uma descrição
deste método em Pankow e Cherry (1996) e em Cohen e Mercer (1993) do qual seguimos o
modo de apresentação. As etapas deste método são as seguintes:

 Cálculo da solubilidade efetiva Se do composto orgânico a partir da relação 2.24;
1) Determinação do Koc através de compilações se um valor estiver disponível, se não, pela
relação com o Kow (relação 2.35);
2) Determinação da fração de carbono orgânica foc no solo a partir de análises químicas. Os
valores normais situam-se entre 0.03 e 0.00017;
3) Determinar ou estimar a massa específica aparente ρb do solo (tipicamente entre 1.0 e 2.1
g/mL) e o teor de água do solo ww;
4) Determinar o Kd do composto entre a água e os sólidos a partir da relação 2.37;
5) Calcular a concentração teórica do composto orgânico na água a partir da concentração
total no solo Ct supondo que não há NAPL no solo:
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Cw =

Ct ⋅ ρ b
K d ⋅ ρb + θ w

2.44

6) Comparar a concentração teórica Cw com a solubilidade efetiva, se estimada na etapa 1.
Se Cw > Se, isto sugere a presença possível de fase NAPL. Se Cw < Se, isto sugere a
ausência de uma fase NAPL.

 Remoção preferencial dos compostos orgânicos durante a reabilitação
A maioria dos métodos provada de reabilitação in-situ dos solos contaminados é alternativa
do bombeamento e tratamento (pump-and-treat). O seu princípio básico é a transferência do
contaminante num líquido (líquido ou gases) que é circulado através do volume de solo
contaminado e seguidamente tratado. No caso do bombeamento e tratamento convencional
que é aplicável à zona saturada, a descontaminação implica a solubilização dos
contaminantes na água. Quando é a zona não saturada que é restaurada, como para a
ventilação forçada (soil venting), a descontaminação faz-se graças à volatilização dos
contaminantes no ar.
Dado que a maioria do NAPLs é constituída de uma mistura dos vários compostos
orgânicos, a transferência de cada um destes compostos é controlada pela lei de Raoult.
Cada composto tem, portanto, solubilidade e uma pressão de vapor efetiva distinta dos
outros compostos. Assim, quando o líquido de descontaminação é posto em contato com o
NAPL, este líquido não recupera os compostos em proporções iguais. Há uma retirada
preferencial dos compostos cujas solubilidades ou pressão de vapor efetiva são as mais
elevadas.
A taxa de retirada dos compostos não é constante no tempo. Com efeito, a retirada
preferencial de certos compostos resulta numa diminuição da sua proporção no NAPL
residual. Isto provoca uma redução da sua solubilidade ou a sua pressão de vapor efetiva e
conseqüentemente sua capacidade de transferir-se no líquido de reabilitação. A
concentração relativa dos compostos presentes no NAPL residual, bem como o líquido de
reabilitação, por conseguinte, evoluem no tempo à medida que a reabilitação progride e que
a massa de NAPL residual diminui. Os compostos menos solúveis ou os menos voláteis têm
tendência a acumular-se progressivamente no NAPL residuais. A reabilitação, com efeito,
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freqüentemente é parada antes que toda a massa de NAPL residual seja retirada por
bombeamento e tratamento. Esta parada faz-se quando a concentração dos compostos no
líquido de reabilitação torna-se desprezível e não representa mais um risco ambiental
significativo. Este limiar geralmente é determinado quer em função dos critérios de
potabilidade, quer em função da análise do risco para a saúde ou para o ambiente. Os
compostos no NAPL residuais podem freqüentemente estar sujeitos a uma biodegradação,
às vezes chamada alívio natural, que assegura o desaparecimento em longo prazo.

Figura 2.10: Concentrações medidas (pontos) e previstas (linhas) em função da razão Q
entre o volume inicial de contaminantes e o volume de água circulado (Mackay et al, 1991)
A figura 2.10 mostra que as concentrações preditas a partir do princípio da solubilidade
efetiva concordam bem com os valores observados experimentalmente (Mackay et al,
1991). Estes resultados, contudo, são obtidos para líquidos postos diretamente em contato.
Em meios porosos, a suposição freqüentemente é feita para que haja equilíbrio local e as
concentrações na água sejam iguais às solubilidades efetivas. Estas condições são mais
fáceis de encontrar quando há escoamento da água subterrânea nas condições naturais, ou
seja, sem bombeamento. Com efeito, quando há bombeamento, a velocidade de circulação
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da água subterrânea é mais rápida e as possibilidades de atingir o equilíbrio das
concentrações são piores. Quando o processo de solubilização é limitado pela velocidade de
transferência entre o NAPL e a água (ou o ar), utiliza-se freqüentemente uma fórmula
simples que implica uma cinética de primeira ordem para representar o processo de
transferência:

J n = Kn ⋅ (Sen − Cn )

2.45

em que Jn é a taxa de transferência do composto n por unidade de volume de material
(kg/s·m 3); Kn é o coeficiente de transferência (S-1); Sen é a solubilidade efetiva do
composto na água e Cn é a concentração do composto na água. O coeficiente de
transferência Kn depende, dentre outros fatores, da saturação em NAPL, da porosidade e da
velocidade de circulação da água.
2.2 - Escoamento e difusão dos gases em meios porosos
O escoamento multifásico nos meios porosos trata de questões ligadas ao deslocamento
simultâneo de líquidos imiscíveis nos meios porosos. Neste capítulo, descrevem unicamente
os processos ligados à transferência dos componentes presentes na fase gasosa dos sistemas
multifásicos, quer por advecção (escoamento) ou difusão molecular gasosa. Estas
transferências produzem-se na zona não saturada dos solos, sob o efeito de processos
naturais ou após ações humanas, como durante a reabilitação por ventilação forçada. Para
simplificar o problema, supõe-se neste capítulo que as fases líquidas são as saturações
residuais e imóveis ou que o seu escoamento é fraco e não influencia a transferência dos
gases por advecção ou difusão.
2.2.1 - Carga pneumática para o escoamento dos gases em meios porosos
Da mesma maneira que para o escoamento de NAPL, o interesse para o escoamento dos
gases em hidrogeologia decorre principalmente nas problemáticas ambientais. O
escoamento de NAPL é, na verdade, um problema multifásico, e será abordado neste estudo.
Em vários casos, o escoamento dos gases pode antes ser considerado como um escoamento
saturado; com efeito, será produzido na zona não saturada, onde os outros líquidos presentes
(a água e os NAPL) ou são à saturação residual, ou tem migração bastante lenta para baixo.
O problema do escoamento dos gases na zona não saturada pode, por isso, “ser
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desacoplado” geralmente de outros líquidos presentes. Além de apresentar um interesse
prático no âmbito de métodos de reabilitação, principalmente a ventilação forçada, a
discussão acerca do escoamento dos gases é propícia para generalizar e aprofundar as
noções de escoamento em meios porosos.
O escoamento dos gases pode ser tratado de várias maneiras. Com efeito, várias
simplificações são possíveis para a representação do potencial como para as equações
diferenciais do escoamento dos gases. Contudo, estas simplificações são aplicáveis gerais e
não são justificadas apenas por certas restrições. É mais importante reconhecer estas
restrições que a maioria dos autores não costuma mencionar de modo explícito. Esta seção
terá por objetivo racionalizar o tratamento do escoamento dos gases para permitir uma
aplicação fundada sobre princípios sólidos. Este assunto, infelizmente, não é objeto de um
tratamento completo numa perspectiva de aplicação às problemáticas ambientais em
nenhum manual. As fontes principais empregadas para esta seção são Dake (1978), Johnson
et al (1990a e 1990b), Massman et al. (1989, 1992 e 1994), Shan et al (1992), e Charbeneau
(2000).
2.2.1.1- Densidade e viscosidade dos gases
Apresentaram-se, no capítulo precedente, as relações que permitem caracterizar a
composição dos gases bem como calcular a sua densidade. Estas relações são válidas se os
gases comportam-se como gases perfeitos. A figura 2.11 mostra que o campo de
temperatura e de pressão dentro do qual os gases comportam-se como gases perfeitos é
bastante vasto. Para o conjunto das aplicações ambientais, a suposição do comportamento
dos gases como gás perfeito é, por conseguinte, válida.
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Figura 2.11: Campo de pressão e temperatura do comportamento de gases ideais (Nastev,
1998, apud Irvine e Liley, 1984)
O tipo de gás que mais interessa é o ar que se encontra na zona não saturada dos solos.
Luckner e Schestakow (1991) mencionam que a composição do ar no solo pode diferir da
composição atmosférica normal. Este desvio é, no entanto, sobretudo limitado à zona
superficial dos solos que é biologicamente ativa. Na zona não saturada, a composição do ar
pode ser suposta em geral bastante semelhante à atmosférica, o que permite considerar que
as propriedades físicas da fase são as mesmas que as do ar atmosférico. Luckner e
Schestakow (1991) sublinham igualmente que o ar do solo pode ser considerado saturado
em vapor de água devido à presença de água residual nos solos e dos tempos de contato
muito longos que permitem atingir a pressão de saturação em vapor de água no ar do solo. A
figura 2.12 ilustra a mudança das proporções de ar e água na fase gasosa em função da
temperatura. Dado que a pressão de vapor da água aumenta com a temperatura, a sua
proporção na fase gasosa (pressão parcial) aumentará em detrimento da proporção de ar
seco. As propriedades físicas e químicas do ar do solo em questão são as do ar saturado em
vapor de água. As relações que serviram para derivar estas propriedades foram apresentadas
nos itens anteriores.
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Figura 2.12: Pressões parciais do ar e o vapor de água em função da temperatura no ar
saturado em vapor de água (Nastev, 1998)

Quando compostos gasosos são misturados, como o ar seco e o vapor de água, deve-se
determinar as propriedades da mistura. No caso da densidade, o efeito da mistura é bastante
simples de calcular, dado que as densidades parciais são simplesmente aditivas (ítens
anteriores). Em contrapartida, a viscosidade de uma mistura de compostos é mais complexa
de se calcular. BIRD et al (1960) dão a relação seguinte, que permite calcular a viscosidade
de uma mistura de compostos:

x gi µ i

3

µg = ∑
i =1

2.46
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∑x Φ
i
g

ij

j =1


1 +
Φ ij =

mi  
8 1 + j  
 m 
1

m j 
4
+
µ gj
mi 


2

µ gi

2.47
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Em que µg (Pa ·s) é a viscosidade da mistura de gases, xgi é a fração molar do composto i; µi
(Pa ·s) é a viscosidade do composto i, e mi (g/mol) é a massa molar do composto i.

Se um mesmo gás de composição constante sofre apenas uma mudança de temperatura, a
viscosidade µ(T) (Pa·s) a uma temperatura de interesse T (ºC) poderá ser determinada a
partir de um valor conhecido de viscosidade µ(To) a uma certa temperatura de referência To,
usando-se a seguinte relação (BIRD et al, 1960):

µ (T ) = µ (T0 ) ⋅

(T + 273 ,15 )
(T0 + 273 ,15 )

2.48

É necessário muita cautela antes de aplicar esta última relação ao ar do solo. Com efeito, a
viscosidade é afetada pela presença de vapor de água da qual a quantidade depende também
da temperatura.
De maneira prática, a um sítio contaminado por uma fase volátil, pode-se geralmente supor
que a viscosidade é semelhante a do ar saturado em vapor de água. Em contrapartida, dado
que este parâmetro é mais simples de calcular, pode-se avaliar a massa específica da mistura
de compostos gasosa a partir da concentração em compostos volátil, se estes valores estão
disponíveis. Nastev (1998) apresenta uma excelente discussão da avaliação das propriedades
termo-físicas das misturas de compostos em fase gasosa.
2.2.1.2 - Carga e potencial pneumáticos dos gases perfeitos
Quando se define a carga h (m) ou o potencial (Φ) (m2/s2) de escoamento de um gás em vez
de um líquido, usa-se pneumático no lugar de hidráulica. Para um líquido compressível,
como um gás, a definição do potencial deve ter em conta a mudança de densidade ρ(p)
(kg/m3) em função da variação da pressão p (Pa.) exercida sobre o líquido. No caso da carga
pneumática h, tem-se:
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1
h=z+
g

p

dp

∫ ρ ( p)

2.49

p0

Sendo z (m) a elevação da unidade de volume considerada em relação a um nível de
referência Zo arbitrário, e g (9.81 m/s2) a aceleração gravitacional. A mudança de elevação
acompanha a passagem da pressão de referência po (Pa) a uma outra pressão do gás p à
elevação z.
A equação de estado de um gás perfeito dá a relação entre a densidade e a pressão: pm

ρ ( p) =

pm
RT '

2.50

Em que m (kg/mol) é a massa molar do gás, R (8.314 Pa ·m3/mol-K) é a constante universal
dos gases e T´ (K) é a temperatura absoluta. Quando esta equação de estado é introduzida na
definição da carga h, obtém-se a expressão seguinte:

p

h=z+

RT ' dp
gm p∫0 p

2.51

A solução desta expressão dá a carga pneumática h (m) de um gás perfeito:

h=z+

RT '
p
⋅ ln
gm
p0

2.52

Do mesmo modo, o potencial pneumático (Φ) (m2/s2) de um gás perfeito exprime-se pela
relação:
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φ = gz +

RT '
p
⋅ ln
m
p0

2.53

Com estas expressões da carga e do potencial, podem-se definir igualmente expressões para
a gradiente da carga e do potencial. A gradiente da carga pneumática ∇h é definida pela
expressão seguinte de dh/dl para o escoamento, numa dimensão de acordo com a direção de
escoamento l:

 p dp  dz 1 RT ' 1 dp
dh dz RT ' 1
=
+
⋅ ⋅ dp  ∫  =
+ ⋅
⋅ ⋅
dl dl gm dl
 p0 p  dl g m p dl

2.54

A gradiente da carga pneumática dh/dl(m/m), por conseguinte, é expressa da seguinte
maneira:

dh dz
1 dp d 
p 

=
+
⋅
=  z +
dl dl gρ dl dl 
gρ 

2.55

Do mesmo modo, o gradiente do potencial pneumático dφ/dl (m/s2) é:
dφ
dz 1 dp d 
p
= g⋅ + ⋅
=  gz + 
dl
dl ρ dl dl 
ρ

2.56

Pode-se também utilizar o gradiente do potencial em: psi, dψ/dl Pa/m):

dψ
d
= ( ρgz + p )
dl
dl

2.57
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Constata-se que as expressões do gradiente são exatamente as mesmas para um gás e para
um líquido (Dake, 1978). A compressibilidade do líquido não afeta, portanto, a forma das
expressões dos gradientes da carga e do potencial.
A expressão do gradiente do potencial ψ, dψ/dl, permite ilustrar mais facilmente as duas
componentes de elevação e pressão do potencial e discutir a sua importância relativa.
Considera-se, primeiro, um sistema de escoamento horizontal numa dimensão de acordo
com o eixo x, no qual a elevação é constante. Se a composição do gás é constante, por
conseguinte, a sua densidade é fixa, a gradiente do potencial ψ à forma seguinte e depende
apenas da pressão do gás:
dψ dp
=
dx dx

2.58

Considerem agora um sistema vertical, orientado de acordo com o eixo z. Neste caso, a
gradiente do potencial ψ, dψ/dz, exprime-se da maneira seguinte:

dψ
dρz dp
dz  dp
 dρ
 dρ
 dp
= g⋅
+
= g ⋅ ⋅ z + ⋅ ρ +
= g ⋅ ⋅ z ⋅ ρ +
dz
dz dz
dz  dz
 dz
 dz
 dz

2.59

Na expressão 2.59, o único termo indeterminado é a gradiente de densidade com a elevação
dρ/dz. Esta gradiente pode ser derivada da definição da carga pneumática. Com efeito, numa
coluna estática de gases, não há mudança da carga, ∆h=O, como mostra a relação seguinte:

∆h = ∆z +

RT '
p
⋅ ln
=0
gm
p0

2.60

Desta expressão, obtém-se a relação entre a pressão P e a elevação z numa coluna estática
de um gás perfeito:

ln

∆zgm
p
=−
p0
RT '

2.61
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Donde se tem:

p = p0 e − ∆zgm / RT '

2.62

Dado que a equação de estado de um gás perfeito resulta numa relação entre a densidade e a
pressão, é possível definir do seguinte modo a gradiente vertical de densidade de um gás
perfeito numa coluna estática:
dρ
m dp ( z )
=
⋅
dz RT ' dz

2.63

Introduzindo na expressão precedente a relação entre a pressão e a elevação, pode-se
mostrar que o gradiente vertical de densidade é expresso por:

dρ
m
=
⋅ ρ 0 g ⋅ e − ∆ zgm / RT
dz
RT '

2.64

Pode-se comparar esta última relação com a que se obteria para um líquido não
compressível. Em tal caso, se desprezada a compressibilidade para um gás perfeito, o
gradiente vertical de densidade exprime-se:
dρ
m dp ( z )
m d ( ρgz )
m
=−
⋅
=−
⋅
=−
⋅ gρ
dz
RT ' dz
RT '
dz
RT '

2.65

As duas expressões precedentes diferem apenas pelo termo exponencial que, em vários
casos, pode ser desprezado. No caso do ar a 20°C e de pressão atmosférica, o gradiente
vertical da densidade tem o valor seguinte:
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3
dρ
0,029
−1⋅9,81⋅0, 029 / 8,314⋅298,15
−4
− 4 kg / m
=
⋅e
= 1,4 × 10 ⋅ 1,0001167 = 1,4 × 10
dz 8,314 ⋅ 293,15
m

2.66

Dado que a densidade do ar nestas condições é de 1,2 kg/m3, a variação da densidade é, por
conseguinte, cerca de apenas de 0,0117% por metro ou de 1,17% por 100 metros. Em várias
situações, esta variação poderá então ser negligenciada.
Pode-se agora retornar à avaliação do gradiente vertical da componente de elevação do
potencial ψ, dado que uma expressão está disponível para a avaliação do gradiente vertical
de densidade dρ/dz. Utiliza-se, novamente o caso do ar a 20°C e de pressão atmosférica para
considerar o gradiente vertical da componente de elevação do potencial ψ.

dρgz
 dρ

= g ⋅  ⋅ z + ρ  = 9,81⋅ 1,4 × 10−4 ⋅ 1 + 1,2 = 11,77Pa / m
dz
 dz


(

)

2.67

Por este cálculo, constata-se que o gradiente vertical de densidade dρ/dz é muito pequeno e
influencia pouco o cálculo do gradiente vertical da componente de elevação. Assim, esta
demonstração confirma que a compressibilidade não influencia significativamente o
gradiente como se tem indicado previamente. Sempre que a composição não é for variável,
pode-se utilizar a expressão seguinte para avaliar o gradiente vertical da componente de
elevação do potencial ψ:

dρgz
≈ g⋅ρ
dz

2.68

No caso específico do ar, o valor do gradiente vertical da componente de elevação é muito
pequeno, cerca de 12 Pa/m. Assim, sempre que fortes gradientes de pressão são impostos
num sistema dado, como quando há bombeamento ou injeção de ar via poços, a componente
de elevação do gradiente do potencial 'P poderá, portanto, ser desprezada, e a expressão do
gradiente será simplificada do seguinte modo:
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dψ dp
≈
dl
dl

2.69

Embora freqüentemente válida, a expressão precedente não é sempre aplicável. Em certos
casos, o gradiente da componente de elevação de um gás desempenha um papel importante:
por exemplo, se a zona não saturada de um sítio é contaminada por um NAPL, os compostos
voláteis do NAPL passam à fase gasosa. A fase gasosa assim contaminada terá então uma
densidade que possa ser significativamente diferente da densidade do ar. A densidade será
inferior à do ar se os compostos volatilizados têm uma massa molecular menor que a do ar,
como nos compostos voláteis da gasolina. Em contrapartida, se a massa molecular dos
compostos volatilizados é maior que a do ar, a fase gasosa contaminada será mais densa que
o ar, como ocorre quando solventes clorados contaminam um aqüífero.

Em tal caso de contaminação de uma zona não saturada por um NAPL, não há mudanças
importantes da pressão, exceto as induzidas pelas variações de pressão barométrica. Assim,
encontra-se na situação oposta à descrita previamente: não há gradientes de pressão
significativos, mas sim os gradientes de densidade e, por conseguinte, os gradientes na
componente de elevação do potencial. Se a diferença de densidade da fase gasosa
contaminada em relação ao ar é suficientemente importante, a coluna de gases pode pôr-se
em movimento. Este movimento se fará em direção à superfície do solo para a
contaminação por compostos leves, enquanto os gases migrarão para a superfície do lençol
no caso de uma contaminação por compostos pesados. Este movimento conectivo dos
contaminantes em fase gasosa pode revelar-se muito mais eficaz que a difusão para
transportar os contaminantes a uma distância considerável do lugar da contaminação. Os
mecanismos responsáveis desta migração foram estudados, designadamente, por Falta et
al.(1989) como também por Mendoza e Frind (1990).
Em resumo, quando o problema de escoamento de um gás num meio poroso implica
gradientes de pressão importantes, como durante o bombeamento ou a injeção por poços, o
potencial pneumático pode ser reduzido unicamente à componente de pressão. Em
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contrapartida quando a densidade do gás é variável, quer por uma mudança de composição
ou de temperatura, as duas componentes do potencial são importantes, e a componente de
elevação pode até mesmo dominar em relação à componente de pressão. Dado que a maioria
das soluções analíticas ou os modelos numéricos utilizam uma forma simplificada do
potencial para representar o escoamento dos gases, é necessário avaliar se estas
simplificações são também válidas para o problema considerado antes de utilizá-las.

2.2.2 - Lei de Darcy e de escoamento dos gases em meios porosos
2.2.2.1 - Lei de Darcy aplicada ao escoamento dos gases
A forma generalizada da lei Darcy deve ser utilizada para descrever o escoamento dos
gases. A seção precedente permitiu demonstrar que o gradiente do potencial tem a mesma
forma para gases e para líquidos. A forma da equação utilizada para a lei Darcy depende,
portanto, unicamente da definição do potencial empregada (h, φ ou ψ), e não pelo fato de ser
um fluído compressível como um gás que é considerado.

Com a carga pneumática h (M), a forma da lei de Darcy pode ser derivada do seguinte modo
para o escoamento numa dimensão na direção l:

q = − Ki = −

kρg dh
kρ g d 
p 

⋅
=−
⋅  z +
µ dl
µ dl 
ρg 

2.70

A partir da relação precedente, a lei de Darcy pode ser expressa também pelo potencial
pneumático φ (m2/s2):

q=−

kg dφ
kg d 
p
⋅
= − ⋅  zρ + 
µ dl
µ dl 
g

2.71

Do mesmo modo, para o potencial pneumático ψ(Pa), tem-se:
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q=−

k dψ
k d
⋅
= − ⋅ ( zg ρ + p )
dl
µ dl

2.72

µ

Para as situações em que a componente de elevação pode ser negligenciada, as expressões
precedentes do potencial conservam apenas o termo de pressão. Por exemplo, no último
caso que utiliza o potencial pneumático ψ, tem-se:

q=−

k dψ
k dp
⋅
≈− ⋅
dl
µ dl

2.73

µ

As expressões precedentes da lei de Darcy permitem o cálculo de um fluxo volumétrico de
gases q (m3/m2·s ou m/s). A vazão volumétrica é prática para os líquidos que são pouco
compressíveis. Em contrapartida, no caso dos gases, a quantidade de matéria considerada é
má caracterizada pelos não é própria para volumes. Com efeito, a quantidade de matéria
contida num volume dado de gases depende fortemente da pressão e da temperatura do gás
neste volume. A precisão é preferível nos fluxos de gases, seja em termos de fluxos de
massa F (kg/m2·s) ou de fluxos moleculares J (mol/m2·s). As relações seguintes permitem a
conversão do fluxo volumétrico para um gás perfeito:

F = q⋅ρ = q⋅

pm  kg 
[=]
RT '  m 2 ⋅ s 

2.74

p

[=] mol
2
RT '  m ⋅ s 

2.75

E

J = q⋅

ρ
m

= q⋅

As expressões precedentes são válidas para o conjunto da fase gasosa. Se interessar-se a um
composto específico i da fase gasosa, os fluxos de massa Fi e molecular Ji deste composto
são obtidos considerando a fração molar xi do composto na fase gasosa (idêntico à fração
volumétrica):
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Fi = q ⋅ ρ i = q ⋅

pm i x i
RT '

2.76

pxi
RT '

2.77

E:

Ji = q ⋅

ρi
mi

= q⋅

2.2.2.2 - Equações do escoamento dos gases em meios porosos
Uma resolução analítica ou numérica dos problemas de escoamento dos gases necessita da
resolução das derivadas das equações diferenciais que os representam. A derivação das
equações diferenciais implica a integração das equações que representam a conservação da
massa com uma lei de comportamento. Consideramos um sistema não saturado do qual a
porosidade saturada pelos gases é n (represente a porosidade de drenagem nd se a água está
presente à saturação residual). A massa de gases armazenada será, deste modo, igual à nρ
enquanto o fluxo de massa será expresso ρq. A equação de conservação da massa implica
que a divergência do fluxo de massa é igual à mudança de armazenamento com o tempo, se
não há fonte de gases no sistema:

− ∇(ρq ) =

∂ (nρ )
∂t

2.78

O termo de armazenamento pode ser explicitado segundo a equação 2.79, caso supõe-se que
o meio poroso é incompressível, ou seja, que a porosidade permanece constante:

∂ (nρ ) n∂ρ ρ∂n n∂ρ
=
+
≈
∂t
∂t
∂t
∂t

2.79
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A variação do armazenamento dependerá unicamente da mudança da densidade do gás. Para
um gás perfeito, esta mudança de densidade é ligada à pressão do gás do seguinte modo:

n∂ρ
∂  mp  nm ∂p
= n⋅ 
⋅
=
∂t
∂t  RT '  RT ' ∂t

2.80

O termo de divergência dos fluxos pode ser igualmente explicitado aplicando-se a lei de
Darcy, utilizando o potencial pneumático ψ simplificado não considerando que a
componente de pressão:

 kρ

 kρ

− ∇(ρq ) = −∇ ∇ψ  ≈ −∇ ∇p 
 µ

 µ


2.81

Esta última expressão é válida sempre que a componente de elevação do potencial pode ser
negligenciada. Dado que a densidade própria depende da pressão, a expressão passa a ser:

 kρ

 k mp

k m
− ∇(ρq ) ≈ −∇ ∇p  = −∇ ⋅
⋅ ∇p  = − ⋅
⋅ ∇ ( p ⋅ ∇p )
µ RT '
 µ

 µ RT '


2.82

A permeabilidade k pode ser tirada da expressão da divergência precedente, unicamente se
for um escalar, ou seja, quando o meio é isotrópico. Se não, num meio anisotrópico, k é um
tensor que não pode ser tirado do operador de divergência. O termo de divergência pode
também ser transformado graças à igualdade seguinte:
∇ ( p ⋅ ∇p ) =

1 2 2
⋅∇ p
2

2.83

Esta igualdade pode ser demonstrada do seguinte modo para um sistema de escoamento
linear numa dimensão no sentido l:

1 ∂ 2 p 2 1 ∂  ∂ ( p ⋅ p )  1 ∂  ∂p
∂p  ∂  ∂p 
⋅ 2 =

 = ⋅  p⋅ + p  =  p⋅ 
2 ∂t
2 ∂t  ∂t  2 ∂t  ∂t
∂t  ∂t  ∂t 
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2.84

Pode-se agora expressar a equação de conservação do escoamento de um gás (2.78) num
meio poroso, numa dimensão na direção l em função da pressão, através das relações 2.80,
2.82 e 2.83:

m 1 ∂ 2 p 2 nm ∂p
− ⋅
⋅ ⋅
=
⋅
µ RT ' 2 ∂t 2
RT ' ∂t
k

−

2.85

k ∂2 p2
∂p
⋅ 2 = 2n ⋅
µ ∂t
∂t

2.86

Ou, no caso geral do escoamento em três dimensões numa formação isotrópica,
na qual k é um escalar, tem-se a forma geral seguinte:

−

k

µ

⋅ ∇ 2 p 2 = 2n ⋅

∂p
2 nµ ∂p
..ou .. − ∇ 2 p 2 =
⋅
∂t
k
∂t

2.87

. Se a formação é anisotrópica e k é um tensor, é necessário guardar a forma original da
divergência. A equação diferencial precedente é a forma geral que representa o escoamento
de um gás perfeito num meio poroso isotrópico se a componente de elevação do potencial
pneumático pode ser negligenciada. A solução desta equação coloca, contudo um problema
dado que a presença do termo p2 torna-o não linear. Duas abordagens são utilizadas
geralmente para tornar esta equação linear.
A primeira abordagem utilizada para tornar a equação linear é matematicamente exata e
consiste em substituir p2 por p na derivada parcial em função do tempo do termo de
armazenamento:
∂p 2
∂( p ⋅ p )
∂p
∂p
∂p
=
= p⋅
+ p⋅
= 2p⋅
∂t
∂t
∂t
∂t
∂t

2.88

Caso substitua-se esta expressão na equação diferencial do escoamento 2.83, obtém-se para
um sistema de escoamento numa dimensão na direção l:

k ∂ 2 p 2 n ∂p 2
− ⋅
= ⋅
µ ∂t 2
p ∂t

2.89
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Terá agora, conseqüentemente, uma equação diferencial linear cuja nova variável é p2 em
vez de p. Embora rigorosamente exata, esta última equação é desvantajosa por diferir, na
sua forma, da equação de escoamento da água nos meios porosos. Consequentemente, não
permite a aplicação das soluções analíticas ou os modelos numéricos desenvolvidos para o
escoamento da água subterrânea aos problemas de escoamento dos gases. É por esta razão
que uma segunda abordagem é utilizada correntemente para tornar linear a equação
diferencial do escoamento dos gases.
Esta segunda abordagem para linearizar a equação diferencial do escoamento dos gases é
uma aproximação. Contrariamente à abordagem precedente, consiste a em eliminar os
termos em p2 da equação diferencial para exprimi-lo unicamente em termos de p. Para o
efeito, a simplificação seguinte é utilizada para o termo de divergência do fluxo (2.81), tal
como ilustrado para o escoamento numa dimensão no sentido l:
2

∂  ∂p  ∂p ∂p
∂ 2 p  ∂p 
∂2 p
∂2 p
⋅
+ p⋅ 2 =   + p⋅ 2 ≈ p⋅ 2
 p⋅  =
∂t 
∂t  ∂t ∂t
∂t
∂t
∂t
 ∂t 

2.90

A simplificação acima supõe que o quadrado do gradiente de pressão é desprezível em
relação ao outro termo. Incorporando esta simplificação no termo de divergência da equação
de conservação, tem-se para um escoamento linear de acordo com a direção l:

k ∂ 2 p n ∂p
− ⋅ 2 = ⋅
µ ∂t
p ∂t

2.91

Esta última equação tem a mesma forma que a equação de escoamento da água subterrânea
nos aqüíferos. A pressão a ser utilizada no termo de armazenamento é a pressão de
referência, geralmente a pressão atmosférica. Caso considera-se ainda uma vez o
escoamento linear numa dimensão na direção l, tem-se a equação seguinte para o
escoamento da água:

−K⋅

∂h
∂ 2h
= Ss ⋅
2
∂t
∂t

2.92
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Assim, substituindo a pressão do gás p para a carga hidráulica h, a razão da permeabilidade
sobre a viscosidade k/µ para a condutividade hidráulica K e a razão da porosidade sobre a
pressão atmosférica n/p para o armazenamento específico Ss, pode-se utilizar as soluções
analíticas bem como os modelos numéricos disponíveis para a água subterrânea a fim de
resolver problemas de escoamento dos gases nos meios porosos. Massmann (1989) estudou
os limites de validade desta aproximação. Determinou que a relação fosse válida enquanto
num sistema dado a razão da pressão do gás sobre a pressão atmosférica P/Patm está entre
0.8 e 1.2. Quando a razão P/Patm está fora de 0.5 a 1.5, a aproximação torna-se muito
imprecisa. A tabela 2.6 resume as formas diferenciais da equação que representam o
escoamento dos gases em meios porosos num sistema linear numa dimensão.
Quando os gases não se comportam como um gás perfeito, como quando estão sob altas
temperaturas e pressões dos reservatórios de petróleos, é necessário introduzir o fator de
compressibilidade Z dos gases para levar em conta o seu comportamento. Este problema foi
solucionado por AlHussainy et al (1966) (ver também Dake, 1978). Este assunto está fora
do quadro do estudo visto que não é uma situação normalmente encontrada durante as
aplicações ambientais.
Tabela 2.6: Formas da equação diferencial do escoamento dos gases em meios porosos
numa dimensão
Forma da equação
1) Forma geral: a
divergência do fluxo de
massa ρq é igual à variação
no tempo da capacidade de
estocagem nρ.
2) Forma geral explícita não
linear. Somente considera o
componente de pressão do

Fórmula

.−δ(ρq)/δ
.−δ(ρ )/δt
)/δ = δ(nρ)/δ
δ( ρ)/δt
ρ)/δ

perfeitos e os meios
isotrópicos ou anisotrópicos
Válida para os gases perfeitos

.−(k/µ)∗(δ
.−( /µ)∗(δ²p²/δ
/µ)∗(δ /δt²)
/δ ) = 2n∗(δ
2 ∗(δp/δ
∗(δ /δt)
/δ )

potencial ψ .
3) Forma linearizada da form
2) usando a variável p 2 .
Formula exata com o
componente de pressão do
potencial ψ.
4) Forma linearizada da
forma 2) com a variável p .
Froma similar ao
escoamento de água.

Aplicabilidade
Sempre válida para os gases

se a componente de elevação
do potencial é desprezível e o
meio isotrópico
Válida para os gases perfeitos
se a componente de elevação

.−(k/µ)∗(δ
∗(δp²/δ
.−( /µ)∗(δ²p²/δ
/µ)∗(δ /δt²)
/δ ) = (n/p)∗(δ
(
∗(δ /δt)
/δ )

do potencial é desprezível e o
meio isotrópico
Mesma restrição que a forma

.−(k/µ)∗(δ
∗(δp/δ
.−( /µ)∗(δ²p²/δ
/µ)∗(δ /δt²)
/δ ) = (n/p)∗(δ
(
∗(δ δt))

2) e aplicável se p/patm está
entre 0,8 e 1,2
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2.3 - Solução para o escoamento linear isotérmico dos gases
Charbeneau (2000) apresenta a solução do escoamento linear dos gases tais como foram
aplicados aos permeâmetros à carga constante que servem para determinar a permeabilidade
ao ar ou outro gás de um material. Nestes aparelhos, uma diferença de pressão constante é
mantida a cada extremidade de uma coluna horizontal de material submetida a uma
temperatura constante (condição isotérmica). Os elevados gradientes de pressão empregados
nos permeâmetros a gás fazem com que as relações utilizadas para os permeâmetros à carga
constante para determinar a permeabilidade à água ou outro líquido não sejam aplicáveis no
caso dos gases. Com efeito, a compressibilidade dos gases faz de modo que o fluxo
volumétrico q (m3/m2·s) assim como a densidade p (kg/m3) do gás, sejam variáveis de uma
extremidade ao outro da coluna de material. Em contrapartida, o princípio da continuidade
exige que em regime permanente o fluxo de massa F (kg/m2·s) de gases através da área A
(m2) da coluna seja constante. Dado que o fluxo volumétrico é obtido pela lei de Darcy,
têm-se as relações seguintes:

F = q⋅ρ = q⋅

pm
k dp pm
=− ⋅
⋅
= cte
RT '
µ dl RT '

2.93

A separação e a integração das variáveis l e p entre os limites da coluna permitem obter uma
expressão para a distribuição da pressão aos limites da coluna, em que a entrada l1 é mantida
à pressão p1, enquanto a saída à l2 está à pressão P2:
l2

k

p2

m
F ∫ dl = − ⋅
⋅ ∫ p ⋅ dp
µ
RT
'
l1
p1

F ⋅ (l 2 − l1 ) = FL = −

2.94

m 1
⋅ ⋅ p12 − p 22
µ RT ' 2
k

⋅

(

)
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2.95

A partir da relação entre a pressão P e a densidade ρ de um gás perfeito apresentada no
capítulo precedente, podem derivar duas expressões equivalentes, ligando o fluxo de massa
à diferença de pressão imposta nas extremidades da coluna:

F =

m
1
⋅
⋅ p12 − p 22
µ RT ' 2 L

)

2.96

F=

k ρ0 1
⋅
⋅
⋅ p12 − p 22
µ p0 2L

)

2.97

k

⋅

(

(

Estas expressões permitem calcular a permeabilidade ao gás de um material a partir da
medida do fluxo de massa F em regime permanente quando uma diferença de pressão é
imposta aos limites da coluna:

k=

k=

2 FµRT ' L
m ( p12 − p 22 )

2.98

2 F µp0 L
ρ 0 ( p12 − p 22 )

2.99
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Figura 2.13: Distribuição da pressão, densidade e da velocidade num permeâmetro a gás a
uma vazão constante (Charbeneau, 2000).
Charbeneau (2000) executou um ensaio num permeâmetro a carga constante contendo uma
amostra seca de calcário de 20 cm de comprimento e área de 12 cm2. As extremidades do
permeâmetro foram mantidas com pressões de 4atm na entrada para 1atm na saída, a uma
temperatura de 25ºC. Os resultados permitiram traçar as curvas da figura 2.13; que ilustra a
distribuição da pressão, da densidade e a velocidade do ar no permeâmetro a gás a vazão
constante do exemplo precedente. Constate-se que a pressão muda de maneira não linear
com a distância no permeâmetro, o que provoca uma variação similar da densidade do ar.
Os cálculos deste exemplo mostraram também que o gás sai da amostra a uma velocidade
maior que na entrada, o que pode parecer contrário à nossa intuição sobre o que se passa.
Este fenômeno resulta do fato de que o gás, à saída, ocupa um volume muito maior devido à
redução da pressão em relação à entrada, o que provoca uma redução da densidade do gás.
A figura 2.13 mostra bem que o gás circula a uma velocidade elevada da entrada à saída da
amostra. Em termos de volume, circula-se, portanto, mais gases à saída que à entrada da
amostra. Este exemplo ilustra bem o porquê é preferível expressar as vazões de ar em massa
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de ar por unidade de tempo haja vista que as vazões volumétricas não são uma boa medida
da circulação de ar devido a sua forte compressibilidade em função ao mesmo tempo da
pressão e da temperatura.

2.4 - Soluções para o escoamento radial dos gases
Uma das principais aplicações ambientais do escoamento dos gases é a ventilação forçada
que implica na utilização de poços para a injeção ou no bombeamento de ar nos solos. Este
domínio continua em desenvolvimento como mostra o artigo de Rossobi e Falta (2002).
Contudo, várias das soluções utilizadas para o escoamento dos gases num sistema radial são,
com efeito, adaptações das soluções desenvolvidas para o escoamento da água subterrânea.
Assim, Massmann (1989), Massmann e Farrier (1992) bem como Johnson et al (1990a e
1990b) utilizaram a solução de Theis para analisar os ensaios de bombeamento de ar, no
curso dos quais havia medida da pressão de ar em condições transitórias num poço de
observação. Esta solução é aplicável, com efeito, rigorosamente apenas aos sítios onde a
zona não saturada é confinada ou recoberta de uma superfície impermeável como asfalto,
na qual a razão P/patm está entre os valores de 0.8 e 1.2. Dado que a contaminação da zona
não saturada produz-se de preferência nos lugares onde não esteja protegida por uma
cobertura impermeável, esta situação é encontrada raramente. Massmann (1989) bem como
Massmann e Farrier (1992) também utilizaram a solução de Hantush (1956) para representar
o efeito da contribuição de ar a partir da superfície num sistema parcialmente confinado.
Ainda que não constitua uma solução rigorosamente aplicável, a solução de Theis permite,
contudo, uma primeira aproximação do efeito de bombeamento de ar numa zona não
saturada. Para aplicá-la no caso do bombeamento de ar, é necessário empregar parâmetros
adaptados em relação àqueles utilizáveis para o escoamento de água. Massman (1989)
exprimiu a equação em relação ao rebatimento da carga pneumática h-ho (m), em que ho é
o valor da carga pneumática no repouso (sem bombeamento):

h − h0 =

Qa
⋅ W (u)
4πK a b

Sendo u =

r 2Ss
4 Kt

2.100

Onde Qa (m3/s) é vazão volumétrica de ar, Ka (m/s) é a condutividade ao ar, b (m) é a
espessura da camada pela qual se faz o escoamento, W (u) é a função de poços, r (m) é a
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distância do poço de observação em relação ao poço de bombeamento, Ss (m-1) é o
armazenamento específico, e t (s) é o tempo. Na relação precedente, os termos Ka e Ss
devem ser adaptados ao escoamento do ar:

K

a

=

ρ a gk
µa

e

Ss =

gn a m a
RT '

2.101

Aqui há as seguintes propriedades do ar: densidade ρa (kg/m3), viscosidade µa (Pa ·s) e
massa molecular ma (kg/mol), além da permeabilidade k (m2), da aceleração gravitacional g
(9.81 m/s2), da constante dos gases R (8.314 Pa ·m3/mol.K) e da temperatura absoluta T´
(K). A porosidade gasosa pode ser obtida da porosidade total nt e a saturação de água Sw (na
= nt. [1 - Sw]) ou suposto igual à porosidade de drenagem nd.
Johnson et al. (1990a e 1990b) utilizam uma formulação em termo da pressão relativa do ar
p' (Pa) em relação à pressão atmosférica p atm (onde p'=P-Patm); consequentemente o
potencial ψ negligencia a componente de elevação. Neste caso, a solução de Theis toma a
forma seguinte:

p' =

Qa
2
⋅ W (u ) onde u = r n a µ a
4πbk a / µ a
4 p atm k a t

2.102

Quando u é pequeno, a aproximação de Jacob pode ser utilizada para representar esta
equação sob uma forma logarítmica:



 r 2 na µ a 
Qa
 + ln t 
p' ≈
⋅ − 0,5772 − ln
4πbk a / µ a 
 4 patm k a 


2.103

Com esta última formulação, Johnson et al. (1990b) mostram que a permeabilidade ao ar ka
pode ser determinada em um gráfico da pressão relativa p' em função do logaritmo natural
do tempo ln(t). A reta obtida à inclinação A (Pa.) e a ordenada na origem B (Pa) definida
por:


 r 2 na µ a
Qa
Qa
A=
.....e.....B =
⋅ − 0,5772 − ln
4πbk a / µ a
4πbk a / µ a 
 4 p atm
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2.104

Se a vazão de ar Qa e a espessura da unidade b forem conhecidas, a permeabilidade ao ar ka
é determinada diretamente da inclinação A pela relação:

ka =

Qµ a
4πbA

2.105

Em contrapartida, se a vazão Qa ou a espessura da unidade b são desconhecidas, é
necessário utilizar a inclinação A e a ordenada B para determinar a permeabilidade ao ar ka:
B



r 2 na µ a  A +0,5772
ka =
⋅e
4 patm

2.106

Outras soluções analíticas estão disponíveis para representar o efeito transitório do
bombeamento de ar na zona não saturada. A solução de McWhorter (1990) é mais rigorosa
que a adaptação da solução de Theis ao escoamento dos gases. Contudo, esta solução
permite mais uma vez representar o escoamento radial, numa unidade não saturada
confinada entre duas camadas impermeáveis. A solução de Wilson et al (1998) leva em
conta o contato da zona não saturada com a atmosfera, mas representa as condições de
bombeamento a partir de um ponto em vez de um intervalo franjado importante na zona não
saturada.
Johnson et al (1990a) mencionam que é necessário basicamente de um dia à uma semana, de
modo que o regime permanente seja atingido após o bombeamento de ar na zona não
saturada numa vazão constante. Em tais condições, não há mais variações do campo de
pressão e a tomada de medidas é simplificada. É, porém, útil ter soluções que permitam
interpretar ensaios em regime permanente. Estas soluções poderiam igualmente servir para
interpretar a permeabilidade ao ar a partir da medida de pressão em poços de observação
para sistemas já em funcionamento desde certo tempo, sem ter de interromper o
bombeamento.
Baehr e Hult (1991) publicaram duas soluções analíticas que representam rigorosamente o
efeito do bombeamento em regime permanente a partir de um intervalo aberto na zona não
saturada. Umas das suas soluções são aplicáveis quando a zona não saturada está em contato
direto com a atmosfera, enquanto que outra solução é válida quando um intervalo de baixa
permeabilidade abrange a zona não saturada. A solução de Baehr e de Hult (1991) pode
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facilmente ser programada, mesmo como função numa folha de cálculo tabelado. É assim
possível predizer o efeito do bombeamento em diferentes condições de um contexto
geológico dado. Em contrapartida, é difícil utilizar estas soluções para a interpretação de
ensaios de bombeamento. Baehr e Hult (1991) tiveram de fazer a inversão numérica da sua
solução e um ajustamento por otimização para a interpretação do seu ensaio pneumático.
Shan et al (1992) apresentam também uma solução analítica do efeito do bombeamento
numa zona não saturada diretamente em contato com a atmosfera. Em princípio, quando o
meio é isotrópico, a determinação da permeabilidade ao ar através desta solução necessita
apenas de uma medida de pressão a certa distância de um poço de bombeamento de ar. O
método de cálculo, então, é muito simplificado. De maneira geral, a solução é aplicável
igualmente a meios anisotrópicos. O procedimento de cálculo é, contudo, mais complexo,
mas um exemplo de aplicação é dado pelos autores. Shan et al (1992) dão igualmente
gráficos que permitem determinar a distribuição da pressão e as linhas de escoamento em
função da dimensão relativa e a posição do intervalo franjada na zona não saturada. Um
procedimento de cálculo permite igualmente a avaliação do tempo de percurso do ar a partir
da superfície do solo até o poço de bombeamento. Nastev (1998) dá um programa Fortran
permitindo o cálculo da solução analítica de Shan et al (1992). Falta (1996) desenvolveu o
programa GASSOLVE que permite fazer a inversão da solução de Shan et al (1992) e a
determinação da permeabilidade ao ar a partir de dados de pressão de ar obtidos de ensaios
em regime permanente.
Como para o bombeamento de ar em regime transitório, é possível utilizar relações
simplificadas derivadas do escoamento de água para representar o escoamento radial de ar
em regime permanente. Estas soluções podem servir para interpretar os ensaios de
bombeamento de ar em regime permanente ou para predizer a vazão de bombeamento de ar
num sistema de extração. A relação seguinte é aplicável ao escoamento radial de ar, ou de
qualquer outro fluido compressível (Johnson et al, 1990a e 1990b; Kearl et al, 1990; Roy e
Griffin, 1991; Bojd e Nanjundeswar, 1992):
  patm  2 
1 − 
pw  
ka  

Q = π ⋅ H ⋅ pw ⋅
⋅
r
µa
ln  w 
 ri 

2.107
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Em que H (M) é a espessura do intervalo franja, pw (Pa) é a pressão absoluta de ar exercida
ao poço de extração, Patm (Pa) é a pressão atmosférica, ka (m2) é a permeabilidade ao ar, µa
(Pa·s) é a viscosidade do ar, rw (m) é o raio do poço, e ri (m) é o raio de influência do
bombeamento em que a pressão é igual à pressão atmosférica ou partir do qual o
escoamento do ar não se faz mais para o poço de bombeamento. A segunda condição
produz-se nos casos onde o bombeamento faz-se por um grande número de poços de
bombeamento de espaçamento regular. Assim, o efeito do bombeamento em cada poço é
limitado a cerca de meia distância entre os poços de bombeamento. Quando o sistema de
bombeamento não é confinado, não é possível estabelecer rigorosamente o valor do raio de
influência. Contudo, Shan et al (1992) mostram que a distância à qual a influência de um
poço é percebível pode ser bastante pequena porque o ar é um líquido muito compressível.
Johnson et al (1990b) mencionam que valores entre 9 m e 30 m foram citados na literatura e
propõem a utilização de um raio de influência típico de 12 m.
O escoamento dos gases tem uma particularidade em relação ao da água: a influência da
pressão sobre a permeabilidade. Há um aumento da permeabilidade para os gases em
relação à sua permeabilidade para os líquidos devido ao deslize das moléculas de gases
sobre as superfícies sólidas. Este efeito é mais importante nos materiais finos e sob pressões
de gases mais baixas. Este fenômeno é chamado de efeito klinkenberg e é representado pela
seguinte relação:

b 
k = k ∞ ⋅  1 + k 
p


2.108

Em que (ka) é a permeabilidade (m2) em uma pressão muito grande do gás, bk é um
parâmetro empírico que tem unidades de pressão (geralmente atm), e p é a pressão do gás
(geralmente atm). Baehr e Hult (1991) fazem uma excelente discussão do impacto do efeito
de klinkenberg sobre a precisão da medida da permeabilidade ao ar a partir de ensaios
pneumáticos. Demonstram que o efeito pode ser negligenciado para materiais granulados,
cuja dimensão dos grãos é superior a das areias finas.
Massmann (1989) mostra a necessidade de ter em conta a mudança da pressão atmosférica
para corrigir as medidas de pressão de ar registradas durante os ensaios de bombeamento de
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ar. Weeks (1978) mostrou que a interpretação das variações de pressão de ar na zona não
saturada durante as mudanças de pressão atmosférica pode permitir determinar a
permeabilidade ao ar. Esta abordagem foi aplicada à avaliação da permeabilidade ao ar dos
estéreis de minas por Smolensky et al (1999). Massmann e Farrier (1992) mostraram o
impacto das variações de pressão atmosférica no transporte de gases na zona não saturada.

2.5 - Difusões dos gases nos meios porosos
A migração dos gases não depende exclusivamente do escoamento, chamado também
advecção. Com efeito, mesmo em contextos nos quais a fase gasosa é imóvel na zona não
saturada, pode haver migração de compostos da fase gasosa por difusão. A difusão não
responde às diferenças de potencial pneumático, mas a gradientes de concentração. Assim,
enquanto haja diferenças de concentração de compostos presentes na fase gasosa, há
migração destes compostos por difusão. Este mecanismo é particularmente importante para
os contaminantes voláteis. Com efeito, a sua introdução na fase gasosa provoca
obrigatoriamente a sua migração por difusão, dado que estes compostos são normalmente
ausentes no ar presente na zona não saturada.

2.5.1 - Lei de Fick da difusão
Fick enunciou uma lei de comportamento empírica que estabelece que o fluxo por difusão
de um composto num fluido é diretamente proporcional ao gradiente de concentração deste
composto no fluido. A lei de Fick pode ser expressa diferentemente conforme se calcula o
fluxo molecular Ji (mol/m2·s) do composto I, ou o fluxo de massa Fi (kg/m2·s) deste mesmo
composto. Caso considera-se um sistema numa dimensão na direção l, o fluxo molecular
difusivo é:

J i = − D 0i ⋅

dC i
dl

2.109

em que Ci (mol/m3) é a concentração molecular do composto i no líquido. A lei de Fick
pode expressar-se do seguinte modo em termos de fluxos de massa:

i
0

Fi = − D ⋅ ρ f ⋅

dwif

2.110

dl
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ρf (kg/m3), a qual é a densidade do líquido e wif é a fração de massa do composto i no
fluido. Nas duas expressões precedentes, a constante de proporcionalidade é o coeficiente de
difusão Do (m2/s) do composto i num fluido livre.
A Difusividade efetiva (m2/s) de compostos nos meios porosos é menor que o coeficiente de
difusão nos fluidos livres Do, pois a presença de sólidos torna o percurso dos compostos
mais tortuosos e limita, por isso, a capacidade de difusão destes compostos. Nos meios
porosos, a lei de Fick escreve-se, por conseguinte, da mesma maneira que para os fluidos
livres, mas substituindo De para Do. O fluxo de massa difusivo num meio poroso é, portanto:
A Difusividade efetiva De nos meios porosos é dependente, designadamente, da
tortuosidade dos meios porosos, da saturação em fluidos, e da porosidade. Muitos modelos
foram elaborados para representar difusividade efetiva dos meios porosos.

i
e

Fi = − D ⋅ ρ f ⋅

dwif
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dl

2.5.2 - Modelos de difusividade efetiva dos meios porosos
O modelo mais simples da difusividade efetiva aplicada aos compostos na fase gasosa é um
modelo "linear" que combina o efeito da tortuosidade do meio poroso τ´(sem dimensões), a
porosidade n, e, no caso dos meios não saturados, a saturação de gases Sg. A definição da
tortuosidade neste modelo é diferente da utilizada geralmente para referir-se à difusividade
efetiva dos meios porosos. Esta definição da tortuosidade τ´ é a mesma que a aplicada aos
problemas de dispersão nos meios porosos. Pode-se encontrar boas discussões nos textos
que tratam do transporte de massa em solução na água (Bear, 1972; Marsily, 1986;
Domenico e Schwartz, 1990). Para a difusão de um gás num meio parcialmente saturado,
este modelo linear de difusão expresso por (Pruess, 1987):

'

i
0

Fi = −nSgτ D ⋅ ρ f ⋅

dwif

2.112

dl

Vários novos desenvolvimentos na teoria da difusão nos meios porosos provêm do seu
interesse em relação às problemáticas ambientais que implicam o transporte de compostos
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na fase gasosa da zona não saturada bem como várias outras problemáticas. Para a difusão
nos meios porosos, utiliza-se uma definição diferente da tortuosidade τ, ou seja, a razão da
difusividade efetiva sobre o coeficiente de difusão Do no fluido livre:

τ=

Dei
D0i

2.113

Tabela 2.7: principais modelos da difusividade efetiva dos gases nos meios porosos
parcialmente saturados em água.

Com esta definição da tortuosidade (equação 2.113) modelos de difusividade efetiva são
apresentados na tabela 2.7 e comparados graficamente com a figura 2.14 em função da
saturação de gases do meio poroso Sg. Millington e Quirk (1961) desenvolveram um dos
primeiros modelos de difusividade efetiva a partir de dados experimentais e considerações
teóricas. Embora datando de vários anos, este modelo é ainda muito utilizado nos estudos da
difusão dos gases nos materiais não saturados em água. Vários outros modelos similares que
utilizam fórmulas que incluem expoentes para a saturação e a porosidade foram
desenvolvidos, menciona-se os modelos de Currie (1960) e de Lai et al (1976).
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Figura 2.14: Comparação da tortuosidade τ para diferentes modelos de difusividade efetiva:
(n=0,3;τ=0,7) (Mendonça, 2007).
O estudo das membranas que servem para conter a difusão bem como as questões de difusão
nos resíduos de minas e outros materiais fortemente saturados em água levou ao
desenvolvimento dos vários modelos interessantes de difusividade efetiva. Estes
desenvolvimentos decorrem de problemáticas onde é essencial definir valores de
difusividade efetiva em condições muito perto da saturação completa de água. Entre estes
modelos, são mencionados os de Reardon e Moddle (1985) bem como de Millington e
Shearer (1971) que encontrou aplicações às problemáticas do recobrimento dos resíduos de
mineração. Além dos seus fundamentos teóricos, estes modelos representam muito bem um
vasto conjunto de dados de difusividade efetiva disponíveis em resíduos de minas. Pescada
(1987) desenvolveu um modelo a partir da generalização do de Millington e Shearer (1971).
O modelo de Pescada (1987) tem por vantagem integrar a difusividade na fase gasosa e
aquela na fase líquida. Assim, o processo de difusão é representado sem descontinuidade
nas fases aquosas e gasosas. A difusão dos compostos em condições de saturação de água
elevada é representada de maneira mais rigorosa por este modelo. Aachib (1997) faz a
revisão dos modelos difusividade efetiva e apresenta também os métodos de medida desta
propriedade.
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2.5.3 - Difusão de compostos múltiplos
As relações da seção precedente são aplicáveis à difusão binária, ou seja, à difusão de um
composto num sistema constituído unicamente de dois compostos. Neste caso, a difusão de
um composto implica uma difusão do segundo composto em sentido oposto ao primeiro.
Tais situações são, com efeito, bastante raras. Por exemplo, para aplicar os princípios de
difusão binária a um composto volátil presente no ar, é necessário supor que todos os gases
que compõem o ar têm as mesmas propriedades e agem certamente como um só composto.
Bird et al (1960) apresentam um método empírico para determinar o coeficiente de difusão
de um composto j numa mistura de n compostos gasosos presentes em frações moleculares
xgk a partir dos coeficientes de difusão binários Dojk aplicáveis à dois compostos j e k destas
misturas:
Nastev (1998) dá os valores dos parâmetros que permitem utilizar este modelo em
condições não isotérmicas para numerosos gases de interesse para os sítios de aterro
sanitário: o ar, o metano, o gás carbônico e o vapor de água.

j
0

D

(1 − x )
=
j
g

n

2.114

x gk

∑D
k =1
k≠ j

jk
0

Esta abordagem empírica é de aplicação prática, mas não é válida de um ponto de vista
teórico. Existem situações nas quais o comportamento dos gases não é bem representado
por este modelo de difusão de compostos múltiplos. Thorstenson e Pollock (1989a e 1989b)
fazem uma revisão exaustiva dos processos de difusão e estabelecem os limites de aplicação
da lei de Fick para a representação da difusão de compostos múltiplos. Baehr e Bruell
(1990) mostram também os limites da lei de Fick para casos aparentemente simples de
difusão em colunas quando um dos compostos sofre reações. Estes autores mostram que as
taxas de degradação dos compostos derivadas deste tipo de experiência podem ser errôneas
devido à inadequação efetiva da lei de Fick ao representar a difusão. Baehr e BrueIl (1990)
propõem a utilização da equação Stefan-Maxwell para melhor representar estes processos. A
comparação dos dados experimentais feitas por Webb (1998) mostrou que outro modelo de
difusão de gás com partículas (dusty-gas model) desenvolvidas por Mason e Malinauskas
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(1983) permite uma melhor representação da difusão do que os modelos que utilizam
difusividade efetiva e a lei de Fick.

2.5. 4 - Aplicações da difusão em fase gasosa
Os princípios da difusão em meios porosos encontram numerosas aplicações nas
problemáticas ambientais. Assim, estes princípios são primeiro úteis para compreender a
migração dos contaminantes voláteis na zona não saturada (Baehr, 1987; Sleep e Sykes,
1989; Falta et al, 1989). Há também numerosas outras situações onde há, seja criação ou
consumo de compostos gasosos à fonte de problemas ambientais.
Assim, a drenagem ácida das minas é causada pela oxidação dos sulfuretos contidos nos
resíduos de minas. Para ser sustentada, esta oxidação deve ser alimentada em oxigênio que é
consumido direta ou indiretamente nas reações de oxidação. Nos resíduos mineiros (tailings)
a difusão de oxigênio atmosférico através da zona não saturada é o mecanismo essencial de
contribuição de oxigênio aos sítios de oxidação. Em estéreis mineiros (waste rocks) que
formam freqüentemente acumulações muito importantes de materiais mais grosseiros, a
contribuição de oxigênio pode fazer-se por convecção térmica além da difusão. Esta
convecção térmica é provocada pelo aquecimento dos materiais pela produção de calor das
reações exotérmicas de oxidação dos sulfuretos (Lefebvre et al., 2001a e 2001b).
Outro problema em que a difusão desempenha um papel importante é o da produção e da
migração dos gases produzidos pela degradação dos resíduos domésticos. Nos sítios de
aterros, a biodegradação da parte orgânica dos resíduos em condições anaeróbicas produz
importantes quantidades de gases, constituídas principalmente de gás carbônico e metano.
Poços de ventilação são arranjados normalmente dentro dos resíduos para reduzir a
migração destes gases na atmosfera ou nos terrenos adjacentes. A migração destes gases
dentro e na periferia dos sítios de aterro faz-se por advecção, mas também por difusão.
Ainda que a captação dos gases nos resíduos seja eficaz, a difusão pode provocar, do mesmo
modo, a migração dos gases nos materiais adjacentes aos sítios devido à presença de
gradientes de concentração (Nastev, 1998; Nastev et al, 2001).
A difusão também desempenha um importante papel em outro problema ambiental que é o
aterro de resíduos radiativos. Com efeito, estes resíduos são selados geralmente em
recipientes metálicos. Durante o seu enterro sob terra, estes recipientes vão necessariamente
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oxidar em longo prazo. Esta oxidação gera hidrogênio e aumenta a pressão dos gases nos
recipientes e as galerias de estocagem dos resíduos. Os resíduos radioativos reencontram-se,
por conseguinte, a longo termo em sítios de estocagem sujeito às temperaturas importantes
geradas pela degradação radioativa e sob fortes pressões causadas pela produção de
hidrogênio. Certos sítios são planificados em zonas muito espessas e não saturadas. Assim,
para conceber os sítios de armazenamento e fazer a previsão do seu comportamento a muito
longo prazo (dos milhares de anos), é necessário compreender os mecanismos em causa. A
problemática do aterro dos resíduos radioativos tem assim favorecido o desenvolvimento
dos conhecimentos sobre os processos físicos e químicos que nela estão ligadas: escoamento
nos meios fraturados, difusão dos gases, convecção térmica,... Vários estudos sobre esse
assunto podem ser encontrados em Pruess (1998).
As problemáticas ambientais que implicam a migração dos gases favoreceram o
desenvolvimento de novos conceitos de membranas: as barreiras capilares. Tal assunto não
será abordado neste estudo. Menciona-se simplesmente que estas barreiras visam a guardar
condições quase saturadas em água em materiais granulados finos de forma a prevenir a
difusão de gases. Como se viu, a difusividade efetiva é reduzida com o aumento da
saturação de água. Estas membranas poderiam recobrir resíduos de mineração para reduzir a
difusão de oxigênio nestes materiais e também para servir de cobertura aos sítios de aterro
sanitário, prevenindo assim, a difusão de gases fora destes sítios (Nicholson et al, 1989;
Aachib, 1997; Bussière, 1999).

2.6 - Soluções da difusão dos gases com reação numa dimensão
Aachib (1997) faz a revista dos métodos de medida difusividade em laboratório. Esta
propriedade pode igualmente ser medida sobre o terreno pela observação de perfis de
concentração de um composto que difunde no material. Quando o composto que se difunde
é igualmente sujeito a uma reação, como o oxigênio que é consumido nos resíduos mineiros,
os perfis de concentração podem também servir para avaliar a taxa de oxidação do
composto. Vamos derivar uma solução analítica que representa este processo. O
ajustamento desta solução a perfis de concentração permitirá seguidamente determinar a
taxa de consumo do composto.
Caso considere-se a difusão vertical numa dimensão de acordo com o eixo z, o fluxo
molecular difusivo do composto i é expresso pela relação seguinte:
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i
e

Ji = −D ⋅

dCgi

2.115

dz

Para uma reação de degradação de um composto I que tem uma cinética da primeira ordem,
a perda de massa Ri (mol/m3·s) dependerá diretamente da concentração do composto Ci
(mol/m3) e a sua constante cinética de degradação Ki (S-1):

R1 = −Ki ⋅ C

2.116

Nesta situação, a equação de conservação expressa-se do seguinte modo:
∂Ci
∂J
= − i − Ki ⋅ C
∂t
∂z

2.117

Em várias situações, como nos resíduos mineiros, a progressão da oxidação faz-se tão
lentamente que o processo pode ser considerado em regime permanente dentro de um
pequeno intervalo de tempo. Neste caso, não há mudanças significativas da concentração
com a profundidade e o termo de armazenamento da equação precedente é então nulo. Caso
seja introduzida a equação do fluxo difusivo (2.112) na equação de comportamento (2.114),
pode-se então definir a seguinte relação:

∂Ci K i
=
⋅C
∂z 2 Dei

2.118

A solução para esta equação para um sistema infinito em profundidade, ao qual se impõe
uma concentração constante Co à superfície, pode ser obtida pela separação das variáveis e
pela integração entre os limites do sistema (Lefebvre, 1994). Esta equação representa o
perfil de concentração do composto i em função da distância da superfície mantida numa
concentração inicial Co, num meio de difusividade efetiva De onde o composto sofre uma
degradação, cuja taxa é fixada pela constante de degradação Ki.
− z⋅

Ci = C0 ⋅ e

Ki

Dei

2.119
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Seguindo o princípio de continuidade, o fluxo molecular total do composto a partir da
superfície Jo deve ser igual ao consumo total de oxigênio no sistema. Este fluxo é obtido do
gradiente de concentração de oxigênio na superfície do solo:

J 0i = C0 ⋅ Ki ⋅ Dei

2.120

A utilização destas últimas relações supõe que o meio no qual se faz a difusão é homogêneo
e que os valores de De são constantes. Embora esta suposição não seja geralmente verídica,
estas relações são do mesmo modo utilizadas correntemente para estabelecer valores
globalmente representativos das condições do meio no qual faz a difusão.

2.7 - Soluções da advecção dos gases com reação numa dimensão
Uma solução analítica numa dimensão que permite descrever a mudança de concentração
com a distância de escoamento de um composto numa fase gasosa, que é consumido por
uma reação química, se produz no meio poroso (Lefebvre, 1994). Esta solução é aplicável
quando o composto gasoso é transportado por advecção, ou seja, pelo escoamento da fase
gasosa no meio poroso. Tais processos podem ser encontrados durante reabilitação dos solos
por bioventilação ou durante a lixiviação em pilha dos minérios. Nestes dois casos, o
oxigênio do ar é consumido respectivamente por reações de degradação dos contaminantes e
pela oxidação dos sulfuretos contidos nas rochas. Em tais situações, a taxa global de reação
é determinada pela contribuição de ar no material poroso, dado que a cinética de reação é da
primeira ordem em relação à concentração de oxigênio. Quanto mais a concentração de
oxigênio é elevada, mais rápida é a reação. A ausência de oxigênio impede, portanto, que
tais reações prossigam.
Partindo dos ítens precedentes que o fluxo de massa de um gás é conservado durante o
escoamento de uma dimensão e em regime permanente. A equação 2.73 fornece igualmente
uma expressão para o fluxo de massa de um composto presente numa fase gasosa que se
escoa. Com base nestes conceitos, o fluxo de massa de oxigênio F0x (kg/m2·s) causado pela
advecção de ar atmosférica, pode expressar-se de diferentes maneiras:

F0x = qa ⋅ ρ0x = qa ⋅ ρa ⋅ w0x = Fa ⋅ w0x

2.121
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Em que qa (m3/m2·s) é o fluxo volumétrico de ar, ρ0x (kg/m3) é a densidade parcial do
oxigênio no ar, ρa. (kg/m3) é a densidade do ar, w0x é a fração de massa de oxigênio no ar, e
Fa (kg/m2·s) é o fluxo de massa de ar.
O oxigênio contido no ar supõe-se ser consumido por uma reação que tem uma cinética da
primeira ordem em relação à concentração de oxigênio. Neste caso, a taxa de consumo de
massa de oxigênio Qox (kg/m3·s) depende da constante cinética volumétrica K0x (S-1) e a
densidade parcial de oxigênio no ar ρ0x (kg/m3):

Q0x = −K0x ⋅ ρ0x = −K0x ⋅ ρa ⋅ w0x

2.122

O princípio de conservação deve ser aplicado a este problema. Este princípio estipula que
em regime permanente, a contribuição de oxigênio por advecção na direção x de (m) do
sistema numa dimensão deve ser igual ao seu consumo. Em outros termos, a divergência do
fluxo de oxigênio definida pela equação 2.118 deve ser igual ao consumo de oxigênio
estabelecido pela relação 2.119. À superfície onde o ar entra no sistema, a fração de massa
de oxigênio é a contida na atmosfera wox (x=O), ou seja 0,2315. Estes princípios permitem
estabelecer as relações seguintes:
dF0 x
= Q0 x
dx

ρ ar ⋅ q ar ⋅

2.123

dw0 x
= − K 0 x ⋅ ρ ar ⋅ w0 x
dx

2.124

dw 0 x
= − K 0 x ⋅ w0 x
dx

2.125

dw0 x
K0x x
∫ wox = − qar ⋅ ∫0 dx
w( 0 )

2.126

q ar ⋅

w( x )

A solução das últimas relações permite derivar uma expressão que descreve o perfil da
fração de massa de oxigênio w0x (x) na direção de escoamento de ar x (m) a partir da
superfície na qual o ar entra no sistema por advecção:
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K
w 0 x ( x ) = w 0 x ( x = 0 ) ⋅ exp  − x ⋅ 0 x
q ar
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A solução obtida implica que o perfil de oxigênio resultante de condições como as
representada por este problema terá um decrescimento exponencial da fração de massa de
oxigênio wox (x) a partir da fração no ar.
Várias suposições são implicadas nas soluções precedentes:

 O consumo de oxigênio não altera significativamente a densidade ou o fluxo de
massa global da fase gasosa, i.e. que a taxa de reação é fraca em relação a advecção;

 A proporção de vapor de água no ar é suposta desprezível, mas aquilo seria fácil dar
conta para um problema de escoamento mais à elevada temperatura onde a
proporção de vapor de água seria mais importante;

 O efeito da difusão sobre a contribuição de oxigênio é suposto não ser significativo
em relação à advecção;

 A dispersão hidrodinâmica não é considerada afetar a concentração;
 O fluxo de gases é atravessar todo o domínio de comprimento terminado.
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3 - Matérias e métodos:
Introdução:
As tarefas experimentais executadas para alcançar os objetivos deste trabalho: a- A hipótese
de que a permeabilidade gasosa do solo altera de acordo com os componentes gasosos
presentes no solo; b- a difusão de gases multicomponentes tem sua representatividade mais
adequada com a aplicação da equação de Stefan-Maxwell do que com a equação Fickiana.
Para a primeira tarefa, foram elaborados ensaios de permeabilidade aos compostos da
gasolina, como os BTX, e ao vapor de gasolina e ar puro. Desta forma, aplicam-se os
processos advectivos de movimento de massa gasosa por gradiente de pressão através das
amostras de solos. Na segunda fase do trabalho, a partir de ensaios unidimensionais em
colunas de solos não saturadas para determinação das variações de concentrações dos
compostos gasosos da gasolina da fonte para o exterior por processo difusivo-dispersivo.

3.1 - Características dos solos ensaiados
Utilizou-se para o trabalho dois tipos de solos com aspectos totalmente diferentes com suas
respectivas características especificadas a seguir.

3.1.1 - Solo A
Trata-se de um solo em areia quartzo puro de fabricação industrial, cujas características
foram determinadas no laboratório de Geotecnia da Coppe. O uso de um solo de sílica pura
se deve ao fato de não conter teor de argila, nem matéria orgânica, portanto, processos de
adsorção e fatores de retardamentos que poderão nela aparecer nos ensaios de difusão e
advecção poderão servir de orientação para a interpretação de fenômenos que ocorrem nos
solos comuns.
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Tabela 3.1 – Índices físicos do solo A

Índices
Percentil 10 da distribuição granulométrica, D10
Percentil 30 da distribuição granulométrica, D30
Mediana da distribuição granulométrica, D50
Percentil 60 da distribuição granulométrica, D60
Coeficiente de não uniformidade CNU
Coeficiente de curvatura Cc
Densidade das partículas, Gs
Peso específico das partículas sólidas γg

Unidades Valores
mm
0,09
mm
0,2
mm
0,28
mm
0,35
3,89
1,27
2,635
3
g/cm
2,635

Peso específico seco máximo γs max

g/cm3

1,608

Peso específico seco mínimo γs min
Índice de vazios mínimo, emin
Índice de vazios máximo, emax
Índice de vazios natural enat
Umidade de Recebimento do solo
Compacidade relativa CR
Limite de liquidez
Limite de Plasticidade

g/cm3

1,559
0,639
0,689
0,666
0,17%
0,460
na
na
não
plástico

Índice de plasticidade

3.1.1.1 – Curva Granulométrica e Limites de Attenberg, índices físicos
A sua curva granulométrica foi determinada assim como seus índices físicos e limites de
Attenberg no laboratório de geotecnia da Coppe/UFRJ, apresentados a seguir.
A determinação dos índices físicos, Limite de Liquidez pela NBR 6459 e Limite de
Plasticidade pela NBR 7180, no material de estudo, não foi possível pelo fato do solo
apresentar ausência de fração argila, o que o classifica como um solo não plástico (NP).
A sua composição granulométrica com sedimentação foi determinada seguindo a
norma NBR 7181/1984 definiu-se conforme tabela a seguir, com 98% de areia com a
predominância de grãos médios e finos, e 2% de silte.

84

Tabela 3.2 – Composição granulométrica do solo A.

Argila
0

Composição Granulométrica ( % )
( Escala ABNT )
Areia
Silte
Pedregulho
Fina Média
Grossa
2
31
66
1
0

Curva Granulométrica
ARGILA

FINA
PENEIRAS:

100

Porcentagem que Passa

AREIA

SILTE

200

100

MÉDIA
60

PEDREGULHO
GROSSA

40 30

20

FINO
10 8

MÉDIO
4

3/8

GROSSO
3/4 1

1 1/2

0

90

10

80

20

70

30

60

40

50

50
60

40

70

30

80

20

Amostra A

10
0
0,001

Porcentagem Retida

ABNT

90
100

0,01

0,1

1

10

100

Diâmetro dos Grãos (mm)

Figura 3.1 – aspecto da curva granulométrica do solo A.
A sua classificação pelo Sistema Unificado é considerada areia mal graduada com o
coeficiente de não uniformidade

, CNU=3,89 e coeficiente de curvatura

, CC=1,27

3.1

3.1.1.2 – Teor de Umidade & Compacidade.
A determinação simples do teor de umidade do solo feita em estufa a 110 ºC, é calculado
pela fórmula:
.

3.2
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Sendo Mágua a massa do solo após secagem por 24horas em estufa, e Msólido a massa do solo
natural antes da sua introdução na estufa para secagem.
Foi determinada a compacidade da areia com a caracterização dos seus índices de vazios
mínimo e máximo. Utilizou-se o ensaio de compactação baseado na NBR7182/1986 sob
energia de compactação Proctor Normal. Determinou-se o índice de vazios mínimo emin pelo
método e vibração para mudança de volume inicial.
3.3

G= densidade do grão
P = peso do solo seco (g)
V´= volume do corpo de prova (cm3)
onde V´ = S.h, sendo S a seção transversal do recipiente e h a altura mínima da amostra.
A sua classificação revelou-se como areia de compacidade média com o grau de
compacidade relativa
. CR = 0,46

3.4

Figura 3.2 – aspecto curva de compactação do solo A
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3.1.1.3 – Ensaio de Permeabilidade (à água).
O ensaio de permeabilidade do solo foi determinado no laboratório de geotecnia da
Universidade Federal de Rio de Janeiro. O ensaio com carga constante foi feito num solo
com grau de compacidade mediana e os resultados apresentados com a permeabilidade
K(cm/s) = 8,17x10 -3 cm/s.
Tabela 3.3 – Dados das condições de ensaio de permeabilidade ao ar no solo A.
Índ. de Vazios Inic.

eo

0,660
3

Massa. Esp. Ap. Seco

γs ( g/cm )

1,580

Dens. R. Grãos

Gs

2,635

Coef. de Permeabilidade

Km (cm/s)

8,17E-03

3.1.1.4 – Ensaio de Permeabilidade (ao Ar Puro)
Para a realização do ensaio de permeabilidade com material gasoso, no caso da areia,
moldou-se uma amostra na célula advectivo-difusivo nas condições de compacidade
mediana. O esquema adotado para realização do ensaio, com uma adaptação e também
similar ao procedimento por Ignatius (1999), foi desenvolvido por Klikenberg (1941),
adotada pela ASTM.: D 4525-90 para determinação do coeficiente intrínseco da
permeabilidade ao ar de rocha. Uma modificação será adotada, dado que não haverá pressão
confinante aplicada na amostra, e que as escalas de pressões de saída e de entrada serão
mantidas abaixo das escalas adotadas pelo método ASTM, acima citado. Essa modificação
do procedimento somente foi adotada para solo arenoso.
Cria-se um fluxo de ar imposto pela aplicação de incrementos de pressões, de forma que a
razão entre P/Patm se estabeleça entre 0,8 e 1,2, conforme estudos propostos por Massmann
(1989), pelo acionamento de bomba de ar comprimido (pressão), por auxílio de um painel de
controle de pressão e uso de rotâmetros para o controle de fluxos (fluxo entre <50-200
ml/min.) controla-se a vazão, e mantém-se o topo à pressão atmosférica. Para tal, adotou-se a
célula de ensaio tripartida para determinação de permeabilidade de gases no solo no caso da
areia de sílica. Neste processo, adotou-se o ensaio de permeabilidade com carga constante,

87

para aquele nível de compactação e teor de umidade, usando baixo valor de diferença de
pressões (10kPa).
Aplica-se uma pressão de fluxo de ar com 10 kPa acima da pressão atmosférica na entrada
da amostra e mantém a saída à pressão atmosférica. Para evitar o fluxo de ar em percolação
por caminho preferencial entre a amostra e as paredes do cilindro, aplicou-se nas paredes
silicone pastoso para aumentar a aderência dos grãos de areia na superfície do cilindro e
evitar que haja caminho entre o solo e as paredes lisas. A determinação da vazão
volumétrica foi efetivada na entrada e na saída por dois medidores de fluxo de ar précalibrados nas mesmas vazões. As diferenças de vazões entre a entrada e a saída serão
coletadas para efeitos de análise.

Usando-se
−k µ⋅

a

equação

−K⋅

∂ 2h
∂h
= Ss ⋅
2
∂t
∂t

(2.92)

e

substituindo

termos:

∂2 p
∂p
(2.91) aplicando-a para gases, poderão se utilizar tais soluções
= n p atm . ⋅
2
∂t
∂t

analíticas ou numéricas disponíveis para solução de escoamento de gás.
As equações

F=

k ρ0 1
⋅
⋅
⋅ p12 − p 22
µ p0 2L

(

)

(2.97) e

k=

2 F µp0 L
ρ 0 ( p12 − p 22 ) (2.99), permitem calcular a

permeabilidade ao gás de um material a partir da determinação do fluxo de massa F em
regime permanente, quando uma diferença de pressão é imposta aos limites da coluna.
A primeira serve de ensaio de permeabilidade ao ar, apenas usa-se água na base sem a
presença de gasolina. A água da base será estática, colocada em borbulhamento de forma
que não afetará o ensaio e facilitaria uma relativa manutenção de constante de saturação com
vapor de água do ar.
As membranas no topo servem de monitoramento e controle de pressão e mudança de
volume. Mantendo-se a pressão constante, qualquer mudança de volume ou pressão na
câmara (exemplo: por variação de densidade) será registrada. Desta forma, pode-se separar
os diferentes tipos de fenômenos advectivos que, simultaneamente ou não, enviam para a
câmara uma resposta, seja por contração ou expansão às mudanças de pressões e aos
fenômenos advectivos envolvidos.
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A medida de vazão volumétrica foi feita por rotâmetros de ar fabricada e devidamente
calibrado.

3.1.1.5 – Ensaio de Permeabilidade (vapor de gasolina e BTX)
O mesmo procedimento para o ensaio de ar puro foi adotado para a gasolina vaporizada por
arrastamento de nitrogênio na base do reservatório da célula de ensaio tripartida, que serve
para aplicação de fluxos contínuos. A medida de vazão volumétrica foi feita por rotâmetros
de ar fabricado e devidamente calibrado. Para o caso da gasolina e dos BTX, necessitou-se
de uma correção da leitura, visto que os rotâmetros foram calibrados para ar, determinandose, assim, um fator de correção

, em que Dr é a densidade relativa do gás. A

correção se dá pela multiplicação do valor lido no rotâmetro pelo fator de correção do gás
em análise ou da mistura em análise, sendo que a densidade da mistura será o somatório das
densidades dos gases utilizados multiplicado pelas suas percentagens na mistura. Por
exemplo: para Benzeno, a densidade da mistura (Benzeno + ar)
3.5

3.1.2 - Solo B
Usou-se um solo argiloso cujas características foram determinadas conforme a seguir. A
classificação do solo usado, pela sua origem, indica que é um solo residual maduro. A tabela
a seguir traz um resumo de todos os índices físicos do solo em estudo.
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Tabela: 3.4 – Caracterização & Índices físicos do solo B.

Índices
Percentil 10 da distribuição granulométrica, D10
Percentil 30 da distribuição granulométrica, D30
Mediana da distribuição granulométrica, D50
Percentil 60 da distribuição granulométrica, D60
Coeficiente de não uniformidade CNU
Coeficiente de curvatura Cc
Densidade das partículas, Gs

Unidades Valores
mm
0,001
mm
0,065
mm
0,26
mm
0,4
400
10,56
2,665

Peso específico das partículas sólidas γg

g/cm3

2,665

Peso específico seco máximo γs max

g/cm3

1,843

Peso específico seco mínimo γs min
Índice de vazios mínimo, emin

g/cm3

1,668
0,446

Índice de vazios máximo, emax
Índice de vazios natural enat
Teor de umidade natural
Limite de liquidez
Limite de Plasticidade
Índice de plasticidade

0,598
0,505
7,69%
28%
13%
15%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Porosidade max nmax
Prosidade Mínimo nmin
Porosidade natural
teor de umidade gravimétrico w ótimo
teor de umidade gravimétrico w natural
teor de umidade gravimétrico w mínimo
teor de umidade volumétrico θw ótimo
teor de umidade volumétrico θw natural
teor de umidade volumétrico θw mínimo
Grau de saturação Sw % ótimo
Grau de saturação Sw % natural
Grau de saturação Sw % mínimo
conteúdo de ar θa ótimo
conteúdo de ar θa natural
conteúdo de ar θa mínimo
Grau de aeração Sa ótima
Grau de aeração Sa natural
Grau de aeração Sa máximo
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37,4
30,8
33,6
14,1
12,7
9,9
37,3
33,4
30,7
84,3
67,1
44,0
0,142
0,111
0,126
15,7
32,9
56,0

3.1.2.1 - Granulométrica
A curva granulométrica na figura 3.3 foi obtida através de material coletado, sendo traçada
no laboratório de geotecnia da COPPE/UFRJ. A distribuição das frações granulométricas se
dá com 10% de pedregulho; 18 % de areia grossa, 27 % de areia média, 16 % de areia fina,
ou seja, 61 % de areia total; 15 % de silte e 14 % de argila, ou seja, quase 29% da fração
argila (Tabela 3.5). A distribuição das frações granulométricas se dá com 10% de
pedregulho, 61% de areia total (18 % de areia grossa, 27 % de areia média e 16 % de areia
fina), 15 % de silte e 14 % de argila, ou seja, quase 29% da fração argila (Tabela 3.5), o que
caracteriza um solo bem graduado com um equilíbrio e uma boa distribuição
granulométrica, não favorecendo a uma boa drenagem.
Tabela 3.5: Composição granulométrica do solo B.

Argila
14

Composição Granulométrica ( % )
( Escala ABNT )
Areia
Silte
Pedregulho
Fina Média
Grossa
15
16
27
18
10

A sua classificação pelo Sistema Unificado é considerada areia mal graduada.

Figura 3.3: Aspecto curva característica do solo B.:
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3.1.2.2 - Pesos específicos, estrutura e índices físicos.
A partir das características de compacidade do solo, determinou-se o seu os seus índices
físicos para a o seu estado, conforme tabela 3.4.

3.1.2.3 - Índice de Plasticidade e Limite de Liquidez
A figura 3.4 com os índices demonstra um solo de plasticidade mediana e teor de umidade
relativamente baixa.

Figura 3.4: Limites de Attenberg solo B.

3.1.2.4 - Curvas de Compactação
Foram realizados ensaios para determinação de grau de compactação do solo, a fim de se
elaborar a curva de compactação apresentada na figura 3.5. A determinação da curva de
compactação da amostra orienta sobre futuras energias de compactação e grau de umidade a
serem aplicadas para remoldagem de amostras múltiplas para execução dos ensaios.
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Figura:3.5: - Curva característica de compactação
A partir do conhecimento das características de compactação do solo, moldaram-se amostras
para realização dos ensaios de permeabilidade à água e aos elementos gasosos. A amostra
para determinação de permeabilidade à água foi moldada nas condições de umidade ótima e
grau de compactação 100% Proctor Normal.
As amostras para ensaios de permeabilidade aos elementos gasosos foram moldadas a 94%
do Proctor Normal.

3.1.2.5 – Ensaio de Permeabilidade (à Água)
Os ensaios de permeabilidade foram realizados no Setor de Ensaios de Laboratório de
Geotecnia. O ensaio para solo argiloso foi moldado nas condições apresentadas na tabela
3.6, com amostra compactada a 100% da energia do Proctor Normal. Foi aplicado o ensaio
de permeabilidade de carga variável. O coeficiente de permeabilidade foi obtido através da
fórmula:

3.6
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Tabela 3.6: Dados de moldagem das amostras para ensaio.
Índ. de Vazios

e

0,446

Massa. Esp. Ap. Seco

gs ( g/cm3 )

1,843

Dens. R. Grãos

Gs

2,665

Coef. de Permeabilidade

Km(cm/s)

2,15E-07

3.1.2.6 – Ensaio de Permeabilidade (ao Ar Puro)
Para a uniformização, moldou-se várias amostras pequenas compactadas com o mesmo grau
de compactação nas condições apresentadas na tabela 3.7, em cilindros pré-definidos
conforme referidos anteriormente.
Tabela 3.7: Condições do solo B de ensaio de permeabilidade a gás.
Dens. R. Grãos
Massa Esp Ap. Seco (g/cm3)
Índice de vazios
Umidade (%)

2,665
1,772
0,504
12,71

Após a compactação a amostra é talhada nos tamanhos de 4,5cm de diâmetro por 7,5cm de
altura, área de 15,90cm2 e volume de 119,25cm3 para ficar pronta para o ensaio. Moldadas
as amostras, as mesmas foram talhadas para sua adequação no cilindro de ensaio de
permeabilidade a gás, concebido para o efeito. A figura 3.6 representa a amostra já
preparada e em instalação no cilindro de ensaio, com a membrana já fixada no corpo de
prova.
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Figura 3.6: Amostra moldada e preparada para ensaio.

Figura 3.7: Esquema montado para ensaio de permeabilidade a gás.
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Executou-se ensaio de permeabilidade ao ar puro pelo solo através do procedimento descrito
no ítem (3.1.2.6) e seguindo a esquematização da figura 3.7. A determinação da vazão
volumétrica foi efetivada na entrada e na saída por dois medidores de fluxo de ar. As
diferenças de vazões entre a entrada e a saída serão coletadas para efeitos de análise.

Figura 3.8: sistema de aquisição de dados: 1- micro cromatógrafo gasoso 3000; 2 – laptop
com programa de leitura de dados; 3 – painel de controle de pressão de ar comprimido; 4painel de controle de pressão dos cilindros de gases (nitrogênio); 5- Rotâmetros; 6 – cilindro
de borbulhamento do ar carreado na amostra; 7 – cilindro de ensaio da amostra; 8 – cilindro
de pressão hidráulica para tensão confinante.
As vazões lidas nos rotâmetros acoplados na entrada e saída do ar pela amostra foram
registradas e analisadas.
A partir das vazões volumétricas determinadas para as pressões aplicadas calcularam-se os
fluxos de massa F(kg/m2.s) equivalentes, tendo se a densidade efetiva do gás para aquelas
condições de temperatura e pressão. Calcularam-se, em seguida, a permeabilidade ka
usando-se a expressão (2.99).

3.1.2.7 – Ensaio de Permeabilidade (vapor de gasolina) e de BTX
Executou-se ensaio de permeabilidade ao Vapor de gasolina e dos compostos Benzeno,
Tolueno e Xileno (BTX) em seu estado puro conforme esquema da figura 3.8. Este processo
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se fez pela “nebulização” de gasolina com ar borbulhado na gasolina de amostra, criando-se
assim uma vaporização através do solo.
O mesmo procedimento foi utilizado para aplicação de Benzeno Líquido, Xileno Líquido e
Tolueno Líquido. Verificou-se e coletaram-se as variações de fluxos com os diferentes
produtos.
Para esses casos, aplicaram-se o Nitrogênio e o Hélio, dois gases comumente usados como
gases de arraste para cromatografia, em busca da avaliação da influência da presença do
oxigênio como elemento gasoso em reação com os produtos já citados. No segundo caso,
eliminaram-se os maiores compostos do ar (oxigênio e nitrogênio) para avaliar a própria
reação dos componentes do ar com os componentes em estudo.
Adotou-se 3 cilindros para ensaios conforme esquema e fotos a seguir. O cilindro 1 recebe a
amostra moldada, as cargas de pressões confinantes e a percolação de gases através da
amostra. O cilindro 2 armazena a água para transferência de cargas, e o terceiro cilindro
recebe a aplicação dos fluxos de gases controlados através de rotâmetros e do painel de
controle de pressões.
Metodologia de ensaio:
Ensaios de permeabilidade ao ar e deste com hidrocarboneto com carga constante, após
caracterização da amostra, com baixos valores de diferença de pressões conforme
metodologia utilizada por Klinkenberg (1941), adotada pela ASTM.: D 4525-90 para
determinação do coeficiente intrínseco da permeabilidade ao ar de rocha. No caso do solo
argiloso não foi aplicada a modificação feita para os ensaios em areia e manteve-se a
pressão confinante com as diferentes pressões aplicadas em dois ciclos diferentes. No
primeiro ciclo, cria-se um fluxo de gás imposto pela aplicação de incrementos de pressões,
de forma que a razão entre P/Patm se estabeleça entre 0,8 e 1,2 conforme estudos propostos
por Massmann (1989) — pelo acionamento de bomba de gás (pressão), por auxilio de um
painel de controle de pressão e por uso de rotâmetros para o controle de fluxos (fluxo entre
<50-200 ml/min.) e com controle de vazão, e mantém-se a base à pressão atmosférica.
Variou-se a tensão confinante de 1 em até 4 vezes o valor de pressão aplicada acima da
pressão atmosférica (10kPa, 20kPa, 30kPa, 40kPa). Tal procedimento justifica-se como
simulador de confinamento do solo em diferentes níveis. No segundo ciclo, cria-se um fluxo
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de gás imposto pela aplicação de incrementos de pressões, de forma que a razão entre P/Patm
se estabeleça fora do intervalo entre 0,8 e 1,2, contrariando os estudos propostos,
constatando-se a real inadequação deste procedimento quando as pressões não respeitam os
limites pré-estabelecidos.
O ar comprimido usado a partir do seu fornecimento por um compressor foi borbulhado em
água deaerada, mantendo-se as condições constantes de saturação de vapor de água no caso
do ensaio para ar puro. Para os ensaios BTX e gasolina pura, o borbulhamento foi somente
com o composto, sendo usado ar ou Hélio como gás de mistura.
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analíticas ou numéricas disponíveis para solução de escoamento de gás.
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⋅
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)

(2.97) e

k=
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m ( p12 − p 22 )

permeabilidade ao gás de um material a partir da determinação do fluxo de massa F em
regime permanente, quando uma diferença de pressão é imposta aos limites da coluna.
A medida de vazão volumétrica será feita por rotâmetros de ar fabricados e devidamente
calibrados, e os valores lidos serão recalculados para medidas de fluxo de massa após
aplicação das densidades efetivas dos gases ou misturas em análises.

3.1.2. 8 - Ensaios de difusão em coluna (time-lag). Célula ensaio de difusão e advecção
Descrição da metodologia de ensaio e coleta de dados
Este processo simulou o fluxo difusivo dos componentes gasosos da gasolina através do
solo e os diferentes compostos de interesse da gasolina e suas concentrações num espaço e
num tempo determinado.
A nova célula apresentada na figura 3.9 e que foi desenvolvida neste trabalho, para
aplicação dos ensaios de difusão para determinação dos parâmetros que se busca, é uma
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célula tripartida, que foi usada para ensaios de colunas. A célula nova adaptou-se com
facilidade a este sistema e com o desenvolvimento de um painel de controle de pressões.

Figura 3.9: Célula para ensaio de coluna e também para ensaio de permeabilidade em areia.
As concentrações de compostos serão determinadas na entrada (reservatório) e saídas
(headspace) com auxílio de um micro cromatógrafo gasoso. Para estes casos, o gás Hélio foi
usado como gás de arraste após ter sido percebida a baixa sensibilidade do micro
cromatógrafo quando do uso do gás Nitrogênio.

Figura 3.10: preparação da amostra na célula.
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No caso de ensaio com hidrocarboneto, a base receberá a quantidade de água e gasolina
definida. Fizeram-se então coletas programadas e contínuas de concentrações relativas
(C/Co) na saída do corpo de prova (headspace), e na base (reservatório).
Este método time-lag mede o fluxo com concentrações de fonte finita. Estando o solo isento
de hidrocarbonetos, o fluxo difusivo provocado pela diferença de gradiente de concentrações
entre o reservatório e o headspace tende a atingir o equilíbrio. No entanto, as diversas
coletas de amostras de concentrações de compostos no headspace criam novos
desequilíbrios de concentrações e novos deslocamentos de fluxos difusivos ao longo do
tempo.
O solo foi moldado e compactado a 96% do Proctor Normal, para efeito destes ensaios. A
compactação foi executada manualmente. As paredes internas da célula do corpo de prova
foram deixadas com uma rugosidade feita por grãos de areia, de forma a minimizar o
caminho preferencial dos gases entre a parede caso fosse lisa e o solo compactado, pela falta
de aderência, conforme pode-se ver na figura 3.9 antes da colocação do solo e na figura 3.10,
durante a introdução do solo por camadas. Na base e no topo do corpo de prova foi instalado
um geotêxtil de forma a evitar perda de solo e entupimento dos furos tanto na base como no
topo.
Durante os períodos de ensaios, a temperatura do ambiente sofria uma variação de 23ºC a
25ºC conforme registrado pelo termômetro de Máximo e mínimo instalado próximo aos
ensaios. As condições do estado do solo durante os ensaios estão apresentadas na tabela 3.8,
e a tabela 3.9 traz as dimensões do cilindro de ensaio e do corpo de prova.
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Tabela 3.8: Índices físicos da amostra durante o ensaio de difusão em coluna de solo
coesivo.
Dados das condições de ensaio
DENS. REAL GRÃOS

2,665

PESO E.A SECO (g/cm3)

1,772

Índice de vazios

0,504

Umidade (%) (w)

12,71

Porosidade (n)

0,34

Teor de umidade Vol. (θw)

0,21

Grau de saturação ( Sw)

67,19

Conteúdo de ar (θa)

0,110

Grau de aeração (S a)

32,81

Tabela 3.9: Dimensões da célula de ensaio.
Altura (cm)
Diâmetro (cm)
Headspace
Área (cm2)
Volume (cm3)
Altura (cm)
Corpo de Diâmetro (cm)
Prova
Área (cm2)
Volume (cm3)
Altura (cm)
Diâmetro (cm)
Reservatório
Área (cm2)
Volume (cm3)

15
28
615,44
9231,6
28
15
176,62
4945,5
15
28
615,44
9231,6

Os aspectos reais da célula tripartida são mostrados na figura 3.11 com suas diferentes
composições quando antes da sua montagem, e na figura 3.12 após a sua completa
montagem.
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Figura 3.11: Aspecto da célula tripartida.

Figura 3.12: Célula montada.
As dimensões das diferentes partes da célula tripartida estão apresentadas separadamente, de
acordo com as posições nas figuras 3.13, 3.14 e 3.15, sendo a base, o corpo e a capa da
célula, respectivamente.
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Figura 3.13: Célula de Difusão e Advecção - Base.

Figura 3.14: Célula de Difusão e Advecção – Corpo.
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Figura 3.15: Célula de Difusão e Advecção – Capa.

Procedimento.
1. Preparou-se uma mistura de contaminante nas seguintes medidas apresentadas na
tabela 3.10.
Tabela 3.10: Quantitativo de mistura para preparação de uma solução para formação de Fase
líquida não aquosa no reservatório do ensaio de coluna:
100 ml

100 ml

200 ml + 500
ml

Benzeno

50 ml

50 ml

100 ml

Tolueno

50 ml

50 ml

100 ml

Xileno

50 ml

50 ml

100 ml

Gasolina

Água + Gasolina

5000 ml + 500 ml

Optou-se pelo procedimento de enriquecimento de mistura da gasolina aumentando a
quantidade de BTX, pelo fato de serem os compostos visados analisados com mais detalhes.
A figura 3.16 representa o aspecto visual dos produtos químicos em estudos e os
procedimentos de medição e quantificação para formação da solução contaminante.
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Figura 3.16: Proporções das dosagens da mistura para o ensaio de coluna
A esquematização do ensaio pode ser vista na figura 3.17 como a representação do roteiro de
montagem dos equipamentos e procedimentos de ensaios adotados e apresentados. Várias
adaptações foram feitas em busca de aumentar as diferentes possibilidades de ensaios que
podem ser exploradas com a montagem da célula tripartida e a sua conexão aos outros
componentes constituintes da experiência.
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MICRO
CROMATOGRAFO
3000 ( AGILENT)

(hélio)

Gás de
Arraste

COMPRESSOR
DE AR

Membrana
flexível de
pressão

Controle de ar pelo
painel de controle
de pressao de ar

Membrana
controle de
pressao em
teflon
ROTÂMETRO
DE SAÍDA

Painel de controle de altas
pressoes dos cilindros

CAPA

(N2 OU
HELIO)

Gás de
Arraste

AMOSTRA

Painel de controle de altas
pressoes dos cilindros

Entrada de
Gas de
Arraste ou
purga

o´ring

Gás de
Arraste / AR

Nível de LNAPL
LNAPL(gasolina)
Nível de água
Água

Fluxo
esvaziamento do
reservatório

Figura 3.17: esquema montado para ensaio em coluna e captação de dados.
Adaptações aplicadas:

 O gás de interesse (no caso, será representado pela evaporação dos gases
eminentes do LNAPL, gases de hidrocarbonetos (aromáticos < Benzeno; tolueno;
xileno)

 Cilindro do gás de arraste no caso nitrogênio. O nitrogênio é um gás inerte e não
entra em contato com os compostos orgânicos voláteis (COV). O risco de
incêndio é mínimo, uma vez que o processo ocorre a baixas temperaturas e não
são utilizadas partes móveis que poderiam gerar calor ou fricção.

 Cilindro de gás hélio. O hélio é um gás inerte e não entra em contato com os
COV. O risco de incêndio é mínimo, uma vez que o processo ocorre a baixas
temperaturas e não são utilizadas partes móveis que poderiam gerar calor ou
fricção.
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 O corpo de prova devidamente caracterizado geotecnicamente (no lugar da
coluna cromatográfica).
-

O gás de arraste passando diretamente pela câmara superior servirá de
coletor e transportador dos compostos de gás de hidrocarbonetos que
serão encaminhados para o micro cromatografia gasoso 3000 (TCD).

-

Fecham-se as saídas do Headspace e injeta-se gás Hélio na base
(reservatório) para se carrear amostras com concentrações iniciais e
direcionadas para o micro cromatógrafo, cujo gás de arraste será o Hélio.

-

As características de calibração do micro cromatógrafo para as análises
estão a seguir:

3.2 - Os Gases de ensaio:
3. 2.1 - Gás (hidrocarboneto: Gasolina)
A gasolina é o derivado de petróleo mais popular em nosso país, onde o seu consumo tem
aumentado significativamente nos últimos anos: em 2005 foram consumidos mais de 40,9
milhões de metros cúbicos, divididos em proporção de 17,4 milhões de metros cúbicos para
a gasolina tipo A e 23,5 milhões de metros cúbicos para a gasolina tipo C (ANP, 2005).
A gasolina é um combustível constituído basicamente por hidrocarbonetos (compostos
orgânicos que contém átomos de carbono e hidrogênio) e, em menor quantidade, por
produtos oxigenados (produtos que possuem átomos de oxigênio em sua fórmula química).
Os hidrocarbonetos que compõem a gasolina (hidrocarbonetos aromáticos, olefínicos e
saturados) são em geral, mais "leves" do que aqueles que compõem o óleo diesel, pois são
formados por moléculas de menor cadeia carbônica (normalmente cadeias de 4 a 12 átomos
de carbono). Além dos hidrocarbonetos e dos oxigenados, a gasolina contém compostos de
enxofre, compostos de nitrogênio e compostos metálicos, todos eles em baixas
concentrações.
A gasolina atualmente disponibilizada em nosso país para o consumidor final e que é
comercializada pelos postos revendedores (postos de gasolina) é aquela que possui
compostos oxigenados em sua composição, normalmente álcool etílico anidro. Em épocas
de crise no abastecimento do álcool etílico, quando a produção da indústria alcooleira não é
suficiente para atender à demanda de etanol anidro, outros compostos oxigenados, como o
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MTBE (Metil, Terc-Butil-Éter) e metanol (álcool metílico), poderão, após aprovação
federal, estarem presentes na gasolina disponível aos consumidores. O MTBE é
normalmente utilizado como componente da gasolina desde 1974 na Europa e desde 1979
nos EUA. No Brasil, o Rio Grande do Sul tem o MTBE incorporado na gasolina desde
1990.

3.2.1.1 - Tipo de Gasolina
São definidos e especificados, atualmente, pelo DNC — Departamento Nacional de
Combustíveis — quatro tipos de gasolina para uso em automóveis, embarcações aquáticas,
motos etc.: Tipo A, Tipo A premium, Tipo C e tipo C premium.
Gasolina Automotiva Tipo A: É a gasolina produzida pelas refinarias de petróleo e entregue
diretamente às companhias distribuidoras. Esta gasolina constitui-se basicamente de uma
mistura de naftas numa proporção tal que enquadre o produto na especificação prevista. Este
produto é base da gasolina disponível nos postos revendedores.
Gasolina Tipo A-Premium: É uma gasolina que apresenta uma formulação especial. Ela é
obtida a partir da mistura de Naftas de elevada octanagem (nafta craqueada, nafta alquilada,
nafta reformada) e que fornecem ao produto maior resistência à detonação do que aquela
fornecida pela gasolina tipo A comum. Esta gasolina é entregue diretamente às companhias
distribuidoras e constitui a base da gasolina C Premium, disponibilizada para os
consumidores finais nos postos de revenda.
Gasolina Tipo C: É a gasolina comum que se encontra disponível no mercado sendo
comercializada nos postos revendedores e utilizada em automóveis etc. Esta gasolina é
preparada pelas companhias distribuidoras que adicionam álcool etílico anidro à gasolina
tipo A. O teor de álcool na gasolina final atinge a faixa de 21 a 23% em volume, conforme
prevê a legislação atual.
Gasolina Tipo C-Premium: É a gasolina elaborada pela adição de 21 a 23% de álcool anidro
à gasolina tipo A-Premium. Essa gasolina foi desenvolvida com o objetivo principal de
atender aos veículos nacionais e importados de altas taxas de compressão e alto
desempenho.
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3.2.1.2 - Características da Gasolina e seus significados
A gasolina automotiva usada no trabalho foi adquirida do posto de distribuição da rede
Petrobras-BR, sendo de tipo C. Foram adquiridos 6 litros de gasolina tipo C para os ensaios.
Não dispondo de um equipamento para a caracterização total de todos os compostos da
gasolina adquirida, optou-se pela identificação dos compostos de interesse e estudados neste
trabalho através do uso de um micro cromatografia gasoso. A caracterização dos compostos
está apresentada no decorrer deste trabalho.
Aspectos relevantes desta gasolina no que se refere ao seu caderno fisq informado pelo
produtor estão a seguir:

Aspecto: A gasolina deve apresentar-se límpida e isenta de materiais em suspensão, como
água, poeira, ferrugem etc. O teste é feito observando-se, contra a luz natural, uma amostra
de 0,9 litros do produto contida em recipiente de vidro transparente e com capacidade total
de 1 litro.

Cor: Indica a tonalidade característica do produto. No caso da gasolina tipo C, sem aditivo,
a cor é amarelada (PETROBRAS DISTRIBUIDORA-BR). Alterações na cor da gasolina
podem ocorrer devido à presença de contaminantes ou devido à oxidação de compostos
instáveis nela presentes (olefinas e compostos nitrogenados).

Teor De Enxofre: Indica a concentração total dos compostos sulfurosos presentes na
gasolina. A análise é feita incidindo raios X em uma célula contendo amostra do produto.
Neste teste, os átomos de enxofre absorvem energia de um comprimento de onda específico
numa quantidade proporcional à concentração de enxofre presente na gasolina.

Destilação: A destilação é um dos testes que tem como objetivo avaliar as características de
volatilidade da gasolina. O teste é feito tomando-se 100 ml da amostra do produto que é
colocado em um balão de vidro especial que, a seguir, é submetido a aquecimento para
destilação em condições controladas.
Com esse aquecimento, o produto se vaporiza, sendo, então, condensado e recolhido em
uma proveta de vidro. Após essa operação, as temperaturas anotadas são corrigidas levandose em conta as perdas que ocorrem por evaporação de pequena parte do produto e a pressão
barométrica. Esse teste, além de ser usado no controle da produção da gasolina, pode ser
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utilizado para identificar a ocorrência de contaminação por derivados mais pesados, como o
óleo diesel, óleo lubrificante, querosene etc.

Pressão de Vapor (Pv): Existem três métodos principais padronizados para determinação
de pressão de vapor: Método Reid (ASTM D 4953,1993), Método Grabner (ASTM-D 5190,
1996) e razão líquido-vapor, o qual é mais utilizado na Europa, mas também é popular no
Japão e nos Estados Unidos da América (Guibet e Faure-Birchem, 1999). No entanto,
muitos autores têm utilizado métodos numéricos e experimentais para predizer a pressão de
vapor de hidrocarbonetos (Pumphrey et al., 2000). Nos EUA (Barker et al., 1988)
desenvolveram o índice de dirigibilidade determinado a partir dos pontos T10, T50 e T90%
evaporados, obtidos da curva de destilação.
A volatilidade está diretamente relacionada com a pressão de vapor e a entalpia de
vaporização. A entalpia de vaporização é definida como a diferença entre a entalpia da fase
vapor e a entalpia da fase líquida, à mesma pressão e temperatura.
Assim como o teste de destilação, a PVR (Pressão de Vapor Reid) tem como objetivo
avaliar a tendência da gasolina de evaporar-se, de modo que, quanto maior é a pressão de
vapor, mais facilmente a gasolina se evapora. Esse ensaio é utilizado, principalmente, para
indicar as exigências que devem ser satisfeitas para o transporte e armazenamento do
produto, de modo a evitar acidentes e minimizar as perdas por evaporação.
Cataluña e Silva (2006), concluíram que combustíveis com elevada pressão de vapor
apresentarão altas taxas de emissões de compostos voláteis. Através dos ensaios de
cromatografia gasosa com detector de ionização de chama, constata-se que as gasolinas com
maior pressão de vapor são as que apresentam maiores concentrações de hidrocarbonetos
constituídos de quatro a seis átomos de carbono. O maior aumento observado na entalpia de
vaporização das formulações com etanol é para a gasolina com maior teor de aromáticos, e à
medida que a concentração de aromáticos diminui, o efeito no aumento da entalpia de
vaporização (devido à introdução de etanol), também diminui. Após os 5% em volume de
etanol, a entalpia de vaporização tende a se estabilizar em um valor fixo, de forma similar à
pressão de vapor.
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3.2.1.3- Características Das Gasolinas Produzidas Pela Petrobrás
Toda gasolina produzida pelas refinarias da PETROBRÁS (gasolina tipo A e gasolina
padrão C), conforme apresentada na tabela 3.11, é analisada em seus laboratórios de
controle de qualidade e somente é liberada para venda após ser aprovada em todos os testes
previstos na especificação do produto. Estes testes, assim como os seus limites de controle,
foram definidos pelo então já extinto Departamento Nacional de Combustíveis.
Tabela 3.11: Características das gasolinas produzidas pela Petrobrás/REGAP
CARACTERÍSTICAS

Gasolina A-

Gasolina

Gasolina C-

Gasolina C-

Premium

Padrão

Comum

Premium

COR

Amarela

Amarela

Amarela

Verde

ASPECTO

LIMS*

LIMS*

LIMS*

LIMS*

Álcool Etílico, %vol

Zero

Zero

22

21,5

Densidade, 20/4 oC

0,7657

0,7473

0,7495

0,7686

Destilação 10% evap. oC

63,3

54,9

59,2

59,4

Destilação 50% evap. oC

113,2

102,07

73,4

75,3

Destilação 90% evap. oC

178,1

178,0

167,2

172,3

Ponto final de ebulição oC

210,0

207,6

214,2

211,8

Enxofre, % massa

0,05

0,07

0,09

0,05

Hidrogênio, % massa

12,3

---

13,6

12,8

Carbono, % massa

86,3

---

76,7

78,2

Tolueno, % volume

8,50

2,00

3,31

7,38

Benzeno, % volume

1,5

0,98

0,60

1,55

Saturados, % volume

46,5

37,8

Olefinas, % volume

16,1

32,7

Aromáticos,%volume

37,4

29,5

*LIMS = Límpida e Isenta de Impurezas
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27 - 47
15 - 28
26 - 35

-------

A lista de 14 compostos da gasolina e os co-solventes etanol e MTBE, bem como suas
propriedades físico-químicas a 25 ºC é apresentada a seguir na tabela 3.12.
Tabela 3.12: Propriedades físico-químicas dos compostos da gasolina (Ferreira, 2000).

3.2.1.4 - Características Das Gasolinas Ensaiadas
A gasolina usada tem suas composições básicas descritas na tabela 3.13 e foi aplicada a
novas análises por cromatografia gasosa em busca de equalização dos dados do fornecedor
com os dados levantados, a fim de determinar a real percentagem dos compostos estudados
determinará se a concentração aquosa necessária para equilíbrio das fases. Os cálculos
baseiam-se na aplicação da lei de Raoult já apresentada anteriormente.
Os compostos da gasolina escolhidos para efeito de análise neste trabalho são: os
hidrocarbonetos aromáticos (benzeno, tolueno, xilenos).
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Tabela 3.13: Gasolina Tipo C:
Composição.
Natureza química
Hidrocarbonetos e alcool
Hidrocarbonetos saturados 27 - 47 % (p/p)
Hidrocarbonetos olefínicos 15 - 28% (p/p)
Hidrcarbonetos aromáticos 26 - 35 % (p/p)
Alcool etílico anidrido
13 - 25% (p/p)
Benzeno
< 1%(p/p)
Aspecto:
Estado físico
líquido límpido
cor
amarelado
Ponto de fulgor
< 0ºC
Pressão de vapor
68kPa a 37,8oC
Densidade
0,73 - 0,77
Solubilidade
Na água
Insolúvel
em solventes orgânicos
Solúvel
> 1 (acetato de n-butila
Taxa de evaporação
=1)
Parte volátil
100% (v/v)

3.2.1.5 – Determinação de percentagem de etanol na gasolina
A execução do ensaio de determinação de teor de etanol dissolvido na gasolina tipo C
adquirido foi feita a fim de estimar-se a percentagem de mistura de etanol na gasolina.
Resultados deste teste atestaram a veracidade da faixa de variação do mesmo dentro da faixa
apresentada pelo fornecedor.
A simplicidade do teste e sua repetibilidade garantiram o descarte dos materiais após uso,
preparando-se para próximos testes apresentáveis juntos com os resultados de ensaios gerais.
O teste consiste em acrescentar-se 150 ml de gasolina tipo C a 150 ml de água numa proveta
de 300 ml, com uma mistura manual. Da solubilização total do etanol a água, poderá
determinar-se o volume de fase aquosa acrescido, multiplicado por dois, que corresponde ao
volume de álcool etílico presente em um litro de gasolina tipo C (Brasil, Leis etc ., 1998).
A figura 3.18 mostra que o ensaio e seus respectivos resultados caracterizaram 16,6 % de
etanol na gasolina em termo de volume. Tal valor demonstra que a amostra utilizada no
trabalho atendeu perfeitamente às normas em vigor nesta data.
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Figura 3.18 : Ensaio de dissolução da percentagem de etanol presente na gasolina.

3.2.1.6 – Características dos BTEX
Os BTEX são componentes mono-aromáticos da gasolina que estão sob controle pela sua
toxicidade. Suas características físicas e químicas estão relacionadas na tabela 3.14.
Apresentam-se como molecularmente hidrofóbicos, não polares e não ionizáveis; possuem
baixa solubilidade em água e são altamente voláteis. A transferência dos BTEX da Fase
NAPL para a fase gasosa é facilitada pelas suas baixas pressões de vapor. Riser-Roberts
(1998) estabeleceu que contaminantes que têm coeficientes de partição entre a água do solo
e o ar do solo inferior a 104, se difundem principalmente na fase gasosa.
A determinação do equilíbrio ácido-base é fundamental para a avaliação dos compostos
gasosos não polares, pelo fato de que somente as formas elétricamente neutras das espécies
químicas são volatilizadas na zona não saturada (Jorge, 2001).
Os gases estudados assumem o comportamento de gás ideal e satisfazem a equação (2.4).
Fetter (1993) estima que existe uma relação linear entre a pressão de vapor do contaminante
acima da solução aquosa e a sua concentração na solução, estabelecida através da lei de
Henry. Tratando-se da partição entre o ar e a água, pode-se aplicar a constante adimensional
de Henry H´ por
3.7

114

ou
.

3.8

No caso de líquido não aquoso de gasolina, composto por uma mistura de hidrocarbonetos
com variadas propriedades físicas e químicas, o comportamento no meio poroso é
direcionado pelas características da mistura e não pelo comportamento individual de cada
elemento. Nota-se então a inaplicabilidade direta da lei de Henry e a necessidade do uso da
Lei de Raoult, que estabelece que a pressão parcial Pn de um composto acima da mistura
ideal na fase NAPL é proporcional à pressão de vapor do composto puro Pv, multiplicada
pela fração molar do composto na mistura xn. Esta lei será usada para a quantificação das
concentrações dos contaminantes no equilíbrio entre as fases NAPL e o ar (Corapcioglu e
Baehr, 1987)
3.9

Para a previsão de concentração de vapor na fase gasosa de um elemento n, pode-se escrever
a seguinte equação:
3.10

3.11

Na qual Cv é a concentração de vapor
3.12

3.13

Em que Mm é a massa molar
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Tabela 3.14: características físico-químicas dos compostos estudados
Nome IUPAC

BENZENO

TOLUENO

ETILBENZOL

m - XILENO; XILENO

Outros nomes

Benzol

METILBENZENO
; METILBENZOL;

FENILETANO

1,3 - DIMETILBENZENO; m
- XILOL;

Fórmula Química

C 6H 6

C7 H8

C8 H10

C8 H10

Massa molar (g·mol−1)

78,112

92,14

106,17

106,16

Cor e aparência

Líquido incolor

Líquido incolor

Líquido incolor

Líquido incolor

Número CAS

71-43-2

0,867

0,867

0,864

-95

-94,97

-47,9

110,6

136,2

131,9 144

Propriedades Físicas
Densidade especifica A 20 °C
Ponto de fusão
Ponto de ebulição

coef. De
partição
oct./água

5,49 °C (278,64 K) a
101,3 kPa
80,09 °C (353,24 K) a
101,3 kPa

Solubilidade água (mg/l) (A 20
°C- 25 °C)

levemente solúvel: H2O

0,05 g/100 mL DE
ÁGUA A 20 °C

0,02 g/100 mL DE ÁGUA
A 20 °C

INSOLÚVEL

1780

515

152

175

Pressão de vapor (kPa) (20°C a
25°C)

12,7 kPa (25 °C) 10,13 (20)

2,94

0,94

0,82

152 mPa·s−1 (50 °C)

0,58 (cP)

0,70 (cP)

0,59 (cP)

Difus. no ar Dar (cm2.S-1)

0,088

0,087

0,075

0,078

Difus. Na água Dágua (cm2.S-1)

9,8x10-6

8,6 x10-6

7,8x10-6

3,12x10-5

Coeficiente de permeabilidade na
água (cm/h)

0,015

0,034

0,0051

0,049

Massa volumétrica do gás (25 C)
(kg/m3)

1,42

1,27

1,22

1,21

Concentração vapor saturada (25
C) (kg/m3)

0,4

0,14

0,08

0,05

H (kPa.m3. mol -1)(20 -25 C)

566,41 x10-3

645,44 x10-3

651,52 x10-3

516,76x10-3

H´ (20 -25 C)

0,23

0,26

0,27

0,21

coef. de adsorção (coef. de
partição c.o./água (Kco (ml.g1)(25 C)

83

300

1100

830

Kow

132

537

1410

891

log Kow (20 -25 C)

2,13

2,7

3,15

(3,12 - 2,9)

Limite mínimo de explosão no ar

0,012

0,011

0,008

n.d.

Estado físico PTN (101,33kPa, 0
C)

líquido

líquido

líquido

líquido

Biodegradabilidade

aeróbia

aeróbia/ anaeróbia

aeróbia

aeróbia

Polaridade

não polar

não polar

não polar

não polar

Viscosidade

constante
de Henry
(coeficiente
de partição
ar/água)

0,8765

0,604 mPa·s−1 (25 °C)

116

3.3 - Equipamentos usados
3.3.1 – Cromatografia (Micro cromatografia gasosa)
A cromatografia gasosa será implantada como suporte nas técnicas analíticas de
concentração de compostos da gasolina, tanto no ensaio de equilíbrio na fase aquosa, como
também nas fases gasosas, nos ensaios de difusão em célula e nos ensaios de advecção ou
dispersão. A cromatografia gasosa apresenta maior facilidade para a realização da
separação, da quantificação e da identificação dos compostos orgânicos presentes, e
apresenta-se como uma metodologia físico-química de segregação de componentes de uma
mistura executada, partindo da distribuição destes componentes em duas fases em contato
direto: uma estacionária e outra móvel.

3.3.2 – Descrição de principio de funcionamento
Empregou-se o micro cromatógrafo gasoso 3000 da Agilent cujas características estão
governadas pela cromatografia gasosa com detector de condutividade térmica (TCD), que se
baseia na propriedade dos corpos quentes perderem calor num delta de velocidade
específica, dependente da condutividade térmica dos gases emitidos e de sua composição.
Trata-se de um detector universal com detectabilidade de até 1ng (10-9 g)
As condições operacionais são descritas na tabela a seguir.
Tabela 3.15: Configuração do micro cromatógrafo gasoso 3000.
CONFIGURAÇÃO DO
MICRO GC 3000
TIPO DE INJETOR
GÁS DE ARRASTE
TIPO DE COLUNA
TIPO DE DETECTOR
CONDIÇÕES DE
ENTRADA

COLUNA A
HÉLIO
OV 1
TCD

COLUNA B
RETROLAVAGEM
HÉLIO
PLOT U
TCD

AQUECIDO

AQUECIDO

O Micro CG 3000 é equipado com um detector de condutividade térmica (TCD) que é 10
vezes mais sensível que TCD tradicionais, além de possuir novas melhorias de desempenho
para permitir que o sistema possa detectar concentrações muito baixas - abaixo de 0,8 ppm.
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Com o Micro GC 3000, a maioria das análises é concluída em menos de 160 segundos.
Múltiplos canais fazem análise de amostras complexas, rápidas e fáceis. Cada canal ou
módulo é um componente de cromatografia gasosa composto por um micro injetor e detector
de condutividade térmica e uma micro coluna capilar de alta resolução. Como resultado,
pode-se analisar simultaneamente amostras em até quatro colunas diferentes, utilizando
quatro diferentes conjuntos de condições de funcionamento - expandindo as capacidades de
sua separação, sem comprometer a velocidade. O processo pneumático é digitalmente
controlado, acoplado com detector dinâmico de larga gama que permite analisar fluxos de
gases com grandes ou pequenas quantidades de compostos numa única corrida, com um
elevado grau de precisão e exatidão.
As leituras e coleta de dados dos ensaios foram padronizadas para a calibração do micro
cromatógrafo para a maximização da detecção dos compostos da gasolina. As condições
operacionais foram estabelecidas após várias tentativas de regulagem de acordo com os
gases supostamente presentes e o manual do equipamento, até alcançar um ponto de
equilíbrio que fornecesse coleta de dados com resultados satisfatórios na sua edição. Usou-se
o gás Hélio como gás de arraste devido à sua alta condutividade térmica, aumentando, assim,
o fator de resposta. A figura 3.19 traz a regulagem do equipamento para a captação de
dados.

Figura 3.19: Condições de análises dos compostos gasosos em micro cromatografia gasosa /
micro cromatógrafo gasoso Agilent 3000.
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Figura 3.20: Estado de funcionamento perfeito dos detectores do micro cromatógrafo

Figura 3.21: Pontos de ajuste do Micro GC 3000.
É fundamental alcançar o ponto de equilíbrio do equipamento cromatográfico para a
determinação dos gases, devido às diferentes pressões de vapor dos compostos da gasolina,
pelo fato que o TCD age fisicamente com a temperatura de sensibilidade de cada composto
em relação à sua pressão de vapor. A figura 3.20 representa a comprovação do estado de
funcionamento do Micro GC após a sua calibração, e a figura 3.21 mostra todos os dados de
ajuste que serão base de leitura dos dados a serem ensaiados no micro GC.
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Análise qualitativa dos gases:
1 – A identificação de um ou mais compostos de uma mistura desconhecida injetada, precisa
de uma amostra padrão de compostos prováveis da mistura. Para uns parâmetros dados
(vazão, temperatura do forno), cada composto se caracteriza pelo seu tempo de retenção Rt.
3.14
O tempo de retenção representa o tempo que o composto leva para atravessar a coluna
cromatográfica. A distância percorrida pelo composto é calculada a partir do momento de
injeção até sua aparição no detector medida no topo do pico no cromatograma.
2 – Quando se quer identificar um pico no cromatograma, injeta-se um composto puro,
integrante da mistura, nas mesmas condições experimentais que as da mistura desconhecida.
Caso o tempo de retenção do composto puro corresponda a ±5% do tempo de retenção de
um pico da mistura, pode-se afirmar que tais elementos são idênticos.
3 – Em caso de dúvida, usa-se a técnica de enriquecimento da mistura desconhecida,
acrescentando-se a esta, uma pequena quantidade do elemento padrão. O cromatograma da
mistura enriquecido, como mostram as figuras, pode-se apresentar de duas formas:
a- Caso obtenha-se um único pico, um pouco maior que o pico dentro da mistura
desconhecida original, pode-se concluir que o composto dentro da mistura incógnita
corresponde ao padrão acrescentado à mistura enriquecida.
b- Caso obtenham-se dois picos muito próximos na mistura enriquecida, pode-se
concluir que o composto na mistura desconhecida não é o padrão acrescido à mistura,
mas outro composto que tem um tempo de retenção similar ao padrão usado.
Análise Quantitativa:
A análise quantitativa consiste em dosar, isto é, determinar a concentração de um ou de
vários compostos de uma mistura desconhecida, uma vez que estes compostos são
identificados. A metodologia baseia-se fundamentalmente na determinação da área dos
picos. Pode-se definir as percentagens relativas aos constituintes da mistura, seja
determinando a concentração de um composto pelo método da curva de escalonamento ou
pelo método da área interna.
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Determinação da área de picos
- Método por triangulação:
O método por triangulação é utilizado o leitor não é eletrônico. Esta metodologia somente
fornece resultados exatos quando se tem picos simétricos.
Determinam-se as concentrações dos materiais após a sua identificação dentro da mistura de
gás de gasolina e em compostos puros. A quantificação da área abaixo da curva
cromatográfica, por integração do sinal medido pelo detector, determina a taxa de
concentração relativa do elemento medido na mistura (Braithwaite e Smith, 1999).
Traça-se no pico duas tangentes que cruzem a linha de base, de maneira a formar um
triângulo isósceles que pode ser calculado usando-se a fórmula:
, em que

3.15

B = largura da base do triângulo
H = altura de pico do triângulo
- Método por integração eletrônica.
O método por integração eletrônica é utilizado quando se tem um leitor eletrônico como
programa. O cromatograma é subdividido em um número de pontos eqüidistantes sobre o
eixo X e sobre o eixo Y; e o programa adiciona o número de pontos — situados no interior
da área de pico a partir da linha de base— à soma dos pontos do pico (proporcional à
quantidade concentrada) que é guardada em memória para os cálculos ulteriores de
concentrações.
- Determinação de percentagens relativas dos compostos de uma mistura.
Consistem em determinar a área de todos os picos de uma mistura (exceto o pico do
solvente, caso a mistura tenha sido colocada em solução). Depois se usa uma das duas
fórmulas seguintes, a partir das metodologias usadas:
3.16
121

3.17

Numa dada concentração de elementos, nem todas as áreas abaixo dos picos são iguais, o
que faz necessária a aplicação de um fator de correção. A quantificação do elemento
corrigido pela aplicação do fator de correção faz-se necessária, e aquela, representa a
concentração do elemento em análise. O tipo de gás de detecção é condutor da aplicação e
não do fator de correção. No caso do detector por condutividade térmica TCD (Thermal
Condutivity Detector), divide-se a área do pico obtida no cromatograma pelo fator de
correção para a obtenção da concentração de cada elemento. Para a obtenção da % molar ou
% de volume de cada elemento, divide-se o valor anterior obtido pelo somatório das áreas
corrigidas (Dietz, 1967), como mostra a equação a seguir.
3.18
Em que : Área = área cromatográfica; Fc = Fator de correção
= somatório das áreas corrigidas (Ac) definidas por
Determinaram-se as percentagens molares de cada composto na base dos cálculos com os
dados de áreas fornecidos pelo programa do micro cromatógrafo disponível.
-Determinação da concentração de um composto na mistura:
Quando se quer determinar a concentração de um único composto na mistura desconhecida,
mesmo que esta tenha vários compostos aplica-se o método da curva de escalonamento ou o
método do “padrão interno”.
Um bom detector fornece uma resposta proporcional à concentração do composto detectado
e neste sobre uma gama de concentração mais elevada possível. O método da curva de
escalonamento é utilizado para determinar a concentração de um composto dentro de uma
zona de concentração na qual a relação entre concentração e sinal do detector é linear.
Para o uso do método, prepara-se ume série de soluções padrões do composto e injeta-se no
cromatógrafo volumes idênticos destas soluções. Em seguida, traça-se o gráfico da
122

superfície dos picos dos padrões em função de suas concentrações. Obtém-se uma curva de
escalonamento do composto traçando a reta mais provável.
Injeta-se, em seguida, o mesmo volume da mistura incógnita, e determina-se o pico do
composto; a concentração do composto na mistura incógnita é determinada sobre a parte reta
da curva de escalonamento, seja por método gráfico.
- Método do padrão interno.
Um padrão interno é um composto orgânico acrescentado a uma mistura desconhecida, a
uma concentração conhecida. É utilizado como alternativa ao método da curva de
escalonamento para determinar a concentração de um ou vários compostos de uma mistura
desconhecida. Ela é particularmente vantajosa quando se quer dosar mais de um composto
dentro da mistura, já que é o mesmo padrão interno que serve à dosagem de todos os
compostos da mistura. Outra vantagem é que o volume da amostra injetada não tem
importância, contrariamente ao método da curva de escalonamento. No entanto, duas
condições devem ser respeitadas para poder usá-lo:
1 – o composto escolhido como padrão estar ausente na mistura desconhecida, pois caso
esteja presente, não se conhecerá a sua concentração.
2 – o pico do padrão interno deve ser bem separado dos outros picos da mistura
desconhecida, senão o cálculo da sua superfície será inexato.
Deve-se, em primeiro lugar, injetar uma mistura padrão e do composto analisado a uma
concentração conhecida para determinar o fator de resposta F do padrão interno. O fator de
resposta é a relação da área do pico padrão sobre a área do pico composto analisado, às
concentrações iguais. Esta injeção é importante, pois o detector não tem a mesma
sensibilidade para todos os compostos detectados.
3. 19
O fator de resposta F varia habitualmente entre 0,8 e 1,2.
Injeta-se, em seguida, a mistura desconhecida enriquecida de uma quantidade conhecida do
padrão interno. Depois, calcula-se a concentração C do composto da seguinte maneira:
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3.20

3.21

3.3.3 – Medidor de Fluxo - Rotâmetro
A medição de fluxo é extremamente importante para qualquer processo. O fluxo
(volumétrico ou gravimétrico) é a quantidade de fluxo relativo ao tempo. A medição de
fluxo é feita com o fluido em movimento. Existem 3 tipos de medidores de fluxos: diretos,
indiretos e especiais. O rotâmetro é um medidor indireto. Este tipo de medidor utiliza
fenômenos relacionados com a quantidade de fluido que passa. O rotâmetro é um tipo
particular de medidores de fluxo baseado no principio da área variável.
Os medidores de fluxo são utilizados quer para gases quer para líquidos, e indicam a taxa de
fluxo do fluido. Podem também controlar a taxa de fluxo, caso estejam equipados com uma
válvula controladora de fluxo.
O rotâmetro é constituído por um tubo cônico, com o diâmetro menor do lado de baixo,
dentro do qual existe um flutuador ou bóia. É através da parte menor do tubo que o fluido
entra. A bóia pode mover-se livremente na vertical, subindo ou descendo no tubo, conforme
aumenta ou diminui o fluxo. O tubo possui uma escala de medida onde podemos ler
diretamente o valor do fluxo através da borda de cima da bóia. Convém notar que a bóia
terá que ter uma densidade superior à do fluido.
Ao longo do comprimento do tubo existe uma relação entre o diâmetro da bóia e o diâmetro
interior do tubo. O diâmetro da bóia é fixo, ao contrário do tubo interior do rotâmetro, que
vai aumentando da base até ao topo.
Se o fluxo é constante, a diferença de pressão sobre a bóia iguala seu peso efetivo e esta
“fixa-se” na posição que define o fluxo.
À medida que o fluxo de caudal aumenta, a força que atua na bóia também aumenta. Esta
força faz com que a bóia vá para uma posição mais acima.
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Quando o fluxo diminui, a bóia muda de posição para baixo.
O fluxo é uma função da altura da bóia.
Em suma, o princípio de funcionamento do rotâmetro baseia-se na força de arrastamento que
o fluido exerce sobre a bóia móvel, dentro de uma secção variável de escoamento. Nestes
medidores a variação de pressão é constante. Estes, baseiam-se na variação da área de
passagem do fluido entre a parede do tubo e a bóia, com a altura (posição) da bóia.
3.22
Em que :
Q - caudal volumétrico
Umax. - velocidade máxima do fluido
Dt – diâmetro do tubo do rotâmetro
Df – diâmetro da bóia.

Os fatores que determinam a gama de fluxo de um rotâmetro são, entre outros, o peso e a
forma da bóia. Num rotâmetro as gamas de fluxo vão desde 0,04 l/h a 150 m3/h para a água
e de 0,5 l/h a 3.000 m3/h para o ar. A proporção entre o valor mais elevado de fluxo e o
menor valor é de 10:1.

No que diz respeito a valores de pressão, verifica-se que existe uma relação entre estes e o
tamanho do tubo. Assim, quanto maior o tubo, menor a pressão que este consegue suportar.
Na tabela seguinte, encontram-se valores máximos da pressão para vários tamanhos de
rotâmetros de tubo de vidro.

Tabela 3.16: Valores máximos de pressão para vários tamanhos do tubo do rotâmetro.
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Os rotâmetros têm a sua exatidão e repetibilidade tabelada em valores de percentagens de
fsd (full scale deflection).
A exatidão representa a concordância entre o valor obtido experimentalmente e o valor
verdadeiro. A percentagem de fsd é a relação entre o erro absoluto máximo e a banda de
entrada. A repetibilidade representa a proximidade dos valores obtidos para um dado grupo
de medições do mesmo sinal de entrada, quando se utilizam as mesmas condições de
operação e equipamentos. Assim, tem-se para a generalidade dos rotâmetros os seguintes
valores:
Exatidão: acima de ±1% de fsd
Repetibilidade: acima de ± 0,25% de fsd
Os valores da exatidão são função do comprimento da escala e do material do tubo. Um
rotâmetro de tubo de vidro tem sempre uma maior exatidão do que um rotâmetro de tubo de
plástico.
Sabe-se que o fluxo é função da altura do fluido no rotâmetro. A curva do fluxo versus
altura é praticamente linear. Há, no entanto, que ter cuidado, pois quando a bóia se
aproxima das extremidades superiores ou inferiores do rotâmetro, a relação de Q com h
deixa de ser linear, com um desvio de aproximadamente 5%. Estes desvios devem-se aos
efeitos de entrada e de saída, em que há perdas de energia por causa da não existência de
continuidade da conduta nestas zonas.
Assim, para evitar estas imprecisões, devemos escolher o rotâmetro adequado à quantidade
de fluxo que pretendemos medir: para fluxos maiores, deve-se usar um rotâmetro maior, e
para fluxos menores, o rotâmetro deve ser menor. Evita-se, assim, que a bóia esteja num dos
extremos do rotâmetro.
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Calibração
A maioria dos rotâmetros possui uma escala que pode ou não ser lida diretamente. A
densidade do fluido afeta as leituras do rotâmetro, o que obriga a aplicar correções
necessárias na mudança de densidade a qual o rotâmetro foi calibrado. Também é preciso
fazer correções quando alteramos a pressão, a temperatura ou a gravidade específica de um
gás. Estas correções podem ser calculadas pelo uso de várias fórmulas. Existem de fato,
várias fórmulas disponíveis para calcular o fluxo de um fluido através de um rotâmetro que
não está calibrado. Estas equações geram fatores de correção que correlacionam fluxos de
outros fluidos a uma calibração já conhecida.

4- Modelagem e validação do sistema.
Aplicação da equação de Stefan-Maxwell para validação dos processos difusivos
multicomponentes, sendo a não aplicabilidade direta da lei de Fick para o caso em estudo.

4.1 Equações Stefan-Maxwell
4.1.1 - Revisão Teórica
As equações Stefan-Maxwell são utilizadas para descrever a difusão multicomponente em
uma mistura ideal de gases. Um desenvolvimento mais detalhado dessas equações pode ser
encontrado em Taylor e Krishna (1993). Revisa-se a seguir, sucintamente o desenvolvimento
analítico das equações de Stefan Maxwell.
Para usar a forma das equações Stefan-Maxwell (SMEqns), considere um sistema binário
que consiste nas espécies A e B sujeitas à difusão Fickiana. O fluxo difusivo molar da
espécie A em relação à velocidade molar média é dado por:
(4.1)
Pode-se escrever esta equação como:
(4.2)
Usando-se uma equação equivalente para a espécie B:
(4.3)
Notando que

e

, pode-se reescrever (4.3) tal que
(4.4)

Resolvendo em relação a

resulta em:
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(4.5)
Substituindo (3.14-5) em (3.11-2) resulta em:
(4.6)
Portanto, resolvendo em relação a

tem-se:
(4.7)

Existem vários pontos importantes a serem notados quando a equação (4.7) é examinada.
Primeiro, o gradiente de concentração não depende da velocidade de referência (nesse caso
trata-se da velocidade molar média da mistura

)

. Segundo, ocorre que o fluxo difusivo

não depende da velocidade de referência. O que importa é a diferença de
velocidade das espécies. Se as velocidades das espécies forem iguais, não existirá nenhum
fluxo difusivo.
Esses conceitos são o princípio da formulação de Stefan-Maxwell que, para uma mistura
ideal de gases consistindo em

espécies, pode ser escrita como:
(4.8)

Neste caso

são os coeficientes de difusão binária. Note-se que o gradiente de

concentração da espécie

depende da diferença entre a velocidade da

velocidades de todas as outras espécies presentes na mistura. Quando

espécie e as
= 2, a expressão

(4.8) reduz-se à expressão (4.7)
(4.9)
Introduz-se a seguir discussões sobre várias manipulações das equações Stefan-Maxwell
SMEqns que resultam em formas que são úteis na análise.

4.1.2 - Uso das equações Stefan-Maxwell
A forma usual das equações Stefan-Maxwell (SMEqns) é dada por:
.

(4.10)

Como o fluxo difusivo molar da espécie é dado por
(4.11)
sendo

a velocidade molar média da mistura, pode-se reescrever as equações Stefan-

Maxwell em termos dos fluxos molares difusivos
(4.12)
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Pode-se notar que quando definido o fluxo difusivo em relação a uma velocidade arbitrária
, i.e.,

, a expressão acima continua válida substituindo

por

.

Lembre que
,
sendo

(4.13)

a densidade molar da mistura. Utilizando a equação 4.13, pode-se expressar as

equações de Stefan Maxwell como:
(4.14)
A expressão 4.14 pode ser reorganizada como:
(4.15)
Lembre que nem todos os

são independentes, tais que:
(4.16)

Pode-se utilizar a equação 4.16 para eliminar os componentes em

. Primeiro, escreve-se

as SMEqns como
(4.17)
Depois, introduz-se 4.16 em 4.17, que resulta em:
(4.18)
Podem-se agrupar os termos de

da seguinte forma

,
sendo o

(4.19)

componente extraído do primeiro somatório. De forma similar, o

componente pode ser extraído do último somatório:
(4.20)
Utilizando esse resultado, podem-se agrupar os termos para obter:
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(4.21)

Em seguida, define-se a matriz B com componentes

(4.22)

Note-se que o índice do somatório em

foi redefinido como k para que não haja confusão

em relação ao índice j na definição de

. Utilizando as definições dadas por 4.22, pode-se

escrever a equação 4.11 como:
(4.23)
Pode-se também expressar essa equação de forma matricial
(4.24)
sendo
(4.25)
e

(4.26)

Ou utilizando a notação por índice
(4.27)
Pode-se também escrever os fluxos como uma função dos gradientes de concentração
(4.28)
Condições limitantes das equações de Stefan Maxwell.
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4.1.3- Para um Sistema Binário
Para um sistema binário temos

= 2. Portanto, os coeficientes da matriz B são escritos

como
(4.29)
Para = 1 temos:
(4.30)
Os componentes

não são definidos para

, uma vez que a matriz é reduzida a um

elemento escalar

. Portanto, as SMEqns se tornam

ou expresso como lei de Fick:
(4.31)

4.1.4-Para mistura de espécies quase idênticas
Para uma mistura de espécies quase idênticas, pode-se assumir que as difusividades binárias
são todas equivalentes, tais que

. Então, pode-se escrever:
(4.32)

a matriz identidade. Os fluxos resultam em:
(4.33)

4.1.5-Para Mistura Ternária
Para um sistema ternário, a matriz B é escrita como:
(4.34)
A inversa de B é dada por
(4.35)
sendo
(4.36)

4.1.6 - Para uma mistura Ternária com Espécies Diluídas
Suponha-se que a concentração da espécie 1 em uma mistura ternária é diluída. Em
particular, suponha-se que

. Então, de 4.36, segue que
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(4.37)
A inversa de B resulta em
(4.38)
Então, o fluxo da espécie 1 é dado por:
(4.39)

(4.40)
Esse resultado pode ser escrito em termos de uma difusividade efetiva
(4.41)
Os resultados acima mostram que para um sistema ternário com uma espécie
fluxo da espécie

diluída, o

é dado por uma relação de lei de Fick, mas com uma difusividade que

depende das concentrações das outras espécies. Este resultado pode ser generalizado para
um sistema multicomponente; no entanto, existem limitações impostas pela aplicação das
equações de Stefan-Maxwell para determinação numérica de coeficiente de difusão num
sistema ternário, onde se aplica como condição de contorno a imobilidade de um dos
compostos e resolvendo o sistema recorrendo ao modelo emprego da lei de Fick de difusão
binária. Para equacionar tal limitação, pode-se de fato introduzir a teoria de densidade
funcional para resolução de sistema quaternário apresentado por Matuszak et al. (2004).

4.2 – Teorias da Densidade Funcional
Em 1978, Maxwell escreveu uma equação de difusão de um elemento num sistema multicomposto.
(4.42)
Em que

Ρj – concentração de massa do elemento j
δ1/δt – derivada convectiva do tempo
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uj – é o componente x da velocidade média do elemento j
dp1/dx – é o componente x do gradiente de pressão parcial
X1- força externa aplicada por massa.
Cij – é o coeficiente da interação entre i – j que cria a força Cijρiρj(ui-uj), representando “a
resistência crescente da percolação do gás através do outro gás, que se desloca numa
velocidade diferente”.
ui- é a velocidade molecular relativa ao referencial estático do modelo.
Recentes estudos descrevem as partes da difusão da equação de Stefan Maxwell como a
forma geral para equação multi-composto (Krishna and Baur, 2003; Krishna and
Wesselingh, 1997; Taylor and Krishna, 1993: Van de Ven-Lucassen et al., 1998)

(4.43) e

(4.44) em que
xi- fração molar dos elementos i
vi- vetor da velocidade média
Dij- coeficiente de difusividade
R- constante universal dos gases
T- temperatura em °K.
P- é a pressão

µ- potencial química do elemento i.
Deve-se notar que a gradiente da equação 4.44 é avaliada pelas constantes T e P e que o
termo adicional da pressão de difusão e da difusão de força não foi considerado. O termo di
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tem sido considerado a força diretriz para difusão de fluidos não ideais, e é considerado por
.
Ao lado das equações 4.43 e 4.44, escreverá-se a forma da equação da teoria da funcional
(Matuszak et al. 2004), estendida para difusão de multicompostos perto do equilíbrio.

(4.45)
Em que:
Ji- é o coeficiente de difusão molecular efetiva do elemento i na direção z.
Di- é a difusividade do elemento i no sistema muticomposto
Ci – é a concentração molecular de i
kT – é a energia termal.

ρi- é a densidade (0 ≤ ρi ≤ 1)
µ- potencial química do elemento i.
É conveniente comparar que a diferença os fluxos de dois compostos, pois essas diferenças
não dependem da referência de condições de contorno.

(4.46)
Em que Ni é o fluxo molar total (Ni=Ci vi). Combinando as equações 4.43, 4.44 e 4.46
obtém-se a seguinte formulação da equação de Stefan Maxwell para sistemas maiores que 2
compostos.
(4.47)
Manipulações algébricas dão a seguinte formulação da equação generalizada de Fick:
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(4.48)
Para a Teoria da Densidade Funcional:

(4.49)
A forma da equação 4.47 difere da forma das equações 4.48 e 4.49 na localização do
coeficiente diretriz das forças. A equação 4.47 tem a difusividade no denominador do
somatório na parte direita.
Merk (1959) relaciona a equação geral de Fick com as equações de Stefan Maxwell para
qualquer tipo de fluido. Apresenta-se a simples generalização da Equação invertida de fluxo
de massa de Merk.
Para um sistema de n composto, as equações 4.48 e 4.49 podem ser escritas sob forma de
matrizes.

(4.50)
( I ) - É a 1 ×(n - 1) vetor unitário que não deve ser confundido com a matriz identidade.
( x ) – é a composição do vetor (n – 1) ×1 não incluído xi;
( Ji ) é o vetor equivalente de 1 × 3 de Ji, o qual contém os fluxos
- é o vetor equivalente de 1

,

e

;

3 no vetor

- é o vetor equivalente de 1 × 3 no vetor

;

[ J ] – é a matriz de fluxo (n – 1) × 3 contendo o vetor Jj exceto Ji;
[ d ] – é a matriz das forças diretrizes de (n – 1) × 3 contendo os vetores dj, exceto di, em
que dj é definida na equação 4.43;
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[ D ] – é a matriz não singular de ( n – 1) × ( n – 1) que é determinada pelo processo na
chegada, em 4.50
As equações da LDFT são invertidas para um sistema arbitrário de quatro elementos. Para
simplificar, o cálculo é restringido no z- dimensão, exemplo: somente a terceira coluna é
usada em (Ji), [ J ], [ d ], (

)e (

). A seguir, é a equação numa dimensão de 4.45 e

4.48 escrita sob a forma matricial da equação 4.50, em baixa densidade

) para um

composto 1 no sistema de 1,2,3 e 4.

(4.51)
Invertendo a equação 4.51:

(4.52)

Sendo

Após resolução da equação 4.52, o resultado é:
(4.53)
Em que os coeficientes de difusividade de Stefan Maxwell (obtidos da equação da Teoria da
Densidade Funcional) são:
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(4.54)
Essas equações são obtidas pela consideração do elemento 1 num sistema de quatro
elementos. Pela consideração dos outros elementos, também da mesma maneira, todas as
difusividades cruzadas são obtidas, e suas formas serão exatamente da forma da equação
5.14.
(4.55)
Em que i,j,k e l têm valores em {1,2,3,4} mas i≠j≠k≠l. A equação 5.14 mostra que Dij = Dji,
o qual é o resultado obtido sem a implementação da relação de reciprocidade de Onsager e
sem mencionar as difusividades diagonais de Stefan Maxwell Dii.
A equação 4.55 também mostra que a difusividade cruzada Dij é sempre positiva porque
todos os Di são positivos na TDF 4.45. Deve-se notar que a equação 4.55 é similar, mas
diferente da equação de Curtis e Bird (1999).
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5 - Análises dos resultados
5. 1 – Caracterização dos compostos e análise cromatográfica das concentrações dos
componentes
Os componentes BTX tiveram sua concentração investigada por tratar-se de elementos
padrões de identificação de presença de gasolina. Para a certificação da identificação do
elemento almejado e determinação da sua concentração, usou-se a ferramenta de
enriquecimento de mistura, que consiste em analisar a concentração destes compostos em
100 ml de gasolina pura (pela evaporação da mesma e coleta num headspace), para depois
serem analisados pelo micro cromatógrafo gasoso. Em seguida, deve-se acrescentar 10 ml de
cada composto em 100 ml de gasolina e injetar a mistura para detecção no cromatógrafo
gasoso. Tal metodologia foi aplicada para os três elementos cujas possui se material pura
conforme apresentados nos itens a seguir.

5.1.1 – Análise de concentrações de Benzeno puro e identificação do tempo de retenção.
Foi adquirido Benzeno puro da empresa Vetec Químico Ltda. O benzeno em estado líquido
foi colocado numa célula e borbulhado com ar numa pressão e vazão constante. Este
procedimento adotado acelera o processo de volatilização do produto. A fase gasosa é
armazenada numa célula com um determinado volume e a mesma conectada ao micro
cromatógrafo, para que este último possa exercer a sua função de coleta e análises de dados.
Este processo fornece a concentração máxima volatilizada à pressão atmosférica e
temperatura em torno de 23 a 25 graus.
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Figura 5.1: Resultado dos picos dos compostos presentes no Benzeno puro eluído no microcromatógrafo para identificação de Tempo de Retenção.
Foi identificado o tempo de retenção do benzeno como sendo de 1,89 minutos, ou seja,
1min. 53s. Observou-se o pico de maior concentração neste tempo.
Não foi possível determinar a concentração exata do ponto de pico a TR=1,89 min em
termos de percentagens molar ou percentagem de peso, pois foram detectados outros
elementos não identificados mesmo que em quantidades muito pequenas, e a normalização
de área de picos total ficou inviável.

5.1.2 – Análise de concentrações de Tolueno puro e identificação do tempo de retenção.
O mesmo procedimento para volatilização do benzeno foi aplicado para o Tolueno puro da
empresa Vetec Químico Ltda. Observou-se como o pico de maior volume no tempo de
3,14min, ou seja, 3mim 8 s. Considerou-se esse último como sendo o tempo de retenção TR
do Tolueno. Nota-se também, a impossibilidade de normalização de áreas de pico pelo
mesmo motivo precitado no item anterior.
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Figura 5.2: Resultado dos picos dos compostos presentes no Tolueno puro eluído no microcromatógrafo para identificação de Tempo de Retenção.

5.1.3 – Análise de concentrações de Xileno puro e identificação do tempo de retenção.
Repetiu-se o procedimento para volatilização do tolueno puro da empresa Vetec Químico
Ltda. Observou-se como o pico de maior volume no tempo é de 5,21min, ou seja, 5mim 13s.
Este último foi considerado como sendo o tempo de retenção TR do Tolueno. Nota-se
também a impossibilidade de normalização de áreas de pico para determinação de % de peso
ou % molar, pelo mesmo motivo precitado no ítem anterior.

140

Figura 5.3: Resultado dos picos dos compostos presentes no Xileno puro eluído no microcromatógrafo para identificação de Tempo de Retenção.

5.1.4 – Análise de concentrações de Gasolina pura e identificação do tempo de retenção.
Aplicaram-se os procedimentos anteriores para a gasolina comercial adquirida do posto BR
da UFRJ. Buscou-se determinar o cromatograma dos elementos presentes na gasolina e
comparar os tempos de retenção pré-definidos como sendo dos BTX, com seus picos na
gasolina e suas áreas de picos.
A primeira observação foi uma concentração de áreas de picos muito maiores na gasolina de
elementos que tem um tempo de retenção inferior ao BTX. Foram efetuadas quatro
amostragens e os BTX foram detectados em concentração muito menor do que muitos outros
elementos não identificados. Pode-se destacar os tempos do benzeno (1,89min), tolueno
(3,14min) e xileno (5,21min) na figura 5.4 como sendo muito abaixo de outros elementos da
gasolina.
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Figura 5.4: Resultado dos picos dos compostos presentes na Gasolina Pura Tipo C eluída no
micro-cromatógrafo para identificação de Tempo de Retenção.

5.1.5 – Análise de concentrações de Gasolina Pura e Mistura Enriquecida
Para uma confirmação dos estudos de identificação de tempo de retenção dos BTX, criou-se
uma mistura padrão para caracterização dos BTX na gasolina através de uma mistura de 100
ml de gasolina pura por 10 ml de benzeno puro. A mistura é evaporada e captada num
headspace para depois ser injetada no micro cromatógrafo gasoso, para definir a
concentração acrescida e a identificação exata do elemento dentro da gasolina. Como já se
tinha uma determinada concentração destes elementos na gasolina sem enriquecimento de
mistura, o acréscimo de BTX puro aumentou as áreas de picos dos elementos identificados
naqueles tempos de retenção. Para o benzeno, a área aumentou aproximadamente 5 vezes,
ídem para o tolueno e, para o xileno, a mesma chegou a aumentar 2,60 vezes.
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Figura 5.5: Resultado dos picos dos compostos presentes na Gasolina Pura Tipo C
enriquecida por BTX e eluída no micro-cromatógrafo para identificação de Tempo de
Retenção.
O procedimento adotado confirmou a identificação dos tempos de retenção dos compostos
BTX. Observou-se um elemento no tempo 0,66min (isto é, a 40s), em todos os ensaios de
caracterização dos compostos, o que descartou a sua identificação como sendo qualquer um
dos objetivados.

5.2 – Ensaio de permeabilidade ao ar e aos compostos BTX no solo argiloso.
Executou-se os procedimentos já citados para realização dos ensaios. Usando os dados de
viscosidade e densidade do ar interpolados a partir da tabela 2.2 e valores da massa
molecular do ar da tabela 2.4 à temperatura de ensaio de 25º C, calculou-se o valor da
permeabilidade ao ar ka pela expressão 2.98 e os valores das permeabilidades do benzeno,
tolueno e xileno a partir dos dados apresentados na figura 5.6.
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Tabela 5.1: Pressões aplicadas na entrada, pressão confinante e fluxo volumétrico lido.
Dados para determinação de coeficiente de permeabilidade dos gases no solo.

Pe (Psi)
10
15
16
17
18
19
20
22

Temp. (°C)
L (cm)
Ø (cm)
Os (N/m2)
µ (Ns/m2)
ρ (Kg/m3)
m (kg/mol)
Temp. (°K)
R

F
(ml/min)
AR
25
0
25
10
25
12
25
13
25
15
25
22,5
25
30
25
48
AR
25
7,5
4,5
101330
1,18245E-05
1,184
0,02896
298,5
8,31

Pc
(Psi)

F (ml/min)
Benz.50%

F (ml/min)
Tol.50%

F (ml/min)
Xil.50%

0,0
11,0
13,2
14,3
16,5
24,8
33,1
52,9

0,0
10,4
12,4
13,5
15,5
23,3
31,1
49,7

0,0
10,4
12,4
13,5
15,5
23,3
31,1
49,7

Benzeno
25
7,5
4,5
101330
0,000604
0,8765
0,078112
298,5
8,31

Tolueno
25
7,5
4,5
101330
0,00058
0,867
0,09214
298,5
8,31

Xileno
25
7,5
4,5
101330
0,00059
0,864
0,10616
298,5
8,31
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Figura 5.6: Resultado dos ensaios de permeabilidade aos gases do em solo coesivo
As representações da relação kg x ∆P/Pm mostram os aspectos das curvas dos coeficientes
de permeabilidade em função das variações de pressões no solo. Observa-se que as
condições do solo como teor de umidade e grau de saturação foram mantidas constantes
durante o ensaio. Aplicou-se uma tensão confinante mantida constante durante os ensaios,
variando-se somente a pressão de entrada do gás.
O aspecto da representação da permeabilidade aos diferentes gases tem uma semelhança
com as curvas obtidas experimentalmente, de fluxo de gases inertes através de corpos de
provas, apresentados por Dullien (1992) conforme a figura 5.7.
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Figura 5.7: Fluxo de gases inertes (Hélio, neônio e argônio) a 25 oC através de: a) cerâmicas
porosas, e b) grafite (Dullien, 1992).

Figura 5.8: Aspecto da curva representativa da permeabilidade ao ar do solo kar
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Para o ar, a permeabilidade efetiva do solo (kar) variou de forma decrescente e abrupta de
4,56x10-14 m2 a 0,55x10-14 m2 e em seguida retomou uma tendência crescente numa
tangência mais suave até 0,71x10-14 m2.

As primeiras variações de pressões no ar

resultaram em permeabilidade maior. A aplicação de uma pressão de aproximadamente 14%
maior que a pressão atmosférica teórica representa o ponto de transição entre as duas
tendências da curva.

Figura 5.9: Aspecto da curva representativa da permeabilidade ao benzeno do solo kben.
O mesmo aspecto para o ar foi observado para o benzeno, assim como para os outros gases,
sendo a tendência inicial decrescente da permeabilidade até um ponto de transição para
retornar à tendência crescente com maior suavidade.
Aplicaram-se para o gás benzeno as mesmas pressões usadas para o ar natural. Os valores da
permeabilidade do solo ao benzeno ficaram muito maiores que os valores da permeabilidade
ao ar, comportamento guiado pelas características do gás.
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Figura 5.10: Aspecto da curva representativa da permeabilidade ao tolueno do solo ktol.
Com as tensões confinantes mantidas constantes para todos os gases, buscou-se simular
condições naturais do solo que fica mantido num grau de compactação, tendo, portanto, seu
índice de vazios e porosidade também mantidos constantes durante o deslocamento dos
fluxos gasosos num dado momento.

Figura 5.11: Aspecto da curva representativa da permeabilidade ao xileno em solo kxil.
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Observou-se uma ordem decrescente dos coeficientes de permeabilidade gasosa ao solo do
benzeno, tolueno, xileno e ar. Nota-se que os Gases B.T.X tiveram suas leituras de fluxo
corrigidas. A correção de leitura se deve pela mudança de densidade dos gases, já que os
rotâmetros foram calibrados para o ar. Considerou-se uma mistura do ar com os compostos
B.T.X numa proporção de 50% de ambos os gases, e desta proporcionalidade, a densidade
relativa da mistura foi determinada.

5.3 – Ensaios de permeabilidade ao AR e aos compostos BTX em solo arenoso.
Executaram-se ensaios de permeabilidade ao ar conforme as condições anteriormente
definidas no ítem 3.1.1.4. Foram aplicadas pressões baixas na base da célula de ensaio, sem
a aplicação de pressões confinantes, e foram feitas leituras do fluxo de volume, conforme
tabela 5.2.
Tabela 5.2: Dados de pressões aplicadas, fluxos medidos e dados do solo.

Dados

Dados

Pe (Psi)

Pc (Psi)

F (ml/min)

0
5

0
0

0
28

10

0

37

15

0

42

16

0

17

Temp. (°C)
L (cm)
Ø (cm)

AR
25
28
15
101330

47

Os (N/m2)
µ (Ns/m2)
ρ (Kg/m3)

1,18245E-05
1,184

0

52

m (kg/mol)

0,02896

18

0

55

Temp. (°C)

298,5

20

0

60

R

8,31

Os resultados mostram uma tendência decrescente contínua da permeabilidade com o
aumento das pressões aplicadas, conforme tendência da curva na figura 5.11. Valores
negativos de kar foram descartados nesta representação. Os primeiros gradientes de pressões
deram resultados de kar negativos, o que teoricamente significaria ou um fluxo contrário, ou
a inexistência deste fluxo.
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Figura 5.12: Aspecto da curva representativa do coeficiente de permeabilidade do solo
arenoso ao ar.
Os valores de kar mantidos foram da ordem de 10-14 m2 e ligeiramente maiores que os
valores para argila, conforme mostra a figura 5.13.
A representação da figura 5.13 é apenas orientativa, podendo servir como uma base
comparativa direta, sendo que o tamanho das amostras influi no resultado visto na
determinação de fluxo de massa através a amostra pelas grandes diferenças nas seções
transversais da amostra de solo coesivo em relação à amostra de solo não coesivo.
O aspecto da curva da figura 5.12 representa o comportamento do fluido gasoso fluindo pelo
corpo de prova. As diferenças no aspecto do fluido passando pelo solo coesivo e do mesmo
passando pelo solo não coesivo, podem ter sido influenciadas pelos diferentes tipos de solo e
pelos índices de vazio muito diferentes.
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Figura 5.13: Aspectos das tendências das curvas representativas da permeabilidade dos solos
ao ar

5.4 – Ensaios de coluna
Da Tabela 5.3 reproduzida abaixo, calculou-se a concentração de cada elemento na solução
considerando a água como o solvente. Sendo a gasolina uma mistura de hidrocarbonetos
com variadas propriedades físico-químicas, as características da mistura governam as suas
propriedades no meio poroso, em vez do comportamento individual de cada composto, o que
faz válida a aplicação da lei de Raoult já citada na formulação 1.24, definindo que a pressão
parcial Pi de um composto na mistura ideal da fase LNA é proporcional à pressão de vapor
do composto puro Pio multiplicada pela fração molar do composto na mistura. No caso da
determinação da partição do elemento gasoso a partir da sua concentração na solução
líquida, prevalece a aplicação da lei de Henry, já definida em 2.27. Os valores calculados
dos elementos em estudo na fase não aquosa estão representados na tabela 5.5.

151

Tabela 5.3: quantitativos de mistura para o reservatório do ensaio de coluna
100 ml

100 ml

200 ml + 500
ml

Benzeno

50 ml

50 ml

100 ml

Tolueno

50 ml

50 ml

100 ml

Xileno

50 ml

50 ml

100 ml

Água + Gasolina

5000 ml + 500 ml

Gasolina

Da determinação de percentagem de etanol presente na gasolina que se quantificou como
sendo 16,6 % na mistura, pode-se estimar uma redução do mesmo valor de mistura na
gasolina. A percentagem de etanol na gasolina foi determinada no ítem 3.2.1.5, portanto, o
volume de gasolina passará de 700 ml para aproximadamente 584 ml.
Os compostos BTX tiveram sua pequena composição na mistura sendo enriquecido para
poder ter uma melhor concentração na fase líquida não aquosa e favorecer as leituras.
Os aspectos das concentrações de BTX captados no Headspace foram representados na
figura 5.8, a seguir.
O que se pode notar é a diferença de concentrações dos compostos ainda que tenha sido
colocada a mesma quantidade enriquecedora na mistura padrão. Tal comportamento pode
estar ligado à sua solubilidade, embora pequena, mas pode representar uma perda da
concentração na fase líquida não aquosa e o composto sendo solubilizado pela água numa
pequena quantidade. Possa se Pode-se afirmar que o processo de adsorção na amostra tem
contribuído também nas diferenças de comportamento dos BTX, embora não tenha sido
determinado como parâmetro.
O comportamento do benzeno nas escalas de leituras aplicadas mostrou-se como sendo o
menos retardado pelo processo de adsorção ou movimento pelos caminhos tortuosos através
da amostra (figura 5.14). Essa tendência não se repete quando se normaliza as leituras do
cromatógrafo (figura 5.15).
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Figura 5.14: Variação da concentração Areas não normalizadas no Headspace dos BTX

Figura 5.15: Aspectos do comportamento dos BTX nas mesmas condições que na figura
5.14, em áreas normalizadas, e concentração em mg/l.
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Figura 5.16: Variação da concentração de Benzeno no headspace

Figura 5.17: Variação da concentração de Tolueno no headspace.
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Figura 5.18:Variação da concentração de Xileno no headspace.

5.5- Análises do modelo de difusão multicomponente Stefan Maxwell
O trabalho proposto, para aplicação das equações de Stefan-Maxwell no sistema
multicomponente, definiu-se como sendo um sistema Quaternário, tendo como compostos
Benzeno, Tolueno, Xileno e Ar. Nesta fase, os compostos B T X são as três espécies (i, j, k)
(solutos) em movimento difusivo elemento no Ar (m) (solução).
Neste sentido, aplicar-se-á a proposta do uso da Teoria da Densidade Funcional para
resolução das equações de Stefan-Maxwell para um sistema multicomposto feita por
Matuszak et al. (2004), usando ferramentas analíticas de inversão de equações de difusão
num sistema multicomposto Matuszak e Donohue (2005) já apresentado no ítem 4.2.
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Tabela 5.4: Dados do meio nas condições do ensaio em coluna.
Dados das condições de ensaio
DENS. REAL GRÃOS
MASSA E.A SECO (g/cm3)
Índice de vazios
Umidade (%) (w)
Porosidade (n)
Teor de umidade Vol. (θw)
Grau de saturação (Sw)
Conteúdo de ar (θa)
Grau de aeração (Sa)
R (Pa.m3/mol.K)
T=25°C (°K)

2,665
1,772
0,504
12,71
0,34
0,21
67,19
0,110
32,81
8,31
298
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Tabela 5.5: Determinação das concentrações dos compostos em estudo a partir dos dados da tabela 5.3.

Unidades

BENZENO

TOLUENO

XILENO

GASOLINA

ETANOL

AGUA

AGUA
solução

VOLUME DE ( i )

ml ou cm3

100

100

100

584

116

5000

6000

MASSA MOLAR

g/mol

78,112

92,14

106,16

114

46

18

DENSIDADE

g/ml

0,8765

0,867

0,864

0,7458

0,79

1

g

87,65

86,7

86,4

435,55

91,64

5000

5788

ml/mol

89,1

106,3

122,9

152,9

58,2

18

547

m3/mol

0,00008912

0,00010627

0,00012287

0,00015286

0,00005823

0,00001800

0,0005473

0,0151

0,0150

0,0149

0,0753

0,0158

0,8639

1,514%

1,498%

1,493%

7,525%

1,583%

86,39%

100%

NUMERO DE MOLES
(n)

1,12

0,94

0,81

3,82

1,99

277,78

286,47

FRAÇÃO MOLAR (F)

0,00392

0,00328

0,00284

0,01334

0,00695

0,96967

1

MASSA SOLUTO (m)

VOLUME MOLAR DE
GAS i
TÍTULOS
% EM PESO

%

MOLALIDADE OU
CONCENTRAÇAO
MOLAL (W)

kg

0,194

0,163

0,141

0,660

0,344

47,993

CONCENTRAÇAO
COMUM (Cw)

g/l

14,61

14,45

14,40

72,59

15,27

833,33

MOLARIDADE OU
CONCENTRAÇÃO
MOLAR (M)

molar

0,187

0,157

0,136

0,637

0,332

46,296

Cálculo da concentração
comum

C=M x
MM

14,61

14,45

14,40

72,59

15,27

833,33

CONCENTRAÇÃO NO
GAS Cg

g/l

3,36

3,76

3,02

0,0038

0,23

0,26

0,21

0,000252

cm2/s

0,0000098

0,0000086

0,0000312

cm2/s

0,088

0,087

0,078

cm2/s

0,0005017

0,0004956

0,0004500

CONSTANTE DE
HENRY

DIFUSÃO NA AGUA

DIFUSÃO NO AR
DIFUSAO EFETIVA
NO SOLO
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Os dados de concentrações gasosas máximas na fase inicial foram calculados aplicando a lei
de Henry com o uso da constante de Henry KH para cada elemento. O coeficiente de difusão
efetiva de cada composto B.T.X foi calculado segundo a equação desenvolvida por
Millington e Quirk (1961), para determinação de coeficiente de difusão efetiva no solo na
zona não saturada. Nota-se que as determinações das tortuosidades estão implícitas na
relação do conteúdo de ar sobre a porosidade e do teor de umidade volumétrico sobre a
porosidade.
Millington e Quirk (1961), 5.1
Em que:
Def - coeficiente de difusão efetiva na zona não saturada do solo (cm2/s)
Dar - coeficiente de difusão molecular de um composto no ar (cm2/s)
Dw – coeficiente de difusão molecular de um composto na água (cm2/s)

θa – conteúdo de ar na zona não saturada
θw – teor de umidade volumétrica
n – porosidade total
KH – constante da lei de Henry para um composto.
Com auxílio do programa Mathlab e dos dados da tabela 5.5, determinou-se numéricamente
os valores dos fluxos moleculares dos compostos Benzeno, Tolueno e Xileno através do solo
moldado nas condições apresentadas na tabela 5.4.
Dados de entrada:
Benzeno = D1 = 0.0005114;

Fração Molar Benzeno x1 = 0.00392;

Tolueno = D2 = 0.0004723;

Fração Molar Tolueno x2 = 0.00328;

Xileno = D3 = 0.0004487;

Fração Mola Xileno x3 = 0.00284;

Ar = D4 = 0.1773933;

Fração Molar Ar x4 = 0.21;
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D12 = (x1*D2*D3*D4 + x2*D1*D3*D4 + x3*D1*D2*D4 + x4*D1*D2*D3)/(D3*D4);
D13 = (x1*D3*D2*D4 + x3*D1*D2*D4 + x2*D1*D3*D4 + x4*D1*D3*D2)/(D2*D4);
D14 = (x1*D4*D2*D3 + x4*D1*D2*D3 + x2*D1*D4*D3 + x3*D1*D4*D2)/(D2*D3);
D23 = (x2*D3*D1*D4 + x3*D2*D1*D4 + x1*D2*D3*D4 + x4*D2*D3*D1)/(D1*D4);
D24 = (x2*D4*D1*D3 + x4*D2*D1*D3 + x1*D2*D4*D3 + x3*D2*D4*D1)/(D1*D3);
D34 = (x3*D4*D1*D2 + x4*D3*D1*D2 + x1*D3*D4*D2 + x2*D3*D4*D1)/(D1*D2);
D21 = D12;
D31 = D13;
D41 = D14;
D32 = D23;
D42 = D24;
D43 = D34;
B = [x2/D12+x3/D13+x4/D14 -x1/D12 -x1/D13;
-x2/D21 x1/D21+x3/D23+x4/D24 -x2/D23;
-x3/D31 -x3/D32 x1/D31+x2/D32+x4/D34];
C = [3.359916667 3.757 3.024]';
J = -inv(B)*C;

=

Jbenzeno =-0.0353 cm/s
Jtolueno = -0.0299 cm/s
Jxileno = -0.0257 cm/s
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6 – Conclusões e Sugestões para futuras pesquisas:
A - Ensaios de permeabilidade do solo aos gases.
- Das primeiras observações sobre o comportamento dos gases permeados no solo, pode-se
concluir que a aplicação da lei de Darcy representa de forma satisfatória o escoamento dos
gases no solo, dentro de condições de contorno estabelecidas por Massmann (1989).
- Os cálculos do coeficiente de permeabilidade intrínseca do solo à água, a partir dos valores
de coeficiente de permeabilidade do solo ao ar, revelaram-se próximos ao valor determinado
em laboratório.
- Referindo-se aos aspectos das curvas de permeabilidade dos gases no solo coesivo, pode-se
considerar que há uma influência do tamanho dos vazios, visto que o mesmo aspecto não foi
mantido com a permeabilidade de gás no solo não coesivo. O tamanho de vazio nos solos
coesivos pode influenciar o aumento do fenômeno de deslizamento do gás nos vazios
pequenos, que podem tomar o aspecto de um tubo capilar. Sendo a velocidade dos gases
junto às paredes de um sólido capilar não nulo, como no caso dos líquidos, a velocidade de
deslizamento pode se tornar muito significativa quando o comprimento livre médio de
deslocamento das moléculas do fluido gasoso for de magnitude comparável ao diâmetro dos
poros do meio. Existe, na curva de permeabilidade, um ponto de transição no qual o
fenômeno de deslizamento atua gradativamente à medida que a pressão média vai
aumentando.

Este ponto representaria o ponto no qual o coeficiente de permeabilidade é

considerado intrínseco, dado que há uma variabilidade da permeabilidade com a mudança de
pressões, mesmo que os parâmetros intrínsecos do solo se mantenham constantes. Os pontos
na curva de permeabilidade anterior e posterior ao ponto de transição assumem
principalmente as características do próprio gás considerado.
- A aplicação de pressão confinante durante os ensaios de laboratório para determinação de
permeabilidade do solo ao gás revelou-se fundamental, mesmo que se aplique gradiente de
pressões muito menor e mesmo que se use material granular inerte, a determinação direta de
fluxo de massa através de um corpo de prova sem confinamento trouxe resultados
incoerentes, portanto não podendo ser considerada uma metodologia confiável.
- As equações de advecção-difusão ou advecção-dispersão tradicionalmente usadas para
fluxos de líquidos em solos, não se aplicam para gases, mesmo sob baixos gradientes de
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pressões, pelo fato que o fluxo volumétrico (q) não se mantém efetivamente constante ao
longo de trajeto tortuoso do solo. Há mudanças de pressão de forma não linear, o que
provoca uma variação similar da densidade do gás. Também pode se determinar a maior
velocidade na saída do gás que na entrada. O processo de dispersão aumenta enquanto a
pressão se reduz na saída.
- Avaliaram-se as permeabilidades ao ar puro, ar com vapor de água e hidrocarboneto
saturado e os parâmetros obtidos representam as condições de ensaios que podem servir de
orientação para outros solos. No entanto, não foi possível definir a combinação dos BTX
neste trabalho para determinar a permeabilidade do solo aos gases agindo juntos, NE para o
vapor de gasolina dado que durante os ensaios de permeabilidade não se avaliou as
concentrações destes compostos devido à impossibilidade de adaptar o micro cromatógrafo
nas leituras de fluxos.
B - Ensaios de difusão em coluna para compostos BTX.
- O procedimento adotado para realização dos ensaios de difusão gasosa revelou-se eficaz, e
a montagem, rápida, o que permite um volume de ensaios maior num intervalo de tempo
mínimo para que ocorra a difusão gasosa através da coluna.
- Os modelos disponíveis para simulação e validação de dados experimentais para sistemas
maiores que binário ou ternário são raros e de difícil manipulação, embora sua aplicação não
necessite de muito tempo para determinação numérica, tendo-se ferramentas de cálculo
matemático modernas (softwares).
- Foi possível determinar analitica e numericamente os valores de fluxo difusivo para um
sistema de quatro compostos com a análise dos fenômenos de fluxo envolvidos segundo a
equação de Stefan-Maxwell e sua aplicação para um sistema multicomposto quaternário,
usando o modelo da teoria da densidade funcional proposto por Matuszak et al. (2004) para
sua aplicação na resolução das equações de Stefan Maxwell e o mesmo se revelou muito
prático e tendo sua aplicação facilitada com a disponibilidade de programas de cálculos
matemáticos.
- Os resultados do comportamento dos BTX em termos de difusão em coluna de solo estão
em harmonia com outros resultados da literatura. O Benzeno com relação ao Tolueno sofre
um retardo inicial que pode ser atribuído à sua taxa adsorvida no solo. No entanto, após
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ultrapassar um suposto tempo de equilíbrio, a sua concentração cresce mais rapidamente que
o tolueno. O Xileno se deslocou com uma taxa de difusão continuamente abaixo das taxas do
Benzeno e do Tolueno.
- Foi possível avaliar experimentalmente a relação do coeficiente de difusão de gases de
hidrocarbonetos com parâmetros físicos (porosidade, conteúdo de ar, teor de umidade,
massa específica seca e grau de saturação) de um solo coesivo somente, o que inviabilizou a
possibilidade de análises comparativas com um solo não coesivo nas mesmas condições de
ensaios.
C - Sugestões para futuras pesquisas.
Os seguintes aspectos poderiam ser estudados para incrementos desta pesquisa:
1 – A aplicação da equação de Stefan Maxwell modificada ou o modelo de Gás com
partículas (Dusty Gas Model) Mason e Malinauskas (1983) à permeabilidade a gás nos solos
arenosos sem pressão confinante.
2 – Estudos sobre o coeficiente de atenuação na zona não saturada para fluxo gasoso, com a
determinação da taxa de adsorção dos BTX em solos.
3 – Aprofundamento sobre os estudos de modelos teóricos para aplicações em sistemas de
difusão multicompostos para modelos maiores que 4 elementos, devido à escassez de
estudos para validação de resultados experimentais.
4 – Executar ensaios de difusão em coluna de um solo arenoso e de um solo argiloso nas
células concebidas para este trabalho, usando as mesmas concentrações iniciais de BTX
numa solução de água e outros numa solução similar ao do trabalho com água, gasolina e
BTX, a fim de se estimar as reais influências dos outros compostos da gasolina na difusão
gasosa dos BTX.
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